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

Sveikinimų pumpurai… 
Surinko Miglė Marija Galvonaitė

Žmonės iš kitų miestų man dažnai sako, 
kad anykštėnai – geri, paslaugūs, nuoširdūs 
ir be galo įdomūs. Todėl švenčių proga noriu 
tik darkart priminti, kokia nuostabi bendruo-
menė gyvena Anykščiuose. Linkiu ir toliau 
garsinti mūsų mylimą miestą ne tik gražiu 
gamtovaizdžiu, bet ir draugiškais gyventojais! 

Beatričė Paškevičiūtė iš Didžiosios Britanijos

Šventiniai 
linkėjimai 
iš Kanados!
Šiais Teofiliaus Matulionio metais 
telaimina kiekvieno amžinybės viltį   
Velykinis Kristus!

Anykštėnas prel. Jonas Staškevičius

P.S. Kaip pastebėsite, atvirutės 
viršelyje ir pašto ženkle yra 
atvaizdas iš arkiv. Teofiliaus 
Matulionio vitražo, kuris yra pas 
mus Lietuvos kankinių šventovėje.

LITHUANIAN MARTYRS CHURCH
Mississauga, Canada

Redakcijos prierašas.  
Prel. J. Staškevičiaus laiškas priminė 
gal nedaugeliui žinomą faktą, kad 
arkivyskupas Teofilis Matulionis 
laikytinas mūsų krašto sūnum – 
gimė Kudoriškyje, Skiemonių (dabar 
Alantos) valsčiuje. 2016 m. gruodžio 
1 d. popiežius Pranciškus įgaliojo 
Šventųjų skelbimo kongregaciją 
paskelbti dekretą, pripažįstantį 
Dievo tarno arkivyskupo Teofiliaus 
Matulionio (1873-1962) kankinystę 
ir taip atveriantį kelią jo paskelbimui 
Palaimintuoju. Taigi labai galimas 
daiktas, kad jau netolimoje ateityje 
mūsų žemė galės didžiuotis 
ir išugdytu Palaimintuoju.

Ne paslaptis, kad 
Anykščiai tapo skruz-
dėliukų miestu. Žmo-
nės miestui sune-
šė daug naujovių: 
automobilių spūstis, 
keletą europietiško 
lygio restoranų, iš 
kurių mano mėgsta-
miausias – „Perino“. 
Atidarė jie ir stilingų 
parduotuvių, nutiesė 
Lajų taką, suorganizavo renginių, pramogų 
vasarą ir žiemą. Kurti, plėstis, džiaugtis, moky-
ti ir mokytis – tai, ko palinkėčiau visiems šven-
čių proga! Džiaugiuosi sugrįžusi į Anykščius. 
Čia galiu įgyvendinti 15 metų svetur kauptas 
svajones! Sportas, grožis ir sveika gyvensena 
–  to siekiu šiame mieste. 

Iš Didžiosios Britanijos į Anykščius 
sugrįžusi Gintarė Žemaitienė

Gyvendamas užsienyje labiausiai pasiilgstu 
lietuviškos, šviežios juodos duonos, draugų 
ir pažįstamų, su kuriais tampa sunku palaiky-
ti kontaktą. Savo kraštiečiams anykštėnams 
švenčių proga palinkėčiau neužsidaryti savam 
kieme, būti draugiškiems, daugiau bendrauti ir 
mažiau sukti galvą dėl kitų žmonių nuomonės.

Faustas Talačka iš Škotijos

Mieli anykštėnai, sveikinu Jus visus su 
pavasario šventėmis. Linkiu nepamiršti, kokia 
nuostabi gamta ir gaivus oras Jus sveikina 
rytais. Tais rytais su Jumis gimtąja kalba pasi-
sveikina ir kaimynė ar bendradarbis. Mano 
nuomone, nėra nieko svarbiau gyvenime už 
savą kalbą ir gamtą, kuri mus kasdien supa, 
gaivina ir motyvuoja. Pats esu kilęs iš Anykš-
čių, todėl tikiu, kad šios vertybės labai svar-
bios ir Jums. Nepamirškime jų pastebėti ir 
vertinti kiekvieną mielą dieną.

Povilas Bastys iš pavasario Briuselyje

Būdamas toli nuo 
Anykščių, labiausiai  
pasiilgstu  artimų  žmo- 
nių šilumos, ramybės 
ir miško. Nors mies-
telis nedidelis, jis turi 
kuo didžiuotis, ir lau-
kiu, kada vėl vasarą 
galėsiu jį aplankyti! 
Linkiu anykštėnams 
daug šypsenų, energi-
jos, saulėto pavasario 
ir užsispyrimo toliau 
puoselėjant Anykščius. 

Su šventėmis!  

Paulius Urbonas iš Jungtinių Arabų Emyratų 
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Balandžio 22 d. Vilniaus anykštėnų sam-
būris, švęsdamas Atvelykį, minėjo ir VAS 
veiklos 15-ąsias metines. Buvo prisimin-
ta sambūrio įsikūrimo istorija, pagerbti jo 

Įspūdinga šventė Vilniuje
iniciatoriai: buvusi Anykščių mero patarėja 
Bronė Lukaitienė, prof. Antanas Tyla, pir-
masis pirmininkas Vytautas Duknauskas. 
Padėkos žodžių susilaukė ir visi kiti VAS 

iniciatoriai, buvę vadovai, rėmėjai, tarybos 
nariai, veikliausi sostinės anykštėnai.  

Tylos minute pagerbėme VAS  narius, 
su kuriais per šiuos 15 metų turėjome atsi-
sveikinti amžinai: pirmosios tarybos nariu 
prof. Algirdu Čižu, ilgamečiu tarybos nariu 
Vytautu Galvonu, skulptoriumi Vladu Vil-
džiūnu, Stanislava Sprindyte, pedagoge 
Romualda Tyliene, biologe Janina Prūsaite, 
mūsų vėliavos autore Jadvyga Tvarijonavi-
čiene, architektu Vytautu Kaušpėdu, foto-
grafu Juozu Poliu ir kt. Vilniaus anykštėnais.

Pranešimą apie nacionalinį saugumą ir 
sambūrio reikšmę padarė kraštotyrininkas 
plk. Gediminas Grina.

Mus sveikino: PAB ats. sekretorė Judita 
Skačkauskienė, Kauno anykštėnų draugijos 
pirmininkė dr. Jolanta Zabulytė, Svėdasiškių 
draugijos ,,Alaušas’’ pirmininkė Rita Skaržaus-
kienė, Anykščių dailės ir kūrybos mokyklos 
direktorius Arūnas Vilkončius, Anykščių L. ir 
S. Didžiulių bibliotekos direktorius Romas 
Kutka, Kurklių S. Kairio pagrindinės mokyklos 
mokytoja Rasa Černiauskaitė, Vilniaus rokiškė-
nų klubo ,,Pragiedruliai“ atstovas Linas Vilys.

Koncertinę programą atliko Vilniaus 
anykštėnai operos solistai: Rasa Juzukonytė 
(sopranas), Eugenija Klivickaitė (mecosopra-
nas), Simonas Strazdas (bosas), akompanavo 
Operos ir baleto teatro koncertmeisterė Olga 
Eleonora Taškinaitė. Šventei vadovavo dr. 
Audronė Galvonaitė. Šiame gražiame susi-
būrime dalyvavo per 90 Vilniaus anykštėnų.

Regina SMETONAITĖ,
VAS pirmininkė

ŽODIS A.A. MOKYTOJAI SOFIJAI PAKALNIENEI

Prieš daugiau nei 90 metų atbridote Kupos upeliu per spalvo-
tus vaikystės akmenis, kuriuos, kad būtų dar gražesni ir švaresni, 
pasak Jūsų pačios, nuplaudavote su muilu. Nes kažkas jau buvo 
įliejęs į Jūsų gyslas šviesos, grožio, gėrio pajautimo ir geismo. Gal 
mama Elžbieta, jaunystėje buvusi kaimo „daraktorka”, o gyvenimo 
saulėlydy palikusi vertingus prisiminimus, gal senelis Jonas Augus-
tauskas, iš caro kariuomenės rašęs namiškiams ilgesingus eiliuotus 
laiškus. 

Kilminga buvo tėvo Antano Varatinsko „linija” – Vorotinskių 
giminės šaknys siekė ūkanom aptrauktus laikus, taigi gimėte bajorai-
te. Deja, tai neišgelbėjo Jūsų nuo žiauraus skurdo ir skausmo: žuvus 
tėvui, mama viena pasiaukojamai augino ketvertą vaikų. Jos nepa-
prastas darbštumas ir  gerumas tapo Jums gyvenimo pavyzdžiu ir 
mokykla. Pati dažnai pasakodavot ir apie mylimą brolį Stasį, kuriuo 
be galo didžiavotės ir kuris be galo mylėjo Jus – kol nelemtą karo 
dieną paguldė savo jauną gražią galvą… 

Šitiek iškentėjusi maža, vėliau Jūs pati tapote mokytoja. Ne tik 
biologijos, bet ir dvasingumo mokytoja. Šimtus jaunų anykštėnų 
apdovanojote ramia, šilta šypsena, ir niekas niekada negirdėjo Jūsų 
pakelto, irzlaus ar pikto balso. Kaip tikriausiai ir daugelis anykštė-
nų, matau Jus stovinčią prie klasės lango, apsirengusią tamsiai žalia 
suknele, ir maloniomis akimis stebinčią mokinių veidus. Tokią inte-
ligentišką, šventišką. Pasakojote apie gamtos grožį ir įvairovę, apie 
žemę, kurioje viešpatauja meilė ir harmonija. 

Paraginta energingojo kolegos Prano Dūmano, pradėjote dainuo-
ti alto partiją duetu su mokytoja Jone Marciukiene. Prie judviejų pri-
sijungus Emilijai Petrokienei, jau trise, kaip kadaise seserys Kairytės, 
dainuodavote Anykščių krašto dainas, Antano Baranausko giesmes, 
poemą „Anykščių šilelis“. Muziejus išsaugojo tuos unikalius įrašus, 

Visus mylėjo kaip savo vaikus ir dabar Jūsų trio skambės dar dvasingiau – jau iš aukštybių.
Man regis, Jūs buvote paskutinis Anykščiuose žmogus, nuošir-

džiai laikęs knygą šventa, o rašytojus – Dievo išrinktaisiais. Gyven-
dama pas Antaną Vienuolį-Žukauską, mielai dalyvavote sodybos 
šventėse ir kasdienybėje, pasisemdama meilės knygai bei jos kūrė-

jams. Ir taip visą ilgą gyvenimą 
iki paskutinės akimirkos tikėjo-
te, kad prie knygos prisilietęs 
žmogus yra vertas ypatingos 
pagarbos ir meilės. Jūsų namai 
buvo vieninteliai pasaulyje, 
kuriuose mes, jau įžengę į sep-
tintą dešimtį, buvome nuolat ne 
tik švelniai laukiami, bet ir vadi-
nami vaikeliais...

Neįmanoma buvo Jus įtikin-
ti, kad šiandien daug kas yra jau 
kitaip, kad dvasingumą, gimtąją 
kalbą ir visą tėvynę daug kas be 
didesnių sentimentų iškeičia į 
piniginę. Jūs nuliūsdavote, tai 
išgirdusi, bet Lietuva Jums vis 
tiek likdavo nesuteršta, didinga 
ir skaisti kaip kasdien pro langą 

matomi Anykščių bažnyčios bokštai.
Ir štai dabar Jūs tuo pačiu Kupos upeliu, tais pačiais Jūsų pačios 

nupraustais spalvotais akmenimis iškeliaujate pas savo mylimuosius 
– motiną, seseris, brolį, vyrą. Jau kuris laikas norėjote ten iškeliauti – 
į namus Kupiškyje, į Lėvens ir Šventosios ištakas, į amžiną, laimingą 
Lietuvą ir pasaulio pradžią. Neabejoju, kad tie, kurie visą gyvenimą 
mylėjo kitus, ir patys ras šviesų nemirtingumą – mūsų meilėje.     

Rimantas Vanagas
2017.03.08

Atvelykis Vilniuje subūrė garbių sostinės anykštėnų ir svečių iš „tėvonijos“ pulką. Šioje nuo-
traukoje kartu įsiamžinti panoro (iš kairės): Jolanta Zabulytė, Romas Kutka, Rita Virbalienė, 
Audronė Galvonaitė, Gediminas Grina, Antanas Tyla, Jurga Žąsinaitė, Judita Skačkauskienė, 
Rasa Černiauskaitė, Rasa Juzukonytė, Regina Smetonaitė, Loreta Uzdraitė.
Rasos Pajarskienės nuotr.  
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APIE EMIGRANTO DUONĄ,  
ŽODŽIO MEISTRYSTĘ IR DAR KAI KĄ

Anykščių L. ir S. Didžiulių bibliotekoje 
balandžio 21 d. buvo pristatytas mūsų kraštie-
tės Jurgos Žąsinaitės romanas „Azuritijos kar-
dinolai”, išleistas Rašytojų sąjungos leidyklos. 
(Pirmasis, „Akmeniniai Avondalio namai”, 
pasirodė 2009 m.). Kūrinys atskleidžia skau-
džias patirtis apie mūsų jaunųjų emigrantų 
duoną, svarstymus ir klystkelius. Tai ne kokia 
nors didaktika, užrašyta buitinė istorija, o į 
meninį rūbą įvilktas psichologiškai motyvuo-
tas, lakia vaizduote praturtintas siužetas. 

Tiesa, Jurgos sukurtasis pasaulis nėkart 
neįvardijamas kaip Lietuva; tiesa, veikėjų 
vardai – pabrėžtinai nelietuviški. Matyt, 
autorė įsitikinusi, jog geriausia kryptis – uni-
versalumas, užuominos, nuojautos ir punk-
tyrai, kad skaitytojas kaip psichoterapijos 
seanse pats pasirinktų tinkamą sprendimą, 
kad kas nors ginkdie neprimestų atsakymo 
ar patarimo iš šalies…

Kadangi jau pirmuosiuose puslapiuose 
į akį krinta kalbos juvelyrika, nuo jos ir pra-
dėkime. Anksčiau esu ne sykį sielvartavęs, 
kad jaunoji kūrėjų karta neišmano gimtosios 
kalbos, nejaučia žodžio svorio, spalvos, kva-
po. Vienas nūnai žinomas prozininkas viešai 
gyrėsi niekad nemąstąs apie kalbą – jam svar-
bu siužetas, charakteriai, intriga, o visa kita… 

Pasirodo, apsirikau, ir labai džiaugiuo-
si tokiais kalbos mokovais kaip Jurga. Jos 
sakiniai sodrūs, kaupini metaforų, sinoni-
mų, „šarmingų” veiksmažodžių, ji nuolat 
švytruoja gal tik intelektualui įkertamais 
terminais bei vardais (Tamara, Eras, Tra-
klis, Estragonas, Lao Cze, Atė...). Net akyse 
suraibuliuoja lyg oro pritrūkus. Bet kai įveiki 
pirmąjį šoką (ar barjerą), kai imi perprasti 
autorės žaidimo taisykles, akyse pasidaro 
lengviau, šviesiau. 

Ir atsiveria gana paprastas siužetas, du 
paraleliniai gyvenimai: jautri, įžeidi ir išdidi 

Anykštėnų knygų derlius

„lygiadienių žemės” dukra Pelagija, kartkar-
tėm pabendraujanti su Sibe (pasąmonėje 
išlikusiu tremties atspindžiu), nusprendžia 
bet kuria kaina uždirbti pinigų vėžiu susir-
gusiai motinai gydyti. Taip ji atsiduria Azu-
ritijoje, kur žmonių santykiai ne tik svetimi, 
bet ir atgrasūs, kur vieni jaunuoliai žudosi, o 
kiti tempia laiką laukdami savaitgalių, kuo-
met galės išsijuosę paūžauti…       

Rašytoja vaizdžiai ir kartu psichologiškai 
taikliai nutapo tiek darbo vietą, tiek meta-
fizinį reginį, tiek veikėjų portretus, deta-
lės iškalbingos, įsimenančios, pvz.:  „Esu 
įsprausta tarp trijų geltonai dažytų, lubas 
siekiančių gipskartonių. Siauras tarpas 
jungia šią vienutę su sale, pilna padrikai 
sustatytų pilkų stalų. Pakeliu akis – paluby 
lyg sagaskylės boluoja siauručiai langeliai. 
Maga juos atsegti. Kas atsivertų?”

Kartais Pelagija suabejoja, kas gi iš tikrųjų 
lemia jos nesėkmes: nelemtai susiklosčiu-
sios aplinkybės – ar jos pačios kompleksai, 
ambicijos? Tuomet prisipažįsta: „Simuliuo-
dama realybę, mėginu joje apgyvendinti 
neegzistuojančius intelektus“. Tuomet ir sub-
tiliausi potyriai jai nebėra neginčijama gėry-
bė: „Spalvų gausa apakina, garsų perteklius 
apkurtina, smaguriavimas gadina skonį“. 

Kuo baigiasi istorija merginos, svetimo-
je šalyje, akvariume, auginusios žuvytes 
kardinolus, pavadintus artimiausių žmonių 
vardais? Nematau prasmės atpasakoti visų 
romano peripetijų, simbolių, siužetinių 
vingių – tai sužinosite perskaitę romaną. 
Pasidalinsiu nebent vienu mažu atradimu: 
kad pajustume, kiek brandus kūrinys ir jo 
autorius, ypač įdėmiai perskaitykime mei-
lės, erotikos scenas. Deja, net žymūs mūsų 
laikų romanistai (R. Gavelis, J. Ivanauskai-
tė, J. Kunčinas) neatsispyrė nepasimėgavę 
pigiomis, kone iškrypėliškomis intymiųjų 
santykių detalėmis, nuoga fiziologija. Tuo 
tarpu J. Žąsinaitė, nuvedusi savąją Pelagiją 
į kiniečio Fengo būstą, sugeba sukurti tokį 
vaizdą, tokią atmosferą, kad joje instinktai 
ir geismas virsta ne tik estetišku, bet ir kone 
kosminiu reiškiniu.    

„Azuritijos kardinolai“ drąsiai ir įtaigiai 
paliečia gausybę jaunam žmogui aktualių 
temų, problemų, nuomonių – pradedant 
asmenybės formavimusi, moralinių atramos 
taškų paieškom ir baigiant asmenybei, tautai 
kylančiais iššūkiais globalizacijos sūkuriuo-
se. Apie daugelį dalykų būtų įdomu padis-
kutuoti su autore, tačiau tai – ilgam išsisaky-
mų vakarui…

O pagrindinė herojė Pelagija vis dėl-
to nepasimeta! Sukusi apsukusi skaudžių 
išbandymų labirintais, ji pagaliau grįžta 
namo... Nuoširdžiai linkėčiau, kad jaunuo-
lis, prieš pirkdamas aviabilietą į kokią nors 
Azuritiją, susipažintų su šia dramatiška isto-
rija – ji ne kunigo pamokslas, ne psichologo 
patarimai, tačiau kodėl nepamačius savęs iš 
šalies? Nesusimąsčius?..

Rimantas VANAGAS

Virginijus KLIMANSKAS

LYJANT

Tarp beprasmių žodžių
Išgirstu brandžią tylą, 
Atrandu turtus –
Tuščiuos delnuos
Laikau skaudžiai išsigryninęs
Tai, kas tikra.

Pasižadu surasti kelius namo. 
Užvėręs duris šiai akimirkai,
Prisikimšęs kišenes vilties,
Nubrendu atminties tiltu
Į švintantį praeities krantą.

Noriu pajusti, 
Ar tebesu laukiamas,
Ar tebegyvas mano vardas 
Lūpose kitų?
Ar jų sapnai mane aplanko,
Ar žemės atminimuose esu?

Juk išėjau 
neatsisveikinęs
Link geresnių namų…
Tiktai dabar žinau, 
Kodėl, nuleidęs galvą, 
Dangstydamasis 
šešėliais 
Jaunų, neišnešiotų 
žodžių,
Tuo atminties taku, 
Tuo tiltu praeities
Per lietų sugrįžtu. 2017-ųjų Velykas Anykščiuose atšventė ir vienuolikametė Daina iš 

Miuncheno, beje, puikiai kalbanti trim kalbom, tarp jų ir motinos - 
lietuviškai.
Silvijos Mažeikytės nuotr.  
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PROFESORIUS UŽPLĖŠĖ DAINĄ...

Neįmanoma per vieną valandą papasa-
koti apie visus Anykščių krašto dainininkus, 
kompozitorius, muzikantus, pateikti išsa-
mią muzikos kūrėjų ir atlikėjų gyvenimo 
bei kūrybos analizę – tai tebūtų nuobodi 
teorinė paskaita. Kur kas įdomiau – vienu 
konkrečiu pavyzdžiu pailiustruoti anykštė-
no kelią į didžiąją sceną. Tuo pavyzdžiu 
kovo 16 d. Anykščių akademijoje tapo 
legendinio Lietuvos nepriklausomybės 
kovų generolo Kazio Ladigos vaikaitis, Kau-
no muzikinio teatro solistas, Kauno Vytau-
to Didžiojo universiteto Muzikos katedros 
dekanas prof. Tomas Ladiga.

Garbusis svečias pastebėjo, jog ši tema 
labai gili, plati, pradėjus nuo ištakų, galėtų 
būti verta disertacijos (išties dėmesio verta 
idėja!). Kaip nepaminėsi kompozitoriaus 
Juozo Karoso, kurio tėviškė netoli Skiemo-
nių, balsingųjų seserų Kairyčių, anykštėnų 
vadintų Kairiūčiom (viena jų, Anelė – šiuo-
laikinio garsaus kompozitoriaus Felikso 
Bajoro motina), traupiečio vargonininko ir 
kompozitoriaus Prano Sližio? Nemenkas ir 
šių, ir kitų anykštėnų muzikų indėlis į visos 
Lietuvos muzikinį aruodą. 

Paties Tomo Ladigos vaikystė prabė-
go Anykščiuose, Kuliešių namuose neto-
li Šventosios ir Valaukio, artimoje Kairių 
giminės kaimynystėje: „Matyt, šitaip patręš-
tas, aš ir negalėjau pasirinkti kitokio kelio“. 
Žinoma, įtakos turėjo ir mokykloje lankytas 
choras, kurio ilgametis vadovas buvo nepa-
prastai energingas šviesios atminties moky-
tojas Pranas Dūmanas. Šalia visų jaunystės 
šėlionių ir „gatvės universitetų“ sėkmingai 
baigta Anykščių muzikos mokykla. Bandy-
mas stoti į Vilniaus konservatoriją (dabar 
Muzikos akademija) buvo sėkmingas. Pro-
fesorius juokavo: „Mano laikais stojamieji 
egzaminai į aukštąsias mokyklas prasidė-
davo rugpjūčio 1-ą dieną, o į konservatori-
ją – liepos mėnesį, tad nesėkmės atveju dar 
būčiau turėjęs šansą stoti kitur...“

Paklaustas, koks jo mėgstamiausias 
muzikinis spektaklis ar arija, svečias pami-
nėjo V.A. Mocarto „Don Žuaną“.  Jam labai 
patinkąs ir Š. Guno „Faustas“ – šioje ope-
roje jis atliekąs Mefistofelio partiją. „Kartais 
labai gerai scenoje įkūnyti neigiamą perso-
nažą – jo dėka pats „iškrauni“ visas savo 
gyvenimiškas įtampas“, – vėl šmaikštavo 
profesorius.

T. Ladiga skatino jaunuosius klausytojus 
mokytis muzikos rašto, nes muzika – tai dar 
viena bendravimo kalba, ne tik užsienio, 
bet ir tarptautinė, padedanti susikalbėti su 
bet kokios pasaulio šalies piliečiu.

Susitikimo pabaigoje auditorijai papra-
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šius svečio padainuoti, po koplyčios skliau-
tais nuvilnijo aksominis Tomo Ladigos 
bosas: „Oi ant kalno, ant aukštojo...“ Kai 
kas po susitikimo sakė, kad jau vien dėl 
šios lietuvių liaudies dainos nuostabaus 
grožio ir skambesio vertėjo eiti į paskaitą. 

DVASINGAME SPALVŲ IR 
FORMŲ PASAULYJE

Kovo 30 d. Anykščių akademijoje įvyko 
jau devintas šių mokslo metų užsiėmimas. 
Viešnia – menotyrininkė, daugelio kny-
gų apie dailę sudarytoja Dalia Tarandaitė 
supažindino klausytojus su Anykščių krašto 
dailininkais. Vos prieš dieną Anykščiuose 
viešėjęs LR Seimo pirmininkas V. Pranc-
kietis kaip sykis buvo apdovanotas Dalios 
sudarytu prestižiniu albumu „Anykščių 
menas“. 

Mūsų kraštas turtingas ir ne tik rašytojų, 
mokslininkų ir muzikų, bet ir dailininkų: 
per vieną paskaitą menotyrininkei buvo 
nelengva visus suminėti ir nors po kelias 
minutes skirti kiekvieno jų kūrybiniam 
palikimui.

Patys senieji – Antanas Varnas, Antanas 
Girkus, Petras Rozalimas, Antanas Jankevi-
čius – dailininkai, puošę bažnyčias.

Kajetonas Sklėrius – lietuvių akvarelės 
„tėvas“. Andrioniškietė Domicelė Tarabil-
daitė-Tarabildienė išgarsino mūsų kraštą 
skulptūros ir grafikos darbais, įdomiomis, 
netikėtomis fotografijomis. Pokario tremtis 
prigesino iš „kurklietiškų“ Kunigiškių kilusio 
Igno Piščiko vardą, bet ne talentą. Gi Jonas 
Rimša Lotynų Amerikoje sugebėjo sukur-
ti savitą meno mokyklą, gauti aukščiausią 
Bolivijos vyriausybinį apdovanojimą – 
Andų Kondoro ordiną. Beje, ir I. Piščiko, ir 
J. Rimšos darbus anykštėnai galėjo pamatyti 
neseniai Koplyčioje – Pasaulio anykštėnų 
kūrybos centre surengtose parodose.

Turim teisę pagrįstai didžiuotis, kad net 
trys mūsų laikų anykštėnai dailininkai – Lie-
tuvos Nacionalinės kultūros ir meno premi-
jos laureatai. Tai skulptoriai Vytautas Šerys, 
Vladas Vildžiūnas, Leonas Strioga. Subtilia 
technika pasižymintis  Antanas Žukauskas 
– ne tik skulptūrų, bet ir medalių meistras, 
lito bei lietuviško euro kūrėjas. Vašuokė-
nuose gimęs skulptorius Antanas Braždys 
anykštėnams gal mažiau girdėtas: jis gyve-
na Didžiojoje Britanijoje. Jadvyga Gervytė 
– Tvarijonavičienė kūrė gobelenus, mažąją 
tekstilę, bažnytines vėliavas, yra Pasaulio 
anykštėnų bendrijos vėliavos autorė.

Tapytojas Arvydas Šaltenis – šiuolaiki-
nės dailės klasikas, ekspresionistas. Tel-
šiuose gyvenantis Romualdas Inčirauskas 
– skulptorius, metalo plastikos virtuozas; jo 

dukra Severija Inčirauskaitė-Kriaunevičienė 
garsėja įdomia technika –  siuvinėjimu ant 
metalo dirbinių.

D. Tarandaitė paskatino jaunimą gilintis į 
savo krašto istoriją, literatūrą, meną, moky-
tis, nebijoti svajoti, įgyvendinti tas svajones 
ir savo darbais garsinti gimtinę.

ANYKŠTĖNŲ ŽYDŲ LIKIMAI

Balandžio 20 d. Anykščių akademijoje 
paskaitą „Anykštėnų žydų likimai“ skaitė 
rašytojas, Anykščių akademijos projekto 
sumanytojas Rimantas P. Vanagas. Tai jau 
dešimtoji šių mokslo metų paskaita. Jos 
pasiklausyti šiuokart panoro ne tik jaunie-
ji „akademikai“, bet ir vyresnio amžiaus 
anykštėnai, mokytojai. 

Rašytojas glaustai apžvelgė Anykščių 
žydų istoriją, iliustruodamas ją ne tik nuo-
traukomis su atitinkamais komentarais, bet 
ir savo paties sutiktų žymių žydų – dailinin-
ko Rudolfo Baraniko, poetės Miriam Liben-
zon ir kt., Pasaulio tautų teisuolės Veroni-
kos Kalinkienės – likimais. 

Rašytoją ypač sukrėtė gražuolės anykštė-
nės Miriam Libenzon istorija. Iš Anykščių ji 
dar prieš karą išvyko į Palestiną, ten vedė, 
o jau po poros metų grįžo namo su sūneliu 
Maiklu – pasidžiaugti kartu su visa šeima. 
Jos jaunesnioji sesuo Sulamita melste mel-
dė, kad Miriam pasiimtų ją į Palestiną, bet 
šioji, žinodama, kokie įtempti, neretai mir-
tinai pavojingi tenykščių žydų ir arabų san-
tykiai, pažadėjo pasiimti seserį kitą kartą, 
dar po poros metų. 

Bet prasidėjo karas, Anykščiuose žuvo 
visa Libenzonų šeima. Miriam visą gyve-
nimą negalėjo sau atleisti, jautėsi kalta 
dėl sesers mirties. Ir – visą gyvenimą rašė 
eiliuotus prisiminimus apie Anykščius. Tai 
vienintelis žydiškas rašytinis liudijimas apie 
žydų gyvenimą Anykščiuose: nepaprastai 
turtingą, linksmą turgų, tylų šabo vakarą, 
mieste kilusį didžiulį gaisrą, šventąją sene-
lę Frumą. 

Gilioje senatvėje su sūnumi iš Amerikos 
atvykusi į gimtinę, Miriam dairėsi aplinkui, 
iš sutiktų žmonių akių norėdama atspėti, 
kuris jų šaudė jos artimuosius... Pabendra-
vusi su anykštėnais, ji suprato, kad šiandien 
gyvenimas visai kitoks, kad žydų atminimą 
lietuviai saugo ir gerbia, tad grįžo namo 
susitaikiusi, atleidusi, nusiraminusi...

O visiems, norintiems išsamiau susipa-
žinti su Lietuvos bei Anykščių žydais, R. 
Vanagas siūlė perskaityti jo paties para-
šytas knygas: „ Nenusigręžk nuo savęs“, 
„Žali žydų plaukai“ (šiai knygai rašytojas 
medžiagą kaupė 18 metų, tris kartus vyko 
į Izraelį), „Anykščių fenomenas“ (netradici-
niai Anykščiai), kurios vienas skyrius skirtas 
mūsų krašte gyvenusiems žydams.

Judita SKAČKAUSKIENĖ


