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

Sveiki, susibūrę po 
gimtinės laja!
Prof. Antanas Tyla, 
Pasaulio anykštėnų bendrijos valdybos pirmininkas

Praėjo 24 metai nuo Pasaulio anykštėnų bendrijos (PAB) įsteigimo. 
Tai brandus amžius. Per tą laikotarpį Bendrijoje darbavosi nuoširdžių 
ir atsakingų įvairias pareigas ėjusių anykštėnų: prof. Algirdas Avižienis, 
prof. Algirdas Čižas, Bronė Lukaitienė, Rimantas Vanagas, Vygandas 
Račkaitis, Rita Babelienė, Rita Virbalienė, Vytautas Bernatavičius, Ire-
na Andrukaitienė ir daugelis kitų.  

Per tą beveik ketvirtį amžiaus pasikeitė geopolitinė padėtis, išaugo 
agresyvių kaimynų grėsmė, pasikeitė valstybių, o tuo pačiu ir išeivių lie-
tuvių bendravimas. Lietuvai įstojus į ES ir NATO, sustiprėjo mūsų ilgai 
neturėtas saugaus ir nepriklausomo gyvenimo tikrumas. Su mumis drau-
ge eina daug gerų ir teisingų tautų bei valstybių. Drauge dėl žmogaus 
visapusiškos laisvės, taip pat ir judėjimo laisvės, išaugo emigracija. Ji 
palietė ir Anykščių kraštą. Preliminariais duomenimis, iš Anykščių kraš-
to emigravo keli tūkstančiai anykštėnų. Ryšiai su išvykusiais nėra labai 
aktyvūs ir glaudūs. Bendrauja tie, kuriems įdomu, kaip laikosi Anykščiai. 

Laisvam naratyvui su gimtuoju kraštu padeda ir mūsų Bendrija, pade-
da kruopštaus ir dalykiško Tautvydo Kontrimavičiaus tylia elektronine 
genealogijos sklaida, elektroniniais ryšiais, „Pasaulio anykštėno“ laikraš-
čiu, rengdama PAB VIII suvažiavimą. Anykštėnus ir svečius traukia A. 
Baranausko ir A.Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus, Sakralinis 
muziejus, Bažnyčios bokštas su apžvalgos aikštele, Siaurukas, Laja, Pun-
tukas, Arklio muziejus ir daug kitų išradingų anykštėnų sukurtų vertybių. 

Mūsų Bendrijai suvažiavimas – tai pirmiausia pasaulio anykštėnų 
susitikimas, naujos pažintys, senų atgaivinimas, pasipasakojimas apie 
gyvenimą, jo gerumą, rūpesčius ir iššūkius, pasidžiaugimas Lietuvos 
valstybe, nepailstančia, optimistine mūsų tauta. Suvažiavimo progra-
moje esama renginių, kurie praturtins anykštėno tapatybę, suteiks 

naujų kultūrinių akcentų, pagerbsime tuos, kurie savo statiniuose 
(Anupras ir F. Venclovavičius, A. ir A.A. Avižienių fondas) priglaudė 
Pasaulio anykštėnų bendrijos padalinius. 

Su savo kūryba supažindins Anykščių visų švenčių akylas stebėtojas 
ir metraštininkas Jonas Junevičius, skulptorius Romualdas Inčirauskas 
pristatys savo kūrinius. Vėl klausysimės  Vakaro koncerto prie Koply-
čios, dalyvaujant mūsų maestro Tomui Ladigai. Savo naują knygą 
„Anykščių fenomenas“ pristatys mūsų naujosios literatūros klasikas, 
nepailstantis Anykščių akademijos rektorius Rimantas Vanagas, su savo 
knyga „Apie Anykščius ir anykštėnus“ supažindins paskutinę kadenciją 
einantis Pasaulio anykštėnų bendrijos pirmininkas prof. Antanas Tyla. 

Suvažiavimo obalsis „Po gimtinės laja“ sutalpins mus po Anykštė-
nų ir Lietuvos dangumi, priglaus mus ir savo šiluma įpareigos niekada 
jo neužmiršti ir nepaliaujamai mylėti, branginti.

Su Anykščių miesto ir Pasaulio anykštėnų švente!

Pasaulio anykštėnų bendrija yra visuome-
ninė organizacija, kurios vienas svarbiausių 
tikslų yra sutelkti savo narių ir rėmėjų gre-
tas bei jų išteklius bendroms, išliekamąją 
reikšmę turinčioms vertybėms sukurti. Mes 
manome, kad tai turėtų plėtoti krašto kultūrą 
ir stiprinti anykštėnų ir tuo pačiu visos Lie-
tuvos piliečių tapatybės brandumą, ugdyti 
patriotizmą, meilę Tėvynei, gamtai, lietuvių 
kalbai, tradicijoms. Pažymint Anykščių  baž-
nyčios ir parapijos įkūrimo, Lietuvos nau-
josios valstybės atkūrimo jubiliejus, Pasau-
lio anykštėnų bendrijos VIII suvažiavime 
kviesime visus į mus sutelkiančią  akciją – 
pakvietus profesionalus menininkus, sukurti  
Anykščių Šv. Mato bažnyčios centrinių durų 
metalo plastikos reljefinių skulptūrų kom-
poziciją.  Šiai aukščiausiai Lietuvos bažny-
čiai tai bus tinkama dovana. Jas anykštėnai 

Kreipimasis menininkai papuoš kūriniais, vaizduojan-
čiais krikščionybės plėtrą Aukštaitijoje ir 
Anykščių krašte, raštijos, tikėjimo puoselėto-
jų – Vilniaus, Žemaitijos ir Panevėžio vys-
kupijų ganytojų, žymių Anykščių klebonų, 
garsiųjų anykštėnų K. Sirvydo, A. Baranaus-
ko, K. Kairio, F. Stulginskio, pedagogų, kovo-
tojų už valstybinę laisvę, tikėjimą ir lietuviš-
ką raštą portretais, svarbių istorinių įvykių, 
anykštėnų kasdienio gyvenimo – darbo ir 
kūrybos – siužetais. Su mūsų Bažnyčia susi-
jęs visas Anykštėnų gyvenimas, yra artimas 
su daugelio žymių žmonių – dvasininkų, 
vargonininkų,  išplėtojusių chorinio giedo-
jimo ir dainavimo kultūrą.

Prieš daugiau nei šimtą metų paprasti 
anykštėnai pastatė aukščiausią Lietuvoje baž-
nyčią. Daug metų ji dvasingai tarnavo savo 
parapijiečiams, o dabar pati prašosi paramos. 
Kviečiame visus anykštėnus savo lėšomis ar 
darbu prisidėti prie monumentalaus kūrinio 
atsiradimo – tai būtų puiki mūsų dovana 

PAB valdybos pirmininkas prof. Antanas Tyla beveik ketvirtį amžiaus 
garbingai ir išmintingai vadovavo pasaulio anykštėnams...
Alfredo Motiejūno nuotr.

ateities kartoms. Ši pilietinė, patriotinė akcija 
savo užmoju ir susitelkimo dydžiais svarbi 
bei reikšminga visiems mums, kurie nuolatos 
matome Anykščių gyvybingumą, patrauklu-
mą, anykštėnų pastangas kurti grožį, skatini-
mą gėrėtis savo kraštu, jo gamtos didingumu, 
jį mylėti ir puoselėti. 

Visų tų vertybių meninis įprasminimas 
ant didingos Anykščių bažnyčios paradinių 
durų paliudys mūsų dvasinę tvirtybę, mei-
lę menui ir praturtins Anykščius originaliu 
meno kūriniu.

 Tad kviečiame kiekvieną ir visus prisidė-
ti prie šios reikšmingos akcijos.

Speciali sąskaita akcijos rėmėjams:
SWEDBANK, 
LT547300010149054231

PAB suvažiavimo pirmininkai
2016. VII. 3.
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Beveik visą gyvenimą dirbate rajono laikraš-
čio redakcijoje.  Išleidote du nuotraukų albu-
mus. Esate žmogus, ko gero, iš arti matęs 
daugiausia anykštėnų veidų... Kuo Jums ypa-
tinga ši paroda, kelinta jau?

Net nežinau. Bet PAB suvažiavimams 
skirta – antroji. Praeitame suvažiavime, 
2013 m., buvo mano nuotraukų paroda „Iš 
Pasaulio anykštėnų istorijos“ – akimirkos 
nuo pirmojo suvažiavimo iki paskutinio. Bet 
ši paroda – ne portretų. Žmonių išties daug 
fotografavau, tik ne visus juos beatpažįstu – 
gatvėje sveikinasi, o aš nežinau kas...

Kokiu principu atsirinkote nuotraukas, į 
kokią temą suguldėte?

Kai išgirdau pasiūlymą surengt parodą, 
pradėjau galvot, kas galėtų būti pasaulio 
anykštėnams įdomu? Miestas keičiasi, tad 
sumaniau eksponuoti nuotraukas poromis – 
viena sena, iš archyvų,  kita – dabartinė.  Man 
pačiam buvo įdomu pažvelgti į tas pačias 
miesto erdves, laiko ženklus, palyginti. Regis, 
seniai jau fotografuoju, bet kai peržiūrėjau 
savo paties senas nuotraukas, supratau – ne 
visada fotografavau tai, ką reikėjo. Vis pirmū-
nai, mechanizatoriai, o aplinka tada ne itin 
rūpėjo, atrodė neverta dėmesio. Izidoriaus 
Girčio nuotraukose irgi daug švenčių, bet yra 
ir dėkingų miesto vaizdų. Jis buvo tikras anų 
laikų fotometraštininkas. 

Fotografavau laisvalaikiu, po darbo. Susi-
dėliojo maždaug dvi dešimtys porų nuotrau-
kų. Senos – juodai baltos, naujos – spalvo-
tos, fotografuota daugiausia nuo šių metų 
balandžio iki dabar, tik kelios kiek anksčiau. 
Kai kurios vietos senosiose fotografijose sun-

Pro laiko langus
Į PA klausimus atsako fotografijų pa-
rodos Koplyčioje-Pasaulio anykštėnų 
kūrybos centre „Anykščiai pro laiko 
langus“ autorius Jonas JUNEVIČIUS 

Taip: esu ne kartą fotografavęs ir iš lėktu-
vo, ir nuo „Spartako“, Anykščių vyno gamy-
klos kaminų, kvarcinio smėlio įmonės bokš-
to. Tarybiniais metais buvo tabu fotografuoti 
ir nuotraukas spausdinti iš aukštai – atseit 
gali išryškėti koks strateginis objektas... 
1988 m. įlipau į vyno gamyklos kaminą. 
Gamykloje dirbęs R. Vitkus įleido, pažadėjo 
manęs „nematyti“. Po to per spalio šventes 
išspausdinau „Kolektyviniame darbe“ pano-
raminę miesto fotografiją.  Tai buvo pirmoji 
iš tokio aukščio rajono laikraštyje išspaus-
dinta pokario Anykščių nuotrauka. Dėl jos 
pas redaktorių St. Vinciūną atlėkęs žmogus 
iš glavlito „maudė“, girdi, tavo laimė, kad  
strateginių objektų nematyt. O tuo metu 
amerikiečiai iš kosmoso galėjo atpažinti net 
žmogų...

Prieš kelerius metus skridau su Laurynu 
Griauzde. Nedidelis lėktuvėlis, dvivietis, 
pakilimui užtenka pievos. Lakūnai laikosi 
savo taisyklių, negali skristi per žemai, virš 
didelių miškų masyvų. Skraidėme virš Svė-
dasų, grįžtant Laurynas  surizikavo – pasuko 
Šimonių girios link. Jau buvo vakaras, atsi-
vėrė išties įspūdingi Šventosios kilpų vaiz-
dai. Padariau gražių kadrų ne tik iš Svėdasų, 
(keletas jų atsidūrė ir ką tik išėjusioje R. ir 
N. Vanagų knygoje „Anykščių fenomenas“). 
bet ir iš Šimonių girios.  Dabar fotografams 
daug paprasčiau: pakėlei droną – ir foto-
grafuok iš kokio nori aukščio ką nori ir kiek 
nori...

Ar ne gaila, kad toks įdomus, kūrybiškas 
Jūsų sumanymas – paroda „Anykščiai pro 
laiko langus“ – gyvuos labai trumpai?

Džiaugiuosi, jog taip neįvyks. Pasaulio 
anykštėnų bendrija kartu su „Anykštos“ 
redakcija išleido parodos katalogą su gražiu, 
prasmingu Tautvydo Kontrimavičiaus tekstu 
(spausdino UAB „Petro ofsetas“). Beje, aš 
nesu vienintelis nuotraukų autorius: seno-
sios istorinės nuotraukos iš Izidoriaus Gir-
čio archyvo, A. Baranausko ir A.Vienuolio-
Žukausko memorialinio muziejaus, Lietuvių 
literatūros ir tautosakos instituto fondų. 

kiai atpažįstamos – pvz., kelias į piliakalnį, 
fotografuotas apie 1900-uosius. Anksčiau 
dažniausiai į objektyvą patekdavo Baranaus-
ko aikštė, kur vykdavo šventės, renginiai. 
Buvo ir netikėtų atradimų, pvz., toje vietoje, 
kur kadaise stovėjo namas, randu tik tvorą...

Taip „susiporavo“ keturios dešimtys nuo-
traukų: „Kelias į Anykščius“,  „Miesto širdis“, 
„Bažnyčia prie upės“, „Šventosios tiltai“, „Uni-
vermagas“ arba „MAXIMA“, Koplyčia ir kt.

Suvažiavimų nuotraukos – vis didėjančios 
vertės PAB istorija. Kas iš tų švenčių labiau-
siai įsirėžė į atmintį?   

Žinoma – pirmasis Pasaulio anykštėnų 
suvažiavimas 1992 metais. Kitaip ir būti 
negalėjo! Vietiniams žmonėms visai nema-
tyti veidai, o dar iš tolimų šalių. Aš pats iki 
tol nebuvau išvažiavęs į jokį rimtesnį užsie-
nį, todėl svečiai ir stebino, ir domino. Sun-
ku buvo patikėt, kad jie taip pat anykštėnai, 
atrodė greičiau kaip kokie ateiviai iš kosmo-
so... Bronius Miškinis, Bronislavas Pajarskas, 
Algirdas Avižienis, Kęstutis Laskauskas, Ona 
Rušėnienė...  

Fotografavote Anykščius ir iš dangaus... Kaip 
tai vyko, kokie ekstremalių fotografijų atsira-
dimo įspūdžiai?

PA korespondentė MIGLĖ GALVONAITĖ, šiuo metu besisvečiuojanti 
Čikagoje: 
Siunčiu linkėjimus iš už Atlanto! 
O Anykščiai visada rūpėjo ir rūpės. Kai kažkas tampa sava, tokiu ir 
lieka. Labai gaila, kad negalėsiu būti su jumis. Gražios Jums Anykščių 
miesto šventės!

AKCIJOS DALYVIU (RĖMĖJU) GALIMA TAPTI:

- už 2000 eurų ir daugiau įsigijus individualią vardinę rėmėjo lente-
lę, tvirtinamą Fundatorių galerijoje šalia Anykščių Šv. Mato bažnyčios 
centrinių durų;
- už 500-2000 eurų įsigijus teisę patekti į vardinį rėmėjų sąrašą plokštėje 
Fundatorių galerijoje šalia Anykščių Šv. Mato bažnyčios centrinių durų;
- už 300-500 eurų įsigijus teisę patekti į vardinį rėmėjų sąrašą Fundato-
rių knygoje, saugomoje Anykščių Šv. Mato parapijos archyve;
- už 50 eurų įsigijus suvenyrą – vardinį rėmėjo liudijimą;
- už 10 eurų įsigijus suvenyrą – numeruotą atviruką.

Atvirukai nuo 2016 m. liepos mėn. platinami Akcijos simbolika 
pažymėtose vietose, registruojant juos gaunančius akcijos dalyvius 
(rėmėjus).

Vardiniai rėmėjo liudijimai gali būti įteikiami Akcijos simbolika 
pažymėtose vietose, registruojant juos gaunančius akcijos dalyvius 
(rėmėjus). Gavus paramos lėšas banko pervedimais, liudijimai per-
duodami kitais būdais ar paštu.

Atvirukų ir vardinių liudijimų skaičius vienam asmeniui neriboja-
mas. Akcijos dalyvio (rėmėjo) pageidavimu vardinis liudijimas gali 
būti išrašomas jo nurodyto asmens vardu.

Fundatorių knyga ir Fundatorių galerija pradedama formuoti Akcijos 
organizacinio komiteto sprendimu baigiant akciją. Vieno dalyvio (rėmė-
jo) skirtingu metu suteikta parama Akcijai sumuojama kaip bendras Akci-
jos indėlis, lemiantis pagarbos ženklą Fundatorių knygoje ar Galerijoje.

Atkelta iš 1 p.

Algimanto Žižiūno nuotr.



2p. 3p.

Laiškai Anykščiams ir  anykštėnams

RAŠYTOJŲ IR KNYGŲ DVASIA

Tu mažas, bet labai gražus. Čia nuostabi gamta – savo vandenis 
plukdo Šventoji, ošia šventi ąžuolai, akį ir širdį glosto A. Baranaus-
ko apdainuotas šilelis, augti, kilti aukštyn skatina piliakalniai. Mano 
mieste, aš gėriuosi ne tik tavo gražia gamta, bet ir skoningai sutvar-
kytu senamiesčiu, aukščiausia Lietuvoje bažnyčia ir daugeliu kitų 
objektų. Tavo apsuptyje aš užaugau. Nors esu aplankęs nemažai 
kitų šalių, bet tu pats mieliausias  miestas iš  matytų. Ne veltui sako-
ma: visur gerai, bet namuose geriausia. Labai noriu, kad Tu, mano 
mieste, niekada nenustotum augti ir gražėti. 

Įsivaizduoju, kad po kelerių metų einu per miestą ir prie biblio-
tekos esančiame  skverelyje matau ne vien A.Baranauską – tai jau 
Anykščių krašto poetų ir rašytojų skveras: čia  ir J. Biliūnas, ir Vaiž-
gantas, ir B. Buivydaitė, ir  L. Didžiulienė-Žmona. O be knygnešių 
pasiaukojamos veiklos ar šiandien išvis turėtume lietuviškų knygų? 
Gi Vienuolis iš anapus gatvės stebi pasikeitimus ir džiaugiasi pui-
kia kompanija. 

Nusprendęs nueiti iki Laimės žiburio, palei kalno link vingiuo-
jantį taką matau J. Biliūno kūrinių personažų skulptūras, o take, 
kuriuo einu, ar gal pakraščiuose spalvingomis plytelėmis įmūryti 
personažų pristatymai/aprašymai. Paskui nusprendžiu nukeliauti 
prie Medžių lajų tako, tačiau nuėjęs pusę kelio pamatau ženklą, 
vedantį prie takelio, kuriuo vaikščiodamas A. Baranauskas gėrėjosi 
Anykščių šileliu. Baranausko takas alsuote alsuoja poeto dvasia: 
čia tai laukymėje, tai po egle, tai ant šakų matau iš medžio išdrož-
tus augalus ir gyvūnus, kuriuos aprašė poetas, – juos net ne iš karto 
pastebiu, nes taip sukomponuoti, jog, rodos, tapę gamtos dalimi. 
Tako pabaigoje poilsiavietė ir didžiulė medinė knyga, kurioje išrai-
žyti, sakykim, regimųjų vaizdų, kvapų ir garsų iš pirmosios „Anykš-
čių šilelio“ dalies aprašymai. 

Mieste matau daug fontanų, kur žmonės susėdę ant suoliukų 
maloniai bendrauja vieni su kitais ir padeda turistams surasti kelią 
į jų norimus aplankyti objektus. Tačiau prisiminiau, kad dar noriu 
aplankyti Vorutos pilį – ją prieš metus atstatė! Maloniai nustem-
bu. Pilyje vyksta edukacinės pamokos, riterių turnyrai, imitaciniai 
mūšiai, šone girdžiu mugės šurmulį. Širdyje jaučiu džiaugsmą ir 
pasididžiavimą. 

Tikiuosi, kad visa tai pavirs tikrove. Tu, mano mylimas mieste, 
kada nors atrodysi taip, kaip aš įsivaizduoju!

Laurynas KLIMAŠAUSKAS, 
A.Baranausko pagrindinės mokyklos penktokas

BŪKIT ŽMONĖS, MYLĖKIT MEDŽIUS! 

Po trejų metų aš greičiausiai būsiu išvažiavus mokytis į Vilnių 
arba Kauną, gal net emigravusi į užsienį. Bet nesijaudinkite, dar 
turiu dvejus gražius metelius, kaip sako biliūniečiai, „kilti ir kelti“ 
Anykščius, be to, aš vis tiek į gimtąjį miestą grįšiu. Juk čia taip gra-
žu!

Neretai pasidomiu, ką Anykščių savivaldybė ketina padaryti, 
pastatyti, kad mūsų miestas taptų patrauklesnis ir dar labiau lanky-
tinas nei dabar. Bet kai pamačiau numatomas renovacijas, nežino-
jau net kur bėgt, kur slėptis... Ar Jūs matėte tuos planus? Siaubas! 
Apšvietimui skirtos lempos išsiraičiusios kaip askaridės, kai kurios 
labai panašios į nukarpytus nagus, o atidžiau peržvelgus visus pla-
nus graudu pasidaro. Medžių nerasta. Pamaniau, kad tai kažkokia 
klaida, nes kai būnu kažkur išvykus ir kas nors pamini Anykščius, 
aš pirmiausia prisimenu namus, mamos kotletukus ir medžius. 
Kokie Anykščiai be medžių? Jei kas manęs paklaustų, ką aš pasiū-
lyčiau padaryti Anykščiams, aš pasiūlyčiau padaryti medžių šventę 
(tarp kitko, su keliais bičiuliais buvome pradėję planuoti šią šventę, 
bet dėl laiko stokos teko planavimus nutraukti). Įsivaizduojate kiek 
daug čia privažiuotų gamtos mylėtojų? O ir be medžių sodinimo 
neapsieitume. Ir žmonės laimingi, ir gamta džiaugiasi.

Urtė JOVAIŠAITĖ, 
J.Biliūno gimnazijos II f klasės mokinė

ŠILELI, MIELAS MANO ŠILELI...

Miškas – didžiausia Anykščių vertybė. 
Ne veltui poetas A. Baranauskas idealizavo 
jo grožį lyriniais vaizdais savo garsiojoje poe-
moje ,,Anykščių šilelis‘‘. O ir dabar Anykš-
čių šilelis net akį veria kiekvienam turistui 
ir pačiam anykštėnui. Juk taip gera pavaikš-
čioti ir pasigrožėti mišku, kai atbunda gamta: 
išgirsti lakštingalos balsą, malonų medžių 
ošimą ir tykų upės tekėjimą. O ir kitais metų 
laikais miškas taip pat būna nepakartojamas: 
žiemą visas apsikloja sniego skraiste, o rude-
nį marguoja įvairiom spalvom. Ir iš tiesų poe-
tas neklydo sakydamas, jog tik šilelyje džiau-
giantis supančia gamta galima atrasti vidinę 
ramybę. Tikiuosi, jog Anykščių šilelis bus 
puoselėjamas ir tausojamas ateities kartoms, 
nes jis – tikras Lietuvos perlas.

Dažnai man kyla klausimas: kaip mano 
gimtasis kraštas atrodys ateityje? Kažkodėl 
negaliu įsivaizduoti Anykščiuose minios 

gyvenančių žmonių ir mašinų gausmo. 
Mano nuomone, Anykščiai išliks ramus ir 
malonus miestas, į kurį dažnai atvažiuos 
poilsiauti ir turistauti lankytojai. Labai sma-
gu matyti, kaip Anykščiai tampa turistų 
mėgstamu miestu, tačiau taip pat ir nera-
mu, kaip jame elgsis. Nenorėčiau, jog dėl 
turistų gausybės pradėtų kilti modernūs 
stikliniai viešbučiai ir dėl to būtų niokoja-
ma gamta. O kalbant apie miesto kultūrą, 
labai norėčiau, kad būtų dažniau rengiami 
žygiai po gamtą, kuriuose galėtų dalyvauti 
visi norintys anykštėnai. Taip pat, kadangi 
esu paauglė, norėčiau daugiau viešų rengi-
nių, šokių. Ir labai prašau – nepanaikinkite 
festivalių, ypač ,,Velnio akmens‘‘, nes šis 
festivalis skatina turizmą, jame galima pasi-
klausyti neįprastos muzikos ir susipažinti su 
naujais žmonėmis.

Laura DUNDULYTĖ, 
J. Biliūno gimnazijos II f klasės mokinėBeata Viliniškytė. Mano saulutės. Vaikų I -d. 

„Spindulėlis“

Nikolė Urbonaitė. Traukinukas. Vaikų I -d. „Spindulėlis“ 
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Anykščių miesto šventė ir Pasaulio anykštėnų VIII suvažiavimas

„PO GIMTINĖS LAJA“
2016 metai

Programa

Liepos 22 d., penktadienis
Floristinių kilimų gamyba ir paroda A. Baranausko aikštėje ir Šventosios upės kairiojoje krantinėje

Fotografo J. Junevičiaus parodos „Anykščiai pro laiko langus“ atidarymas 
Anykščių koplyčioje – Pasaulio anykštėnų kūrybos centre

Pasaulio anykštėnų VIII suvažiavimo posėdis Anykščių koplyčioje – Pasaulio anykštėnų kūrybos centre

Religinės muzikos ir susikaupimo valanda „Pasaulio spalvos“ Anykščių Šv. Mato 
bažnyčioje. Dalyvauja P. Syrrist-Gelgota (altas, vokalas) ir J. Barkauskaitė (vargonai) 

Memorialinio ženklo koplyčios fundatoriams A. ir F. Venclovavičiams 
atidengimas Anykščių koplyčioje – Pasaulio anykštėnų kūrybos centre

Šventinė eisena nuo Anykščių koplyčios – Pasaulio anykštėnų kūrybos centro 
į Miesto šventės atidarymo ceremoniją A. Baranausko aikštėje

Miesto šventės atidarymas. Anykščių rajono garbės piliečio pagerbimas A. Baranausko 
aikštėje. Kauno aeroklubo dovana – akrobatinių skrydžių grupės pasirodymas. Po 
iškilmių – Pasaulio anykštėnų ąžuoliuko sodinimas Anykščių miesto parke

Interaktyvios patyrimų erdvės „VISA TA“ atidarymas. Garso ir vaizdo sintezė 
dešiniojoje Šventosios upės krantinėje. Veiklos iki 1.00 val. 

Spektaklis pagal Just. Marcinkevičiaus dramą „Mindaugas“ (rež. J. Buziliauskas) Anykščių miesto parke

Vakaruška su kapela „Grieža“ (vad. K. Grigaliūnas) A. Baranausko aikštėje

Vakaro koncertas prie Anykščių koplyčios – Pasaulio anykštėnų kūrybos centro. Dalyvauja T. 
Ladiga (vokalas), „Sostinės vario kvintetas“ (vad. A. Januševičius), G. Cinauskas (fortepijonas)

NUO 9.00 VAL.

17.30 VAL. 

18.00 VAL. 

18.00 VAL.

19.30 VAL.

20.00 VAL.

20.30 VAL. 

21.00 VAL. 

21.30 VAL. 

22.30 VAL. 

23.00 VAL. 

Koplyčia
Jonas Junevičius ir kiti. Iš fotoparodos „Anykščiai pro laiko langus“.
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Liepos 23 d., šeštadienis

NUO 9.00 VAL.

10.00 VAL. 

10–13 VAL. 

10–14 VAL.

10.30 VAL.

11–13 VAL.

11–14 VAL. 

12.00 VAL. 

NUO 12.00 VAL. 

12–00 VAL. 

13.30 VAL. 

14.00 VAL.

14.30 VAL.

15.00 VAL.

15.00 VAL.

16.00 VAL. 

17.00 VAL.

17.30 VAL.

20.00 VAL.

23.30 VAL.

Šventinė mugė A. Baranausko aikštėje ir Vilniaus gatvėje

Miestelėnų bendrystės pusryčiai A. Vienuolio skvere

Krepšinio varžybos 3 x 3, smiginio varžybos, linksmosios var-
žybėlės vaikams Anykščių miesto parko sporto aikštelėje

Žydų kultūros šventė senamiestyje. Svečiai: solistai R. Karpis 
(tenoras) ir J. Leitaitė (mecosopranas), jiems akompanuoja D. 
Mažintas ir J. Suchanovas; A. Gotesmanas (vokalas ir perku-
sija); ansamblis „Rakia klezmer orchestra“: D. Bagdonavičius 
(akordeonas), S. Rumševičius (trimitas), P. Jurkša (eufonija), M. 
Kurtinaitis (perkusija) ir M. Ostreika (saksofonas). Veikia koše-
rinis restoranas „Rishon“, prekeiviai siūlo žydų saldumynus, 
suvenyrus ir knygas

Šaškių varžybos L. ir S. Didžiulių viešojoje bibliotekoje

Leidyklos „Raidynėlis“ edukaciniai-žaidybiniai užsiėmimai vai-
kams ir jų tėveliams Vyskupo skvere

Šachmatų simultanas su didmeistre Viktorija Čmilyte-Nielsen 
prie L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos

Kultūros centro mėgėjų meno kolektyvų koncertas „Ant tų 
Anykščių...“ A. Baranausko aikštėje

Pasaulio anykštėnų susitikimų, pokalbių ir diskusijų apie 
Anykščių dabartį ir ateitį apskritasis stalas Anykščių koplyčioje 
– Pasaulio anykštėnų kūrybos centre

Interaktyvi patyrimų erdvė „VISA TA“. Kūrybinių dirbtuvių ir 
muzikos zona dešiniojoje Šventosios upės krantinėje. Meninės 
intervencijos miesto erdvėse

Zumba šokių mokykla. Aktyvios veiklos A. Baranausko aikštėje

Literatūros ir istorijos popietė su naujomis anykštėnų knygomis: prof. Antano Tylos „Apie Anykščius ir 
anykštėnus“, rašytojo Rimanto Vanago ir Nerijaus Vanago „Anykščių fenomenas“ Anykščių koplyčioje – 
Pasaulio anykštėnų kūrybos centre

Tarptautinio floristinių kilimų konkurso dalyvių apdovanojimas A. Baranausko aikštėje

Koncertas „Pakeliui į muzikos Parnasą“ Anykščių muzikos mokykloje. Dalyvauja pianistė P. Dūmanaitė 
(Barselona) ir mokyklos moksleiviai

Ritos Šemelytės ir Vytauto Brazausko knygos „Ugnies ir ledo kelionės“ pristatymas L. ir S. Didžiulių viešo-
joje bibliotekoje

S. Inčirauskaitės-Kriaunevičienės parodos atidarymas Sakralinio meno centre – Angelų muziejuje

Skulptoriaus R. Inčirausko parodos atidarymas Anykščių Šv. Mato bažnyčioje

Koncertas „Žėrintys sąskambiai muzikos karalystėje“ Anykščių Šv. Mato bažnyčioje. Dalyvauja ansamblis 
„Regnum Musicale“: V. M. Daunytė (fleita), K. U. Daunytė (smuikas), E. Daunytė (violončelė), J. Daunytė 
(arfa)

Vakaro koncertas Dainuvos slėnyje. Koncertuoja grupės „Žalvarinis“, „Biplan“ „Studija“. Diskoteka

Šviesos ir muzikos improvizacijų vakaras „Šviesi muzika“ Anykščių Šv. Mato bažnyčioje. Dalyvauja: R. Mit-
kus (vargonai), S. Petreikis (pučiamieji), A. Buinauskas (šviesų instaliacijos)

Šv. Onos atlaidai Anykščių Šv. Mato bažnyčioje

Japonijos ambasados dovana. Japoniškų būgnų WADAIKO grupės „Daigen-gumi“ pasirodymas A. 
Baranausko aikštėje

Šeimos popietė. Muzikinė pasaka vaikams dešiniojoje Šventosios upės krantinėje

Liepos 24 d., sekmadienis
11.00 VAL.

13.00 VAL.

14.00 VAL.

Lietuviško tautinio kostiumo šventėje ne 
viena moteris buvo pasipuošusi kuo lietuviš-
kiau... Iš kairės: A.Baranausko pagrindinės 
mokyklos mokytoja Dangira Nefienė,
jos dukra Gintarė Siniakovienė su mažosio-
mis Agota ir Barbora.
Nuotr. iš G. Siniakovienės albumo
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Sklando legendos apie Anykščių pedago-
gę, Lietuvos valstybės Nepriklausomybės 
atstatymo Akto signatarę, vis dar kopiančią 
į tikrus ir tikrai aukštus kalnus. Kiek tose 
legendose tiesos?

Viskas tiesa. Pradžia – kalnus mums, tuo-
met dešimtokams, parodė šviesios atminties 
Mokytojas, turistų būrelio vadovas Jonas 
Juknevičius. Vedė jis mus Ukrainos Kar-
patais, įkopėme į aukščiausią jų viršūnę 
Goverlą, kurioje tuomet (vasaros vidury) 
snyguriavo, o mes, visa grupė, pozavome 
prie viršūnės obelisko, skersai išilgai išrašyto 
anksčiau pabuvojusių vardais. 

Po to buvo ilgas „tuščias“ tarpas, reikėjo 
kopti į gyvenimo kalnus, o pastarieji dešimt 
metų atiduoti tikriems aukštiems kalnams. 
Geografija tokia: pradėjau vėl nuo Ukrainos 
Karpatų, kitos trys vasaros paskirtos Rumu-
nijos Karpatams – pereiti Rodnei ir Jezer 
kalnynai, Transilvanijos Alpės, dveji metai 
Bulgarijoje – Pirinas ir Rodopai, po to Kau-
kazas iš Rusijos pusės – garsioji Bezengi sie-
na, dėl nepaprasto grožio vadinama Mažai-
siais Himalajais, tada spalvingieji Fanai, po 
to Tian Šanis, o pastarieji treji metai atiduoti 
lietuviškoms viršūnėms Pamyre – sunkiems, 
atšiauriems, negailestingiems kalnams.

Paprastai sezono metu einu į vieną žygį, 
kuris trunka tris keturias savaites, bet buvo 
metų, kai ėjau ir į dvi ekspedicijas.

Su kuo paprastai keliaujate? Ko kalnuose 
ieškote – grožio, romantikos, peno dvasiai? 

Kalnuose man svarbiausia vadovas. 
Turiu du. Nepaprastai šviesūs žmonės. Tikri 
kalniečiai. Kalnai jiems – šventybė. Iš jų 
mokiausi kalnų etikos kodekso. 

Su Feliksu Bitinu einame į žemesniuosius 
kalnus. Tai nereiškia, kad jie yra lengvesni. 
Turėjome tokių trasų, kad ir dabar šiurpas ima 
prisiminus. Feliksas mėgsta bekelę. Apžiūrės 
nuo viršūnės šlaitus, mosteli lazda kryptį ir 
pirmyn. Nesvarbu, kad nėra net užuominos 

Ir A. Vienuolis kops į kalnus!
Į PA klausimus atsako PAB veiklų koordinatorė, Lietuvos valstybės Nepriklau-
somybės atstatymo Akto signatarė Irena ANDRUKAITIENĖ

į taką, nesvarbu, kad žemėliau auga neį-
žengiama kalnapušių siena, per kurią galėsi 
prasibrauti tik kojomis neliesdamas žemės – 
eidamas per linguojančias, tavo svorio neišlai-
kančias šakas, prarasdamas pusiausvyrą, klup-
damas ir vėl kabindamasis į tave talžančias 
šakas. Pradžioje galvojau – kodėl mes taip 
neprotingai elgiamės?  Kam vargti? Juk kažkur 
yra takas. Tai ir leiskimės juo.

Suvokimas atėjo vėliau. Įveiktos neįvei-
kiamybės pamokos su kaupu atsipirko išėjus 
į didžiuosius kalnus. 

Su Algimantu Jucevičiumi kalnų takai per 
nuobirynus, uolas, ledynus, sniegynus mane 
atvedė į daugiau nei 6000 m aukštį. Rodos, 
čia viskas tas pats, kaip ir žemėje, tik deguo-
nies būna likę mažiau nei du trečdaliai. Plau-
čiai gaudo išretėjusį orą. Įkvepi, rodos, daug, o 
naudos maža. Bet viską nustelbia džiaugsmas 
– kad įveikei visas baimes, atsilaikei, nepasida-
vei lūžio akimirką atsiradusiam nenumaldo-
mam norui sustoti, trauktis iš voros ir pasukti 
atgal, nugalėjai save ir pakilai iki viršūnės. 
Nenusakomas jausmas, kai pajunti, kad jau 
Viršūnė ir kelio toliau – aukštyn – nebėra. 
Toliau tik dangus. O aplink, kiek akys užmato 
– banguoja kitų viršūnių snieguotos smailės. 

Kas tos kelionės – iššūkis gamtai ar sau 
pačiai, savo amžiui?

Kas yra pasiekta viršūnė? Iššūkis gamtai? 
Jokiu būdu. Su kalnu nepasigalynėsi. Ir jeigu 
įkopei, tai dar nereiškia, kad jį įveikei. Kalnai 
neįveikiami, jie tiesiog tau leidžia įkopti arba 
ne. Jei leido, būk dėkingas jam. Pagerbk kal-
ną dėkodamas, kad nepasiuntė lavinos, kad 
laikė prispaudęs prie savo šlaitų visus saulės 
atšildytus akmenis ir neleido jiems riedėti 
ant tavo galvos. 

Iššūkis amžiui? Nemanau. Amžius – relia-
tyvi sąvoka. Jis atsiranda tada, kai pradedi jį 
jausti. Kol nejauti, protinga būtų neskubinti 
jo atėjimo ir džiaugtis kiekviena pasiekta 
viršūne. Net pačiai įdomu pasidarė – ar tik 

nesu Lietuvoje,  ko gero, vyriausia moteris, 
kopianti į tokius aukščius?

Ar buvote pakliuvusi į mirtiną pavojų? 
Kalnuose pavojų pilna. Kaip jų išvengti? 

Pirmiausia pats elkis taip, kad jų neprisišauk-
tum. Kalnai neatleidžia bravūros.  

Labai daug priklauso nuo vadovo. Tikras 
vadovas turi turėti šeštąjį jausmą - pavojaus 
nuojautą. Mes sakome – kalnų jausmą. 

Kokie ryškiausi išgyvenimai ten, viršūnėse, 
bei pakeliui į jas?

Nuolatinė mano būsena kopiant – susikau-
pimas. Atidumas. Savaime išaštrėja pojūčiai, 
stiprėja savisaugos instinktas. Visu kūnu turi 
jausti situaciją – kur žengti, kaip statyti koją; 
turi išmokti perbėgti katės žingsneliu birų šlai-
tą, kuriame nėra takelio net per pusę pėdos; 
kai išgirsti iš viršaus čiuožiantį akmenį, turi 
jausti jo trajektoriją, išmokti prasilenkti su juo.

Negali sau leisti atsipalaiduoti, nes nieka-
da nežinai, koks netikėtumas laukia. O jei, 
neduok Dieve, suklydai? Tada gal žaibiška 
reakcija išgelbės. Arba ne. Tokia kalnų realy-
bė. Turi išmokti gyventi šalia pavojaus. 

O kalnų grožis man atsiveria tik tada, 
kai nusimetu kalnų juodadarbio kuprinę, 
kai atsipalaiduoja visos įtampos, kai „persi-
jungia“ visi pojūčiai. Tada ateina ramybės ir 
gėrėjimosi metas. Tada sakoma – siela dai-
nuoja. Didžiausias džiaugsmas – akimirkos, 
kai pajunti, kad su kalnais tu esi vienas. Esi 
jiems savas. Netgi lauktas. 

Girdėjome apie Jūsų sumanymą šių metų 
žygyje pagarsinti gimtuosius Anykščius. 
Koks tai sumanymas?

Šiais metais einame į Kaukazo kalnus, 
kopsime į Kazbeką ir viršūnėje išskleisime 
Lietuvos ir Gruzijos vėliavas, kadangi žygis 
skirtas abiejų šalių tarpvalstybinių santykių 
užmezgimo 521-osioms metinėms. Šį faktą 
liudija įrašas Lietuvos Metrikoje – 1495 m. 
Lietuvos valdovas Kazimieras Jogailaitis pri-
ėmė gruzinų pasiuntinius. 

O Anykščiai per rašytoją Antaną Vienuolį 
irgi susiję su Gruzija. Ten jo gyventa, dirb-
ta, ten įkvėpimo kūrybai sulaukta. Užbūrė 
tas kraštas – išvaikščiota kalnų takais, per-
eita Gruzinų karo keliu, ir garsiosios uolos 
– užkeiktieji vienuoliai – Kazbeko šlaite 
atpažinti, ne kartą žvelgta į spindinčią Kaz-
beko viršūnę. Tik neįkopta. Tai su muzieju-
mi sutarėme, kad į viršūnę užnešiu garsiąją 
A. Vienuolio nuotrauką, kurioje jis su kau-
kaziečio drabužiais. Nuotrauką, kuri jam 
pačiam labiausiai patiko ir kabojo jo darbo 
kabinete. Pasirašysime ant nuotraukos visi, 
kurie tuo metu bus viršūnėje. Perskaitysiu 
vieną Vienuolio sakinį. Ir jeigu kalnas leis (ir 
technika taip pat), pabandysiu iš diktofono 
paleisti Vienuolio balso įrašą. O nuotrauką 
grąžinsiu muziejui kaip unikalų eksponatą.

Tuo metu, kai būsite kalnuose, anykštėnai 
rinksis į Pasaulio anykštėnų bendrijos VIII 
suvažiavimą, dalyvaus Miesto šventėje. Ką 
norėtumėte jiems pasakyti, kuo pasidžiaug-
ti, ko palinkėti?

Noriu palinkėti stipraus bendrystės jausmo. 
Ir džiaugsmo matant ne tik gražėjantį, jaunė-
jantį miesto veidą, bet ir švarėjančią jo dvasią.

Kartu su M.K.Čiurlionio provaikaičiu Roku Zubovu Čiurlionio viršūnėje Pamyre. 2015 m.
Vytauto Gaidamavičiaus nuotr.
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Virginijus Klimanskas

MANO SODE, TYLOS SAPNE...

xxx

Ar mano kelias – šiaip buvimas,
Ar „šiaip buvimo“ prasmę suprantu?
Per daug aš paprastas esu
Kitokiam savo suvokimui,
Todėl ir savo būtį praminiau 
„Šiaip buvimu“.

xxx

Ruduo jau. 
Vakarui užsimerkiant 
Man į akis žiūrėjo
Jausmingas dangus. 
Paukščiams išskrendant į namus
Prabundu – 
Gerklę spaudžia, tyliu.

Kad kas nors įdėtų žodį 
Man į lūpas, 
Pasakyčiau, 
Kaip jaučiu dabartį.
Tyliu! Tyliu –
Nesu pasiruošęs tiek, 
Kad papasakočiau dabar, 
Ką jaučiu šią akimirką.

xxx

Lietui lyjant 
Tarp beprasmių savo žodžių
Išgirstu savo mintis –
Ir išgirstu tylą.

xxx

Iš pamiškės, 
Palaukės pievų,
Iš seno ąžuolo ties vaikystės taku,
Iš paprastų žmonių gyvenimo
Gimiau aš, apsikabintas
Ilgų žiemos vakarų.  

xxx

Šiandien rytą mano sode 
Kaip sapne 
Obelys pražydo.
Dievo rankoj, 
Ant angelo sparno
Vaiko sapne
Balti žiedai atskrido.
Įkvepiu jų – ir einu.
Ir jaučiu: 
Taip, šiandien aš 
Gyvenu!

Šilelis šviečia vis kitaip...
Į PA klausimus atsako parodos PAB būstinėje - Avižienių sodyboje autorė  
VIJOLETA VANAGIENĖ

Ne sykį dalyvavote tautodailės darbų par-
odose. Tautodailė tradiciniu požiūriu – 
medis, linas, audiniai, raštuotos kojinės, 
pirštinės... Jūsų darbai gerokai skiriasi. Ar 
laikote save tautodailininke?

Su universiteto etnografiniu ansambliu 
važinėjau į ekspedicijas po lietuviškus kaimus 
Dzūkijoje ir mačiau tikrų meistrių darbus. 
Žavėjausi ir jomis, ir jų kūriniais. Bet laikas 
bėga, keičiasi amžiai ir papročiai... Nemanau, 
kad XXI amžiaus tautodailė turėtų kopijuoti 
močiučių darbus, kad ir kokie nuostabūs jie 
būtų. Jeigu mūsų dienomis kuriasi nauja tau-
tosaka, tai gal ir tautodailė turėtų atspindėti 
naujus reiškinius, naujas galimybes, ar ne? 
Juk sugalvoja žmonės naujų technikų, būdų, 
įrankių, medžiagų. Tad jeigu kas meistriškai 
piešia, drožia, siuvinėja, bet yra daugiau sava-
moksliai nei profesionalūs dailininkai, juos ir 
laikyčiau tautodailininkais. Žinoma, mums 
svarbu išlaikyti senovinius raštus, spalvas, 
sąskambius, formas, bet nauji dalykai taip pat 
gali būti ne vien kičas ir pelnyti dėmesį.

Kaip apibūdintumėt savo kūrinių žanrą? 
Kodėl pasirikote būtent jį?  Iš ko mokotės?  
Gal pasidalintumėt asmeniniais atradimais? 

Mano sritis – siuvinėjimas juostelėmis. Tai 
senovinė technika, žinoma nuo XIV a., ypač 
išplitusi Prancūzijoje maždaug XVIII a. Buvo  
meistriškai siuvinėjami ne tik paveikslai, bet 
ir drabužiai, batai, interjero detalės. Tai buvo 
gana brangus užsiėmimas, todėl juo galėjo 
mėgautis tik turtingesni žmonės.

Siuvinėjimas man patiko nuo vaikys-
tės, išmokė mama Anelė Mažeikienė. Bet 
tada nebuvo tokios galybės spalvų ir faktū-
rų juostelių. Siūlų, ir tų sunku buvo gauti. 
O kai supratau, kokias galimybes suteikia 
juostelės, bent man atsivėrė tikri stebuklai, 

nuolatiniai ieškojimai. Yra žinomi tam tikri 
dygsniai, siuvinėjimo būdai, bet nerasi 
išankstinių schemų, daug ką reikia pačiai 
sugalvoti. Galima išgauti optinius efektus, 
išryškėja paveikslo reljefas. Reikia moky-
tis, stebėti, bandyti. Aišku, padeda knygos, 
internetas, parodos. Labai apsidžiaugiau, kai 
sugalvojau, kaip, pvz., pavaizduoti samanas, 
kai išmokau išsiuvinėti našlaitės žiedelius. 
Įdomu konstruoti vilkdalgių, rusmenės žie-
dus. Kitą kartą ilgai suku galvą, kaip sukūrus 
kokį lapelį. Man tai įdomu ir žavu! 

Kas Jums siuvinėjimas: saviraiška, malonu-
mas, ambicijos, valios ir kantrybės treniruo-
tės, hobis? 

Pirmiausia – malonumas, paskui – savi-
raiška, o dar ir terapija. Galbūt prilyginčiau 
netgi darbui su mikroskopu – o man tai labai 
artima. Tokiam užsiėmimui kantrybės tikrai 
reikia, bet malonumas viską atperka. 

Kokius objektus, temas labiausiai mėgsta-
te pasirinkti? Iš kur jų semiatės: daugiau iš 
natūros – ar vaizduotės? 

Visko apstu aplink mus. Mane, gamtinin-
kę, džiugina ir ląstelių formų margumynas, ir 
stiebelis, lapelis, vabalėlis. O kokie stebuklingi 
pievų žiedeliai: mažulėliai, o tobulo grožio! 
Gamtos mokslų studijos iki šiol man pačios 
įdomiausios ir nieko kito nesirinkčiau. Taigi, 
viską turim gamtoj ir savy, tik reikia pamatyti.

Kodėl šios parodos tema – šilelis?
Seniai žinoma tiesa, kad lietuvis negali 

be miško. O jau anykštėnams šilelis – turė-
tų būti šventovė, bent aš taip manau. Dar ir 
dar kartą skaitydama A. Baranausko poemą, 
kiek naujų dalykų pamačiau! Manau, nebus 
perdaug dar vieną kartą prisiminti šilelį ir 
pažiūrėti į jį gal kiek kitaip.
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Anykštėnų knygų derlius
PARANKINĖ KNYGA 
ANYKŠTĖNUI IR SVEČIUI

Neseniai pasirodžiusi 
Rimanto Vanago, Nerijaus 
Vanago knyga „Anykščių feno-
menas“ (3000 egz. tiražu išlei-
do UAB „Petro ofsetas“) reika-
linga besidomintiems mūsų 
krašto praeitimi anykštėnams, 
reikalinga ji bus ir Anykštijos 
lankytojams. Negali nepritarti 
knygos autorių nuomonei, kad 
mūsų didžiųjų literatūros kla-
sikų paunksmėje atsidūrė kitos 
reikšmingos, šviesios Anykščių 
krašto asmenybės, ant jų vis 
labiau sėda užmaršties dulkės. 
Tad suprantamas ir sveikinti-
nas užmojis priminti primirštus 
anykštėnų šviesuolius, paliku-
sius ryškius pėdsakus Anykš-
čių, Lietuvos ir net kitų šalių istorinėje, kultūrinėje panoramoje.

Knygoje „Anykščių fenomenas“ skaitytojai supažindinami su dau-
giau kaip dvidešimties iškilių anykštėnų biografijomis, daugelio jų jau 
nebesiekia dabarties kartų atmintis. Tad norint nusakyti tų asmenybių 
gyvenimo ir veiklos faktus bei aplinkybes, teko remtis archyvų doku-
mentais, istoriniais šaltiniais, spauda, anksčiau užrašytais amžininkų 
pasakojimais. Šito daug laiko ir kantrybės reikalaujančio, vadinamojo 
„juodo darbo“ ėmėsi Rimanto Vanago sūnus Nerijus, Bornmuto uni-
versitete (Anglija) gavęs turizmo vadybos magistro diplomą. Gražus 
kūrybinis tėvo ir sūnaus duetas bene unikalus  reiškinys knygų leidy-
boje. Gyvenimo ir kūrybinio darbo patirtis, talentas plius jaunatviškas 
entuziazmas, ištvermė, ryžtas. Puikus derinys!

– Be Nerijaus pagalbos niekaip nebūčiau parašęs šios knygos, – pri-
sipažįsta Rimantas, – tiesiog neturiu tiek laiko. Ši knyga nebūtų išėjusi 

ir be A. ir A.A. Avižienių labdaros ir paramos fondo. Nė nemaniau, 
kad knyga atims tiek daug jėgų ir laiko; be dizainerės Loretos Uzdraitės 
fantastiškos kantrybės bei geranoriškumo ji taip pat nebūtų gimusi.

Turėdamas po ranka sukauptą reikiamą medžiagą, pasitelkęs daug kartų 
sėkmingai išbandytą publicisto plunksną, R.Vanagas vaizdžiai, gyvai pasa-
koja  apie užmarštin tolstančius žymius anykštėnus, stengiasi  kuo daugiau 
pateikti informacijos apie jų nueitą gyvenimo kelią. Nepraleidžia progos ir 
pašmaikštauti, įterpdamas kokią nors atrastą buities detalę, linksmą  nutiki-
mą. Skaitai knygą ir tarsi klausaisi įtaigaus, daug žinančio gido balso.

Vienas iš lietuvių raštijos pradininkų Konstantinas Sirvydas, galintis 
stovėti vienoje gretoje su A. Baranausku, Vasario 16-osios Akto signata-
ras Steponas Kairys, Europoje garsėjusi operos solistė Ona Zabielaitė-
Karvelienė, Lietuvos dainorėlis Petras Biržys-Pupų Dėdė, savo pašau-
kimui pasišventusieji gydytojas Adomas Laskauskas, kunigas Juozapas 
Čepėnas... Priartintos, pro prabėgusių metų plėnis šios ir kitos asme-
nybės suspindi meile Tėvynei, žmogui. Turėtų suintriguoti skaitytoją ir 
žymaus rusų dailininko Mstislavo Dobužinskio ryšys su Dabužiais, iš 
Svėdasų krašto kilusio, užjūriuose „lietuviško Gogeno“ vardą pelniusio 
tapytojo Jono Rimšos gyvenimo vingiai, Sivickų-Mockų šeimų peripeti-
jos, profesoriaus Algirdo Avižienio pasiektos mokslo aukštumos.

Knygos autoriai primena Anykščiuose gyvenusių žydų genocidą, 
pažindina su kai kuriais išlikusiais. Pasakoja apie „baltąjį auksą“ – 
kvarcinį smėlį, kurio gavyba Anykščiuose prasidėjo dar 1933 metais, 
apžvelgia tos gavybos raidą, kvarcinio smėlio paklausą.

Knygos pabaigoje keletas puslapių paskirta Rimanto Vanago gim-
tajam, jau išnykusiam Peslių kaimui, legendomis apipintai jo istorijai. 
Kaimui, kur „kažkaip kitaip nei kitur. Iš visų pusių tave apsupa ramybė, 
kažkokia  nenuspėjama užmarštis – žodžiais sunku nusakyti!“

„Anykščių fenomenas“ – profesionaliai parengta spaudai knyga: yra 
pavardžių rodyklė, panaudotos  literatūros sąrašas, lankytinų vietų žemė-
lapiai. Patrauklus knygos dizainas, išradingai pateikiami gimtųjų namų ar 
sodybviečių vaizdai, senovinės ir panoraminės nuotraukos, portretai.

„Gal šis leidinys paakins suinteresuotas institucijas ir asmenis, kad 
Anykščių krašte atsirastų naujų akcentų, naujų turistų lankomų objektų? 
Tikimės, jog knygon sudėti tekstai bei informacija sudomins jaunimą, 
paskatins  didžiuotis gimtine, prisidės prie Anykščių populiarinimo, pasi-
tarnaus tiek svečiui, tiek gidui, tiek kiekvienam, besidominčiam garbinga 
mūsų krašto praeitimi,“ – rašo autoriai „Anykščių fenomeno“ įžangoje.

Belieka tik palinkėti, kad  šios autorių viltys pradėtų pildytis.    

Vygandas RAČKAITIS

PRISIMINIMAI, PERSIKŪNIJIMAI...

Rankose laikau ką tik išleistą kaimyno Vygando Račkaičio knygelę 
„Užuoganos“ (Utenos spaustuvė, 134 p.). Man knyga prasideda nuo 
viršelio. Pirmas įspūdis – tarsi nelygiai suartas našios žemės laukas. 
Viltį žada šviesos atšvaitai. Čia, kaip ir  tekstuose, slypi prasmė. Mažoji 
proza – rašytojo vaikystės prisiminimai. Tokie gyvi, įtaigūs, betarpiški, 
tarsi nebūtų išgyventų dešimtmečių klodo. Verti puslapį – pasitinka 
mįslingas vaizdas prie Šešupės. Prikausto skaitytoją tėvynės dramatiš-
ko likimo tema. Atsiskleidžia per kraujo putą, kurią atplukdė pakrū-
mės upokšnis, per auką gyvenimui.

Pasakojimų grandinėje – akistata su mirtimi: „Verkiau ir drebėjau iš 
baimės“. Baimės pėdsakai pasiliks ilgam, brandins nevaikišką mažojo 
pasaulį. Antai Naujųjų Metų naktį, po visų gražių įspūdžių, dovanų, 
vaikas ilgai neužmigs, svarstys, ar jų neišveš į Sibirą, ar seksis mokslas, 
ar...  Klausimai be atsakymų. O toks pašėlęs noras įspėti ateitį! O ją jau 
formuos ne tik gyvenimo realybė, bet ir perskaitytų knygų veikėjai, su 
kuriais, sakosi, net kalbėdavęsis.

Ne vaiko pečiams patirti išgyvenimai. Maloniai nuteikia autoriaus 
persikūnijimas basakoju berniūkščiu. Mažametis berniukas stovi tarp 
suaugusiųjų, kurie stribų išrikiuoti sušaudymui. Vyras juos išperka 
savo gyvenimu. Nėra nei jo vardo,  nei pavardės, nei giminystės ryšio, 
tarsi pabrėžiant, kad visi esame išpirkti.

Kiek temų, motyvų, apmąstymų sutelkta nedidelės apimties kny-
goje! Ką reiškia gyventi laisvėje mankurtui – be atminties? Gal todėl ir 
gimė ši knyga, tokia prasminga, išmąstyta. Daug etnografinės medžia-
gos, buities detalių.

Skyriuje „Ievaro tiltas“ autorius veda skaitytoją į nelengvai pasiekiamas 
poezijos viršukalnes. Čia ir tautosakos, ir istorijos blyksniai, ir asmeninių 
išgyvenimų įspūdžiai. Daug erdvės minčiai – nepaskubėsi skaitydamas. 
Impresijose daug šviesos, subtilių gamtos pojūčių, tylaus džiugesio: „O 
kad galėčiau nors truputėlį pavasario pasilikt savyje“ (109 p.)

Dramatiškiausias skyrius – „Po vėjų sparnais“. Mintis sukausto būties 
laikinumo nuojauta, daugiapla-
niai pamąstymai. Nors metai 
slenka rudeniop, bet prasiveržia 
troškimai – kosminiai, pasakiški:

NORĖČIAU,
kad iš paveikslo
nužengtų karaliai
ir ant savo delnų
kaip brangakmenį
pakylėtų mano kraštą
į ŠVIESĄ.
Pakylėtų virš
klastos ir melo,
virš gobšumo ir pykčio,
virš tamsos spyglių.
(127–128 p.)
Užvertus knygą, belieka 

palinkėti vilčių, troškimų išsi-
pildymo.

Danutė BALTRŪNIENĖ


