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Laikraštį remia A. ir A. A. Avižienių paramos ir labdaros fondas, Anykščių rajono savivaldybė 

Mielieji, būkit pasveikinti!
Parengė Miglė Marija Galvonaitė

Anykščiai. Vieniems tai tik mažas Lietuvos 
miestelis, kitiems – literatų lopšys, tretiems 
miestas asocijuojasi su šileliu ir gydomųjų 
versmių sanatorijomis. Man Anykščiai – tėviš-
kė, gimtinė.

Dabar, kai turiu galimybę šį kraštą pamatyti 
iš šono, per atstumą, visada stebina malonūs jo 
pasikeitimai. Tai vienas iš miestelių, kuris pasta-
raisiais metais puikiai sužydėjo, pritraukdamas 
daug turistų savo nuostabia gamta, įvairių pramo-
gų pasiūla tiek mažiesiems, tiek suaugusiems.

Kaskart sugrįžus labai smagu stebėti pul-
suojantį gyvenimą: jaunus žmones, meninin-
kus, kuriuos traukia dirbti ir gyventi Anykš-
čiuose. Aplankom miestą kasmet ir visada 
randame kažką naujo. 

Anykštėnams linkiu didžiuotis savo mies-
tu, neprarasti optimizmo, džiaugtis gyvenimu 
ir puoselėti šį nuostabų kampelį. Keliam nykš-
čius už Anykščius!

Lina Gogelytė iš Norvegijos

Anykščiai – mano širdis! Daug sukurta, 
daug atrasta, daug išgyventa. Kiekvienas šio 
miesto kampelis saugo gražiausius mano 
prisiminimus. Todėl čia visad gera sugrįžti. 
Savo kraštiečiams linkiu dar labiau papuoš-
ti nuostabų miestą savo šypsenomis!

Lauryna Blažytė iš Didžiosios Britanijos

Kaip ir dauguma emigrantų, labiausiai 
pasiilgstu savo šeimos, likusios Anykščiuo-
se. Todėl nors keletą kartų per metus sten-
giuosi grįžti į gimtąjį miestą. Jame juk vis-
kas pažįstama – gatvės, mokyklos, gamta, 
žmonės. Sentimentų ir prisiminimų banga 
užlieja, vos tik pamačius užrašą „Anykš-
čiai”. 

O jie nenustoja gražėti, yra vis labiau 
puoselėjami. Tad sugrįžti čia traukia dėl vis 
daugiau priežasčių.  Noriu palinkėti anykš-
tėnams didžiuotis savo miestu, saugoti jį ir 
pasidžiaugti, kokiame gražiame rašytojų 
krašte gyvenome ar gyvename. 

Justina Grybaitė iš Norvegijos

xxx
Jeigu būčiau gimęs 
ne Anykščiuose, 
o kitur,
nežinau, 
ar būčiau 
turėjęs gimtinę.
xxx
Paėmusi duonos bakaną,
motina atriekė 
kiekvienam po riekę,
padėjo prie medinio šaukšto
kiekvienam atskirai.
Susėdusi šeima prie stalo
srėbė sriubą iš vieno bliūdo. 
Tai buvo šventė –
Sėdėti už prosenelių stalo,
Prie kurio užaugo dabartis.
xxx
Prisiminiau aš tą valandą,
kai išėjau iš sodybos,

Anykščių vaikas

vos spėjęs atsisveikinti su motina
ir tėvui pasakęs: 
aš sugrįšiu pas jus.
Sugrįžęs nieko neberadau,
viską nusinešė laikai.

Bronislavas Pajarskas
1926 spalio 5 d. Anykščiai –  
2017 balandžio 28 d. Detmold

2016-ųjų Miesto šventė ir Pasaulio anykštėnų VIII suvažiavimas „Po gimtinės laja“ - jau gražus 
istorijos puslapis, bet šypsenos - kaip šiandien!
Alfredo Motiejūno nuotr.
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Mūsų gyvenimas – ištisa kelionė, susidedanti iš daugelio trump-
esnių kelionių. Keliaujame kasdien įvairiais būdais, skirtingais tem-
pais ir intensyvumu. Įveikiame ilgesnius ar ne tokius ilgus nuoto-
lius, pasirenkame platesnius ar siauresnius kelius. Mums duotą 
gyvenimo atkarpą kiekvienas išnaudojame savaip. Bet visada nuo 
pradžios iki pabaigos. Keliaudamas žmogus turi laiko pamąstyti. 
To Jums ir linkiu – rasti laiko pamąstyti, kodėl mes einame?

Esame prie tiesioginių savo šaknų ir ištakų, vaikštome senka-
piu virš mūsų protėvių, svečiuojamės seniai nurimusių garbingų 
anykštėnų namuose. Taigi, sugrįžome į savo tėviškę, savo ben-
druomenę, savo šeimą. Šiuose namuose besiilsintys ir po visą pas-
aulį išsibarstę ar išbarstyti anykštėnai, negailėdami jėgų ir prakaito, 
pasitikėdami savo išmone ir Dievo pagalba, kūrė Anykščius, jų 
dvasią ir istoriją. Protėviai ugdė mūsų tėvus, formavo jų pasaulė-
jautą ir vertybes. Jie statė, gražino, puoselėjo, sergėjo, gynė, kentė-
jo, mylėjo, gimdė, svajojo, apraudojo, apdainavo ir tikėjo Anykšči-
ais kaip savo ir savo ainių šventa vieta.

Anot Kazio Bradūno visa, kas mus supa, yra šventa. Tas šven-
tumo pojūtis ateina iš pilkapių, kuriuose palaidoti prosenelių 
proseneliai, iš liaudies dainų, iš tautosakos, iš šeimos susėdimo už 
bendro stalo, iš galėjimo kalbėtis ir galvoti lietuviškai. Nutolus nuo 
savo šaknų labai lengva pasimesti plačiame pasaulio vandenyne 
tarp daugybės kitų tautų, tarp kitų tradicijų, labai lengva prarasti 
lietuviškumo pojūtį. Ir kaip sunku vėl viską surinkti atgal prie šei-
mos, tautos, kalbos, prie to, kas yra šventa.

Esame apsupti nuostabios gamtos ir pačios Šventosios. Kaip 
jaučiamės? Ar mums gera sugrįžti ir čia gyventi? Kiek mums 
Tėviškė svarbi ir brangi? Ar ji mums irgi yra šventa?

Čia norėčiau prisiminti Mažosios Lietuvos metraštininkę rašyto-
ją Ievą Simonaitytę. Romane „Aukštujų Šimonių likimas“ ji aprašo 
Mažosios Lietuvos tvyrančią nepalankaus likimo atmosferą. Sep-
tynios buvusių bajorų Šimonių kartos, du šimtmečius naikinamos 
karų, marų, kolonizatorių, silpnės ir smuks iki visiško nutautėjimo 
bei skurdo, perteikdamos gimtojo krašto liūdną likimą. Pagrindinis 
romano konfliktas, kaip ir Donelaičio poemoje „Metai“, vyksta tarp 
žemės senbuvių ir atėjūnų, visomis priemonėmis siekiančių įsitvir-
tinti – kalba, įstatymais, madomis. Išdidžios senosios giminės atka-
kliai gina savo papročius, tikėjimus, kalbą, tačiau jų vaikų tvirtumas 
blėsta, atakuojamas privilegijų, buitinio komforto, kosmopolitinių 
pagundų. 600 metų politinėje ir kultūrinėje vokiečių įtakoje buvu-
si Mažoji Lietuva patyrė stiprią germanizaciją. Lietuvių kalba val-
dančiojo elito buvo toleruojama tol, kol lietuvininkai, senieji krašto 
gyventojai, buvo ištikimi kaizeriui ir kol neprabilta apie tautinio sava-
rankiškumo siekius. Istorinė tiesa diktuoja graudžią minorinę gaidą...

Mūsų kraštietis, arkivyskupas ir kankinys Teofilius Matulionis, 
šių metų birželio 25 dieną Vilniuje paskelbtas Palaimintuoju, 1943 
m. rusėjo 16 d. ganytojiškame laiške rašė: „Ir mūsų Tėvynė, ir mes, 
lietuviai, per šiuos ketverius karo metus išgyvenom daug skaudžių 
dienų: mums išplėšta viena didžiausių brangenybių – nepriklau-
somybė. Ištisus metus dejavome nuo bolševikų enkavedistų pries-
paudos, masinių žudymų, trėmimų į tolimąjį Sibirą; norėdami 
mus išlaisvinti iš bolševikų okupacijos, tūkstančiai mūsų brolių 
partizanų prarado savo gyvybę už Tėvynės laisvę; tūkstančiai lie-
tuvių savanorių tebekariauja Rytų frontuose; daug Lietuvos dukrų 
ir sūnų išsklaidyta ir atskirta nuo savųjų; ir kitokios sunkenybės, 
susijusios su karu, slegia mūsų tautą. Karštai maldaukime Visagalį, 
kad ir šiam karui pasibaigus lietuviai vėl būtų Vakarų Europos kul-
tūringųjų tautų šeimoje, kaipo laisva ir nepriklausoma tauta“.

Pagalvokime, kam ir kokiais tikslais šiomis dienomis yra naudin-
gas mūsų nutautinimas, šaknų „pakirtimas“, atsparumo silpnini-
mas? Ar nepasimesime ir nepranyksime plačiame pasaulio globa-
lizacijos ir kosmopolitizmo vandenyne? Ar protėvių vertybės išliks 
vertybėmis mums, ar išsaugosime ir suprasime šventumo pojūtį?

Žymus mokslininkas semiotikas Algirdas Julius Greimas yra 
pasakęs, kad žmogus postmodernioje visuomenėje yra praradęs 
prasmės pojūtį. Tiek žmonijos prasmės, tiek gyvenimo prasmės. 
Niekas nebesidomi prasme. Asiranda beprasmis gyvenimas ir 

Sakymas Anykščiams
Tomas LADIGA, PAB pirmininkas

prasmės neieškantys žmonės. Visuomenė be dvasinių principų – 
beprasmybė, o beprasmybė  – tai krizė.

Būtų keista, jei paklausus žmogų kur jis keliauja, išgirstume atsa-
kymą – aš nežinau kur einu, nežinau kur keliauju. Kažkur keliauju, 
bet nežinau kur… Pagalvotume – jam kažkas negerai su sveikata. 
Bet jei savo draugų rate pasiūlytume pakalbėti apie gyvenimo tiks-
lą ir prasmę – kaip Tu sieki savo gyvenimo tikslo, koks yra Tavo 
gyvenimo tikslas, dažnas pagalvotų, ar mums nesušlubavo sveika-
ta? Taigi, keliauti neturint tikslo yra nenormalu, o gyventi neturint 
tikslo yra visiškai normalu. Visi tarpiniai tikslai – studijos, mokslas, 
darbas, karjera, kasdienybės rūpesčiai – vardan ko? 

Kieno sveikata nėra visiškai prasta, tas pajėgus suvokti, kad jo 
biologinis gyvenimas šioje žemėje pasibaigs. Tad vardan ko ir kam 
mes gyvename? Kokia mūsų gyvenimo prasmė? Koks yra gyveni-
mo kelionės tikslas?

Migelis de Servantesas nenurimstančiojo kovotojo su vėjų 
malūnais Don Kichoto lūpomis bylojo: gyvenimą reikia matyti ne 
tokį, koks jis yra, bet tokį, koks jis galėtų būti!

Kiek mumyse yra pozityvaus kūrybiškumo tobulinant ir gražinant 
pasaulį ir kiek mumyse tūno destruktyvaus neigimo, baimės, pasi-
priešinimo svetimoms idėjoms ir interesams? Be klastos, iš širdies 
tartas užtarimo žodis yra tarsi rankos ištiesimas ir padrąsinimas tęs-
ti veiklą. Užgaulus, tiesmukas neapykantos ir puikybės pritvinkęs 
žodis užgauna, o neretai ir užmuša idėją. Bet visada apnuodija ir 
sužeidžia paties kalbančiojo širdį ir sielą. Ar dar ilgai neapkęsime 
kitaip nei aš kalbančio, atrodančio, mąstančio brolio ar sesės? Ar 
dar ilgai mūsų sąmones užvaldęs pavydas grauš mus pačius iš vid-
aus ir tolins nuo dieviškojo panašumo? Ar lietuviai turi jėgos būti 
tokia tauta, kuri gali atgimti? Daugelis žmonių gyvendami dūsta. 
Gerai gyventi – tai jausti, kad gerai gyveni, o nebūtinai iš tiesų 
gerai gyventi. Jei žmogus gyvena gerai jausdamasis – neuždūsta. 
Tokiam žmogui nekyla vertybių problemų.

Pernai Pasaulio anykštėnų bendrija bandė kviesti susitelkti 
meniškų Anykščių bažnyčios durų atnaujinimui. Deja, planus teko 
atidėti neribotam laikui. Įgyta patirties, pasimokyta. Materialiniai 
(tegul ir meniški) dalykai negali materializuotis, jeigu jiems nėra 
pakankamai palaikymo ir visų pirma – dvasinio poreikio. Kokie 
mūsų pasiryžimai ar aukos galėtų būti skirtos Lietuvos Valstybės 
atkūrimo šimtmečiui?

Talentingas XX a. gruzinų kino režisierius Tengizas Abuladzė 
Sovietų Sąjungos subyrėjimo priešaušryje, 1984 m. sukūrė apie 
stalinizmą ir tikrąsias vertybes kalbantį tais laikais labai netikėtą 
meninį filmą Atgaila”. Norėčiau savo sakymą baigti filmo paskutin-
io epizodo citata: pagyvenusi moteriškė pabeldusi į langą klausia: 
„Sakykite, ar šis kelias nuves į šventyklą?” Išgirdusi atsakymą, kad 
tai gatvė, kuria eidamas į šventyklą nenueisi, nustebusi ištaria: „Tai 
kam tada išvis reikalingas kelias, kuris neveda į šventyklą?”

Prasmingos ir viltingos kelionės!

Prof. Tomas Ladiga ir pernai nestokojo ne tik prasmin-
gų žodžių, bet ir pozityvios nuotaikos: mes galim!
Alfredo Motiejūno nuotr. 
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Rodos, dar taip neseniai PAB Anykščių kolegija apsvarstė rašyto-
jo Rimanto P. Vanago idėją supažindinti jaunuosius anykštėnus su 
tomis gimtųjų Anykščių įdomybėmis ir garsiais kraštiečiais, kurių 
neras jokiuose mokykliniuose vadovėliuose. Idėją palaikė ir finan-
siškai parėmė Aldonos ir Algirdo A. Avižienių labdaros ir paramos 
fondas, vėliau prisijungė žemės ūkio bendrovė „Elma“. Ir štai šių 
metų pavasarį išleidome jau trečią Anykščių akademijos laidą.

Paskaitų ciklą pradėjo prof. A. Avižienis (jo tėvų sodyboje įsi-
kūrusi PAB būstinė). Jis papasakojo apie savo kelią nuo vaikystės 
Anykščiuose iki mokslo laimėjimų JAV, iki jo sukurtų save pasitai-
sančių kompiuterių, turėjusių įtakos NASA programoms, paskaitą 
taip ir pavadinęs – „Nuo Anykščių iki kosmoso“. 

Susitikome su anykštėnams gerai pažįstamu kūrėju Vytautu V. 
Landsbergiu (jo mama Gražina Ručytė-Landsbergienė prieš karą 
buvo anykštėnė). Remdamasis asmenine patirtimi, svečias prasklei-
dė kūrybinės laboratorijos širmą, kad visi įsitikintų, kokia Anykščių 
erdvė dvasinga, dosni įkvėpimui gimti, idėjoms įgyvendinti. 

Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo Akto signatarė, taip pat 
anykštėnė Irena Andrukaitienė,  prisiminė 1991 m. sausio 13 d. lem-
tingus įvykius Aukščiausiojoje Taryboje, pasakojimą iliustruodama 
dokumentiniu filmu. Mūsų absolventai tuomet dar nebuvo gimę, 
tad išgirsti apie tą istorinį laiką iš pirmų lūpų buvo svarbu ir įdomu.

Iš Anykščių kilęs buvęs Valstybės saugumo departamento vado-
vas, atsargos pulkininkas Gediminas Grina aptarė savo mokyklinių 
metų Anykščiuose pamokas, kalbėjo apie savo aistrą kraštotyrai ir 

Tretieji Anykščių akademijos metai
kelią iki paslaptingos, intriguojančios profesijos – valstybės saugu-
mo struktūrų pareigūno, kai kuriuos savo karjeros užkulisius.

Knygų leidybos ir spaudos verslo atstovė Kamilė Kalibataitė 
(anykštėnams gerai žinomo „Petro ofseto“ savininko Petro Kalibato 
vaikaitė) supažindino su knygų leidybos istorija bei šokiruojančio-
mis įdomybėmis. Suprantant, kokia sudėtinga šiuo metu knygos 
situacija, paskaita kaip reta buvo egzotiška ir naudinga. 

Anykščių krašte gimęs žinomas geologas, LR Nepriklausomy-
bės atstatymo Akto signataras Jonas Šimėnas vaizdžiai išdėstė 
Anykščių krašto geologinius ypatumus: po mūsų kojomis – amžių 
slinkties liudininkai ir dalyviai, turtai ir įspūdingi pėdsakai. 

Menotyros mokslų daktarė Jolanta Zabulytė, „viena koja gyve-
nanti Anykščiuose“, neformaliai gilinosi į mūsų krašto kryždirbių 
meninį palikimą, įdomiais faktais ir konkrečiomis iliustracijomis 
sukurdama intriguojančią atmosferą, paaiškindama tautodailės 
vertinimo ir pažinimo principus. Kita anykštėnė menotyrininkė 
Dalia Tarandaitė atvėrė kitų mažai kam žinomą Anykščių žemės 
dailininkų palikimo skrynią.

Savo apsilankymu akademijoje pradžiugino PAB valdybos 
pirmininkas, VDU prof. Tomas Ladiga. Profesorius priminė jau-
niesiems klausytojams garsiausius anykštėnus kompozitorius ir 
chorvedžius, skatino moksleivius mokytis muzikos – universalios 
bendravimo kalbos visame pasaulyje, kol galiausiai pats užplėšė 
nuostabią liaudies dainą...

Akademijos rektoriumi tituluojamas rašytojas Rimantas P. Vanagas, 
iliustruodamas autentiškomis fotografijomis, supažindino su anykštė-
nų žydų istorija, kurios tyrinėjimui pašventė pastaruosius 27-erius 
metus. Šiai pažinčiai akademinė valanda buvo tikrai per trumpa. 

Beje: šiais mokslo metais Anykščių akademijos paskaitos buvo 
viešos, tad jose galėjo dalyvauti visi norintys, savo kraštu besido-
mintys anykštėnai. Tie, kurie neatkreipė dėmesio į Anykščių aka-
demijos skelbimus mieste ir žiniasklaidoje, gali tik apgailestauti 
praleidę unikalias progas geriau pažinti savo gimtinę, o tuo pačiu 
– ir save.

Gegužės 24 dieną Anykščių akademijos klausytojo sertifikatai, 
sukurti anykštėnės dailininkės Loretos Uzdraitės, buvo įteikti 26 
absolventams. Jie buvo apdovanoti A. ir A.A. Avižienių paramos ir 
labdaros fondo išleista knyga „Anykščių fenomenas“, juos sveikino 
Anykščių rajono savivaldybės administratorius Audronius Ališan-
ka, o dokumentinių filmų kūrėjas Linas Mikuta parodė filmą „Pake-
leiviai“, patraukusį šiandienos jaunuolių psichologija, moralinėmis 
aktualijomis. 

Anykščių rajono savivaldybė parėmė Anykščių akademijos vei-
klą ir kitais mokslo metais, tad – ačiū ir iki naujų susitikimų! 

Judita Skačkauskienė

Anykščių akademijos sertifikatai ne tik gražūs, bet ir svarūs!
Ritos Babelienės nuotr. 

Istorikai anykštėnai Tomas Baranauskas ir 
Antanas Tyla, mokinys ir mokytojas, pasišne-
ka ne tik apie senuosius laikus...  
Alfredo Motiejūno nuotr. 

Kas pasakys, kad Šventoji ir prieškary nebuvo graži? Žvilgsnis nuo dešiniojo kranto ties dabar-
tiniu Dainuvos slėniu.
Iš Juozo Šiaučiulio asm. archyvo 
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Liepos 20 d., ketvirtadienis
Nuo 12.00 val. iki 18.00 val. Šeimų ir jaunimo erdvės 
„Žalioji juosta“ kūrimas ir kitos veiklos miesto parke
19.00 val. Filmas „Sieranevada“. Pristato publicistas Rytis 
Zemkauskas. „Kino karavanas” Kultūros centre
20.00 val. Literatūrinio festivalio „Rašytojų balsai iš A. 
Vienuolio verandos: klasika ir modernumas“ vakaras, skirtas 
Muziejaus 90-mečiui A. Vienuolio memorialinėje sodyboje

Liepos 21 d., penktadienis
Nuo 9.00 val. Floristinių kilimų pynimas ir paroda A. 
Baranausko aikštėje ir Šventosios upės kairiojoje krantinėje
Nuo 10.00 val. Šeimų ir jaunimo erdvė „Žalioji juosta“. 
Aktyvios pramogos, kūrybinės dirbtuvės, sporto varžybos 

miesto parke
14.00 val. Senovinių automobilių suvažiavimas „Plieno upė” miesto parke
Nuo 15.00 val. Sporto varžybos (Drakonų valčių lenktynės, virvės traukimo varžybos ir kt.) Šventosios upėje šalia kranto terasos
18.45 val. PAB pirmininko Tomo Ladigos „Sakymas Anykščiams“ prie Anykščių koplyčios – Pasaulio anykštėnų kūrybos 
centro (PAKC)
19 val. Šventinė eisena nuo Anykščių koplyčios – PAKC  į A. 
Baranausko aikštę
19.30 val. Anykščių miesto šventės atidarymas. Anykščių 
rajono Garbės piliečio vardo suteikimas rašytojui Rimantui 
Vanagui. Pabradės fanfarinio orkestro koncertas  prie Kultūros 
centro
20.00 val. Zitos Inčirauskienės ir Kazimiero Inčirausko 
parodos atidarymas Angelų muziejuje – Sakralinio meno 
centre 
20.30 val. Pavakarojimas su Anykščių kultūros centro kapela 
„Grieža“ (vad. Kęstutis Grigaliūnas)  prie Kultūros centro
20.30 val. Retro skveras. Panevėžio styginių kvartetas. 
Romansų atlikėjai ir kt. Anykščių senamiestyje
21.00 val. Lietuvos nacionalinės filharmonijos kamerinio 
ansamblio „Musica humana“ (vad. Algirdas Vizgirda) 
koncertas Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje
21.30 val. Grupių „Kely” (Anykščiai) ir „Extend” (Panevėžys) koncertas prie Kultūros centro
21.30 val. Interaktyvios patyrimų erdvės „VISA TA“ atidarymas. Garso ir vaizdo sintezė: legendinio G. Gascevičiaus 
audioperformansas „FonoGrafijos”, eksperimentiniai būgnininkų Vlado Dieninio ir Manto Augustaičio solo pasirodymai 
„Drummaturgija”, meninės instaliacijos dešiniojoje Šventosios upės krantinėje
 

Miesto šventės 

„ŠvenČIA ANYKŠČIAI!“ 
programa

2017 m. liepos 20–23 d.



4p. 5p.

Liepos 22 d. šeštadienis
Nuo 9.00 val. Šventinė mugė A. Baranausko aikštėje ir Vil-
niaus gatvėje
9.00 val. Rytinė mankšta „Pabuskite, Anykščiai!“. ZUMBA su 
trenere Gintare prie Kultūros centro
Nuo 9.00 val. Muziejaus viešnagė Anykščių senamiestyje
Nuo 9.00 val. Knygų mugė. 11-13 val. knygų mugės eduka-
cinės programos vaikams Vilniaus gatvėje
10.00 val. Miestelėnų bendrystės pusryčiai A. Vienuolio skvere
Nuo 10.00 val. Šeimų ir jaunimo erdvė „Žalioji juosta“. 
Aktyvios pramogos, kūrybinės dirbtuvės, sporto varžybos 
(krepšinio 3x3, paspirtukų, rankų lenkimo, šaškių, šachmatų 
varžybos ir kt.) miesto parke
Nuo 10.00 val. Interaktyvi patyrimų erdvė „VISA TA“. Ben-
druomenės „blusų” turgus, meninės instaliacijos dešiniojoje Šventosios upės krantinėje
Nuo 10.00 val. Mėgstamiausia muzika iš vinilinių plokštelių bibliotekos terasoje, Vyskupo skvere
10.30 val. Hip-Hop turnyras „Anykščiai gatvės šokio ritmu” prie Kultūros centro
12.00 val. Algimanto Švėgždos parodos atidarymas Anykščių koplyčioje – PAKC 

13.00 val. Fortepijoninių duetų koncertas. Dalyvauja Guoda 
Indriūnaitė (Anykščiai) ir pianistė Edyta Mydłowska (Lenkija) 
bei mokyklos moksleivių duetai. Anykščių muzikos moky-
kloje. Anykščių kūrybos ir dailės mokyklos jaunųjų meninin-
kų darbų paroda Anykščių muzikos mokykloje
13.30 val. Floristinių kilimų konkurso dalyvių apdovanoji-
mai prie Kultūros centro
14.00 val. Anykščių kultūros centro šokių kolektyvų koncer-
tas „Žolynėlis” prie Kultūros centro
14.30 val. Izidoriaus Girčio fotografijų archyvo perdavimas 
Anykščiams L. ir S. Didžiulių viešojoje bibliotekoje
15.00 val. Anykščių kultūros centro vokalinių kolektyvų kon-
certas „Upės vingis” kairiojo Šventosios upės kranto terasoje
16.00 val. Literatūrinė popietė „Anykščiai Europos kryžke-
lėse“ su rašytoju Andrejumi Kurkovu (Ukraina) ir jo romanu 

„Šengeno istorija“ prie A. Baranausko klėtelės
18.00 val. Mišraus choro „Židinys“ (Kaunas) koncertas (meno vadovas ir dirigentas Pranas Jurkonis) Anykščių koplyčioje – PAKC 
20.00 val. Vakaro koncertas: grupės „Laiptai“,  „Pelenai“, „BIX“, DJ Monsta FEJERVERKAS Dainuvos slėnyje
21.00 val. Filmo „Žydrasis horizontas“ peržiūra  L. ir S. Didžiulių viešojoje bibliotekoje
 
Liepos 23 d., sekmadienis
10.00 val. 17-ojo Tarptautinio vargonų muzikos festivalio atidarymas Anykščių Šv. apaštalo evangelisto  Mato bažnyčioje. 
Povilas Syrrist-Gelgota (altas, vokalas), Norvegija; Jarūnė Barkauskaitė (vargonai), Lietuva
11.00 val. Šv. Onos atlaidai Anykščių Šv. apaštalo evangelisto  Mato bažnyčioje
13.00 val. Vytauto V. Landsbergio kūrybos popietė „Pasakojimai apie namus”. Skirta rašytojo, poeto, kino ir teatro režisie-
riaus, bardo jubiliejiniam gimtadieniui. Kultūros centre

Pagrindinis rėmėjas 
„Anykščių vyno“ gamykla

Organizatorius
Anykščių rajono savivaldybės administracija
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Ar dažnai lankotės Anykščiuose? Ar savas juose jaučiatės, ar daugiau 
prašalaitis? 

Lankausi vis dažniau. Neseniai išėjau į atsargą, atsirado laisvo 
laiko. Gera, ramu pabūti tėvų namuos Gedimino gatvėj – daug ką 
prisimenu, apmąstau. Galvoju ir apie tai, kuo galėčiau būti naudin-
gas Anykščiams? Galėčiau imtis savanoriškos veiklos, gerai moku 
anglų kalbą, buvau NATO karininkas – kur, kam gimtinėje galėtų 
praversti mano ilgametė patirtis, žinios? Mielai pagelbėčiau. Gal, 
pvz., šauliams, o gal ir kitose, ne karinėse, srityse prisidedant prie 
Anykščių įvaizdžio gerinimo?

Neseniai „Anykščių akademijoje” lankėsi kitas aukštas pareigas 
užėmęs karininkas, buvęs Valstybės saugumo departamento vado-
vas Gediminas Grina. Vaikinai klausėsi labai susidomėję – ar neno-
rėtumėt ir Jūs pabendrauti su mūsų jaunimu? Ypač matant, kad jis 
neretai blaškosi, nežinodamas ko griebtis, išpuolęs iš kibernetinės 
erdvės, nelabai besusigaudo realybėje…  

Gediminas – mano kolega ir bendražygis kuriant „Geležinio 
Vilko“ brigadą, o vėliau tarnaujant Lietuvos Krašto apsaugos minis-
terijos Gynybos štabe (jis keleriais metais jaunesnis). Mudviejų 
gyvenimai taip susiklostė, kad kariuomenė, kaip sakoma, tapo 
antraisiais namais. Be jokių išlygų siūlyčiau vaikinams paragauti 
kareiviškos košės, o paskui jau bus lengviau spręsti pasirenkant 
tolimesnį kelią. Kariuomenė jauno žmogaus nepalieka šalikelėj 
– galima joje pasilikti, toliau mokytis karybos, įsigyti specialiųjų 
žinių, siekti karjeros. Patikėkite, tai tikrai ir naudinga, ir įdomu!

Žiniasklaidoje nereti pranešimai, kad dalis mūsų jaunimo jau neb-
etinka kariuomenei – fiziškai ir psichiškai paliegę, trumparegiai, 
bijantys didesnio krūvio, atsakomybės…    

Deja, tai tiesa – ir vien jau todėl siūlyčiau keisti padėtį. Ypač 
netikusi žmonių, gyvenančių daugiabučiuose, situacija. Vaikai 
juose užauga nemokėdami elementarių darbelių, neturėdami 
jokių kasdienių užduočių, įgūdžių orientuotis gamtoje. Jeigu šian-
dienos jaunuolis neturi BMW, kompiuterio, išmaniojo telefono, jis 
jau nebežino ką veikti...Mes gi Anykščiuose turėjom savo ūkelį, 
kiemą ir daržą, medžius ir upę... Kelis ar net keliolika kilometrų 
(į Rubikius, Nevėžą) eidavom pėsti arba važiuodavom dviračiais 
žuvauti – patys, savo noru! Man nuoširdžiai gaila vaikų, nepatyru-
sių laisvos, kvepiančios, visokių paslapčių kupinos vaikystės.  

Vakarų šalyse daugiabučiuose paprastai gyvena tik skurdžiai ir 
imigrantai, t.y. žemiausi socialiniai sluoksniai. Gal sulauksim laikų, 
kai ir Lietuvoje kiekviena normali šeima galės gyventi užmiestyje, 
netolimame miestelyje, sodyboje? 

Deja, kol kas didžioji dalis jaunų žmonių – miestelėnai... Kaip su jais 
susitvarko kariuomenė?

Štai istorija, nutikusi vienam pažįstamam didmiesčio vaikinukui. 
Pasiilgęs nuotykių, prisiskaitęs knygelių apie supermenus, atėjo 
kariuomenėn savanoriu. Bet labai greitai jo motina kreipėsi į mus, 
klausdama, kas dedasi kariuomenėje, kad jos sūnus nori iš jos bėg-
ti? Nuvažiavom į tą dalinį. Nors ne iškart, vaikinas prisipažino: man 
labai gėda, bet aš čia negaliu išverti! Per sunku, aš nieko nemoku, 
nesugebu... Paaiškėjo, jog iki tol už jį viską darydavo mama: kava 
išvirta, pusryčiai ant padėkliuko, patalėlis paklotas, o jis sėdi ant 
sofutės ir spaudo telefono ar kompiuterio mygtukus. Ir staiga – dis-
ciplina, taktinės pratybos, intensyvūs fiziniai užsiėmimai!..  

Kariuomenė ir lepšį 
paverčia baravyku
Į „Pasaulio anykštėno“ klausimus atsako 
buvęs Krašto apsaugos ministerijos Kiberne-
tinio saugumo ir informacinių technologijų 
departamento direktorius, atsargos pulkinin-
kas leitenantas Arvydas PLĖŠTYS 

Slaunus mona 
anykštenai, 
martelas, žintėliai,
basi pemenėliai
ir ponai su skrybliais vilnoneis, šilkyneis! 

Nugi baikim kapstytis 
kaip vyštas ir žvyrbliai šiukšlyni,
nugi neikim vienus pra kytų nosis nukabynį, 
susraukį kaip mūsmires jepušyni.
Verčiau su antelam pakryštaukim, 
kaksai gražumėlis mūsu gimtynej!

Ėgi kokias dailias pušelas, eglalas
mūsų lunguos kožnų rytų keles!
A undenėlis vis bir bir kaip ražončius,
i visur ja pilna – akys’ ir užončes! 

Padekavokim Aukščiausem užu šytų žemės lopų,
Del kuria mum linksma, ale ir šyrdį sopa.
Griaudu, ale kų darysi:
Vis daugiau acranda asobų, 
Katrie protevių žodžius švintus
Parduoda už trisdešim centų,
Ale onys mum ne roda,
Tiktai sarmotų sau ir tevų kaulam 
Unt pasaulia dora. 

Tiktai dydela meila pasaulia žverinčiuj
goli mum daboti ir drūčiai apgynti.
Užtatai mylėkim vienus kitų ko karščeusei, 
teip karštai, lig Pūntukas primygis laikytų,
kad net dūmai ruktū labeu nei no šašlykų!

Užtatai mylėkim, vyrai, sova moteris,
kad nepreteliai iš pavyda nusprogtų!
Ir šilali, ir unt Lajų toka, ir unt Kalytas kriaušia,
Ir Švintoses undeny švinčiausiam –
Teip mylėkim, kad vaikų iš tos meilas
Aplink stolų būtų devynias ailas!

A kai šyteip mylėsma vienus kytų, 
neprapūlsma ni Londoni, ni Paryžiuj,
nebus mum baisus ni balti, ni raudoni,
ni kunveibynai, ni musulmonai.

Letuva patekes mum kaip saula pa Joninių,
Užteks mum tadu ir pinigų, ir palociu,
letuviškai visi kaip špakai švilpiniuosma, 
su anūkais pirštais nebesrodysma,
venoj šeimoj kaip rešutai lazdyna krūmi 
nokinsmas, kartu pjausma ir akėsma,
vienu balsu trauksma Baranauska giesmį -
kaip bočiai!

Očiu!

2017. 07. 21

Anykščių miestui ir pasauliui!
Rimantas Vanagas
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Pradėjom įkalbinėti, kad vaikinas neskubėtų, nepasiduotų, dar 
kurį laiką pabandytų savo jėgas. Jis dvejojo, muistėsi, tačiau tuo 
metu į dalinį atėjo vyriškis su dviem vaikais. Paklaustas, ko atėjęs, 
vyriškis paaiškino, jog čia tarnaujanti jo žmona, norėtų pasišnekė-
ti. „Moteris? Ką ji čia veikia?“ – nustebo vaikinukas. O dar labiau 
nustebo išgirdęs, kad ji atėjusi savanore, nes jaučianti patriotinę 
pareigą pasitarnauti tėvynei. Mūsų „dezertyras“ pasimetė, susigė-
do: na gerai, sako, dar pabūsiu...

Ir jis ėmė keistis. Savaitgalį parėjęs namo, jau duoda saviškiams 
velnių, ko nesusitvarkę. O kai mama, aplankiusi jį kareivinėse, pri-
silietė prie jo lovos, norėdama pažiūrėti, ar ne per kieta, sūnus  čiu-
po ją už rankos: „Neliesk, raukšlė atsiras!” Mama atšoko kaip nuo 
ugnies… Paskui vaikiną paskyrė į sunkiųjų ginklų kuopą, kur 2-3 
žmonės vieną „vamzdį“ neša – ir nieko, ne toks jau lepšis, užteko 
jėgų! Galiausiai jo mama atvažiavusi jau nebe skundėsi, o dėkojo 
mums: jam, sako, jau „stogas“ buvo nuvažiavęs, o jūs jį kitu žmo-
gum pavertėt, optimistu, vyriškai atlaikiusiu išbandymus ir apskri-
tai pakeitusiu požiūrį į gyvenimą. Dabar jis pats didžiuojasi savimi 
ir mato aplinkui kur kas daugiau pozityvo. 

Jūsų, profesionalaus kariškio, nuomonė, labai svarbi. Bet ir mums, 
civiliams, atrodo, kad jaunas žmogus, atitarnavęs kariuomenėj, įgijęs 
ir kitokį požiūrį į gyvenimą, gerai pasvarstys, ar verta aklai, viską 
metus pasauly laimės ieškoti. Ar nemanot, kad privaloma visuotinė 
karinė tarnyba padėtų įveikti masinę emigraciją, auklėtų atsakingus 
tėvynės patriotus? 

Tai nėra taip paprasta, kaip iš šalies galėtų pasirodyti. Šiuolai-
kinis karys – ne statistinis vienetas, aprengtas karine uniforma, o 
visavertis savo srities žinovas, sveikai besimaitinantis, aprūpintas 
būtina ekipuote, naktinio matymo prietaisais ir kt., pagaliau jam 
tarnaujant kaupiasi šiokie tokie pinigai. Nors dabar daug jaunų 
žmonių iš tiesų linkę pirmiausia galvoti apie materialius dalykus, 
kariuomenė išmoko juos asmeninės ir komandinės atsakomybės, 
ugdo patriotinį supratimą, kad tavo valstybė/tėvynė nėra kažkas 
tolima ir svetima, o tai, ką pats kuri ir stiprini.

Ar ne prasmingiau būtų nepirkti, pvz., šimto šarvuočių, o dau-
giau lėšų skirti kariniam jaunuolių parengimui? Karo vyrai mąsto 
kitaip. Kariuomenėj turi būti tam tikras pajėgumo lygis, paremtas 
efektyviausiu turimų resursų, kurie visada bus riboti, panaudojimu; 
visko turi būti tiek, kiek reikia pagal šiuolaikinius standartus. Viskas 
apskaičiuota, subalansuota vos ne dešimčiai metų į priekį. Briga-
doj negali būti trys ar penki šarvuočiai – ne paradams gi perkama. 
Batalionui dar reikia minosvaidžių, artilerijos, vadavietės, bazės, 
logistikos, turi būti apsaugotas iš oro, o strateginė oro gynyba be 
proto brangi. Atsiranda visas privalomas kompleksas, nes jeigu 
pirksi kas pakliuvo, bus ne kariuomenė, o žvėrynas... Norėčiau 
pasidžiaugti, kad šiuo metu mūsų reguliarioji kariuomenė aprūpin-
ta kuo reikia, ne gėda į ją žiūrėti. 

Tarkim, apsiginkluosim iki dantų. Bet ką ginsim, jeigu žmonių taip 
tragiškai mažėja?

Kiek žmonių Lietuvoje begyventų, vis tiek šitą žemės lopinėlį 
ginsime. Vilnių, Kauną, Klaipėdą, Anykščius... Pamatysit, sugrįš 
žmonės namo. Airija irgi buvo ištuštėjus – o dabar? Kiek teko girdė-
ti, Estijoje taip pat daugiau sugrįžtančių negu išvažiuojančių. Labai 
gali būti, kad po kokių 10 metų bus didesnė problema, kur dėti 
atvažiavusius... Sakot, jaunimas, jaunos šeimos su vaikais sugrįžta 
į Anykščius tik vasarą, papramogauti? Taip, tačiau panašiai Euro-
poje yra ir daug kur kitur, mačiau, kaip, pvz., rudenį ištuštėja kai 
kurie Belgijos regionai... Gal tokių vietovių paskirtis ir yra – suteikti 
žmonėms malonaus poilsio šiltuoju metų laiku? Nors lietuviškos 
žiemos ir visi keturi metų laikai man taip pat savotiškai gražūs.

O kaip Jūs pats atsidūrėte kariuomenėje? Kokius tarnybos joje epizo-
dus laikytumėt sunkiausiais, svarbiausiais?

Kauno politechnikos institute baigęs informatiką, tapęs teleko-
munikacijų inžinierium, beveik dešimtmetį buvau Tauragės skai-
čiavimo mašinų elementų gamybos vadovu. Dalyvavau Sąjūdžio 
veikloje, o 1991 metais pradėjau gauti atlyginimą besikuriančioje 
Lietuvos kariuomenėje, tarnavau Motorizuotosios pėstininkų bri-
gados „Geležinis vilkas“ Tauragės batalione. Jaučiausi esąs savo 
„rogėse“, nes kariuomenėj valdymas, ryšiai – pagrindas, be to, 
rusiškos skaičiavimo mašinos buvo atgyvenusios, o brigada tiktai 
kūrėsi – buvo įdomu. 

Kadangi gerai mokėjau anglų kalbą, pakliuvau į JAV Generali-
nio štabo koledžą Kanzaso valstijoje; kartu gyveno ir šeima – žmo-
na Ona (taip pat kariškė) ir sūnūs Vytautas, Artūras. Tas laikotarpis 
buvo tikras perversmas mano gyvenime: kitoks dėstymas, kitokia 
karo doktrina ir filosofija. Nuolat kariaudami, amerikiečiai turi švie-
žią patirtį, parašytą krauju. Amerikoje į aukštus postus neskiriami 
kariškiai, laimėję paskutinįjį karą – nes jie ir toliau jį kariaus, o sąly-
gos ir iššūkiai nuolat keičiasi... Teko labai greitai persiorientuoti, 
persilaužti, kai kada ir naktimis studijuodavau logistines schemas, 
pasikabinęs jas ant sienų. Negalėjau nuvilti nei savęs, nei valsty-
bės, vienintelį mane pasiuntusios į tokį mokslą. Persilaužiau...

Grįžęs į Lietuvą, dirbau KAM Gynybos štabo viršininko pava-
duotoju. Trejus metus buvau Lietuvos karinio atstovo prie NATO 
ir ES pavaduotoju, atsakingu už ryšius, po to – KAM Ginkluotės 
politikos skyriaus vedėju. Nuo 2010 m. – Ryšių ir informacinių sis-
temų tarnybos prie LR KAM direktorius. Pastaroji tarnyba man itin 
reikšminga, nes iš pradžių nelabai kas buvo girdėjęs apie kiberneti-
nį saugumą, netikėjo kibernetinių atakų galimumu. Mūsų koman-
dai pavyko įrodyti, kad tai aktualu ir svarbu ne tik kariuomenei, bet 
ir visai šaliai, ne tik stambioms įmonėms, bet ir kiekvienam mūsų. 
Ir buvau teisus – patys matot, kas dabar darosi... Didžiuojuosi, kad 
mano tarnybai labai laiku pavyko pralaužti ledus, įveikti vakarykštį 
mąstymą, atlikti sudėtingą ir atsakingą, precedento neturėjusį dar-
bą – sukurti teisinę šalies kibernetinio saugumo bazę. 

O dabar vėl sugrįžkime į Anykščius. Ką „senas karo vilkas“, ir dar 
anykštėnas, mano apie pokyčius lyrikų numylėtoje gimtinėje?

Anykščiai smarkiai pasikeitė, daugeliu požiūrių. Juose esama 
dalykų, kurių nerasi nei Vilniuj, nei kur kitur. Neatsitiktinai 60-metį 
paminėjau „Keturiuose kalnuose“, suorganizuodamas bičiuliams 
ne pasilėbavimą, o įdomias, prasmingas išvykas, pažintis, potyrius 
– ir svečiai buvo ne tik dėkingi, bet ir nustebinti, kad Anykščiuose 
taip puikiai dera gamta, paveldas ir šiuolaikiškumas. 

Puiku, kad atsirado tiek naujų kavinių, jose patiekiamas tikrai 
geras ir palyginti nebrangus maistas - šiais žmonėjimosi laikais tai 
nėra smulkmena. Keičiasi ir gražėja paties miesto veidas, atsiranda 
vis naujų įdomių traukos centrų, Anykščiai, kaip retas kuris kitas 
rajono centras, jau „gyvi“ visus 12 mėnesių. O jeigu dar uždengus 
Kalitos kalno slidinėjimo trasą!..

Girdėjau abejojant, ar normalu, kad kurortinėje vietovėje, 
pačiame miestelio centre, nuolat pilna automobilių, vis įtampa, 
triukšmas, kamšatis parduotuvėse? Nežinau, kaip reaguoja nuolati-
niai gyventojai, bet man, atvykstančiam čia savaitgaliais, smagu ir 
žavu, kad Anykščiuose gyvenimas kaip ir Šventosios vanduo ver-
da, kunkuliuoja! 

Tai byloja apie gyvybę ir gražią perspektyvą.

Atsargos pulkininkas leitenantas Arvydas Plėštys pabrėžia, kad jam be 
galo svarbus Lietuvos karininko garbės kodeksas.
Iš Arvydo Plėščio asm. archyvo
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Apvaizda kai kuriuos žmones dosniai 
apdovanoja. Tarp tokių apdovanotųjų matau 
Anykščių krašto sūnų Bronislavą Pajarską – 
savamokslį dailininką, literatą, istoriką. Ben-
draujant su juo, nejučia kildavo klausimas: 
iš kur tas fenomenalus žinojimas, mokėji-
mas, sugebėjimas? Bent mane visada žavėjo 
žmonės, ne tik mylintys kitus žmones, turin-
tys vertingą autentišką patirtį, bet ir kažkaip 
savaime, kasdieniu žvilgsniu aprėpiantys 
neišmatuojamus praeities klodus. 

Kai Bronius imdavo pasakoti apie Anykščių 
miestelio priešistorę, neužfiksuotą jokiuose 
istoriniuose šaltiniuose, kai ranka rodydavo 
Liudiškių piliakalnio pusėn, iš kur pasirodė 
pirmieji Šventosios slėnio gyventojai, norom 
nenorom pagalvodavai, kad šis žmogus arba 
aiškiaregis, arba beribės vaizduotės, arba 
iš tiesų atminties genuose išsaugojęs prieš 
daugelį amžių mūsų žemėje egzistavusius 
vaizdus. Šias nuostabias įžvalgas jis bemat 
pagrįsdavo savo paties sklypo radiniais, liudi-
jančiais apie kadaise čia gyvenusius kalkių ir 
plytų degėjus, metalo lydytojus.

Pirmąkart Anykščiuose 1992 metais 
apžiūrinėdami Bronislavo dailės kūrinių 
parodą „Nuo Reino iki Šventosios“, daugelis 
kraipė galvas, išvydę iki šiol niekur neregė-
tus simbolius, formas ir kompozicijas. Ir vėl 
klausė: iš kur tai? Iš pažiūros lyg ir primity-
voki, naivūs, tai vis dėlto buvo fantastiniai 
paveikslai su užkoduotomis nuorodomis į 
gilesnį suvokimą, platesnę prasmę, keistas, 
bet įmanomas sąmonės ir pasąmonės jung-
tis. Kiekvienas kūrinys – naujas pasaulis, 
kartu gimtojo krašto legenda, kurią perpras-
davai tik po ilgoko paties autoriaus apibūdi-
nimo. Tada pagalvodavai: o ką šis talentas 
būtų sukūręs, jei aplinkybės būtų leidusios 
jam įsigyti specialųjį išsilavinimą, tapti profe-
sionaliu dailininku? Bronislavo Pajarsko dar-
bai nuo 1971 m. buvo eksponuoti parodose 
Vokietijoje, Prancūzijoje, Belgijoje, jų įsigijo 

Jis buvo vaizduotės virtuozas...
meno galerijos. Nemenką savo kūrinių dalį 
prieš kelerius metus jis dovanojo Pasaulio 
anykštėnų bendrijai. 

Stebino ir Bronislavo rašto darbai. Rašė 
jis noriai ir gausiai kaip koks Tomas Vulfas, 
neskaičiuodamas lapų, vis naujai improvi-
zuodamas savo giminės gyvenimo epizo-
dus. O tie epizodai, nuolat ir nuolat guldyti 
mažulytėmis raidytėmis, paremti anykštėnų 
tarmės semantiniu lobynu, mažo miestelio 
vaiko filosofija, vėlgi nestokojo nei vaizduo-
tės, nei originalių rakursų. Todėl juos sunku 
redaguoti, sujungti į vientisą sklandų pasako-
jimą. Belieka viltis, jog dukters Evelinos, duk-
terėčios Aušros ir kitų geranoriškų anykštėnų 
pastangomis kada nors sulauksime labai 
savitos prisiminimų knygos apie žilą ir visai 
netolimą Anykščių praeitį.

Savita, neįtikėtinai turtinga, permaininga 
ir pati Broniaus Pajarsko biografija. Šaknys 
– žemdirbių ūkininkų, amatininkų. Augo ir 
mokėsi Anykščiuose. Baigiantis Antrajam 
pasauliniam karui, pasitraukė į pogrindį ir įsi-
jungė į partizaninį judėjimą, buvo Naro būrio 
kovotojas slapyvardžiu Juozas. Tai jis su ben-
dražygiais nakčia apšaudė Anykščių stribus, 
tuo labai juos išgąsdindamas. Mėtydamas 
pėdas, legalizavosi Radviliškyje, ten NKVD 
buvo sučiuptas ir kalintas Panevėžyje.

Mokėsi Vilniaus politechnikume, sovie-
tinės valdžios persekiojamas, penkerius 
metus pusiau nelegaliai gyveno Klaipė-
dos krašte, dirbo sunkų fizinį darbą. Vedęs 
tenykštę vokiečių kilmės lietuvę, kuriozinė-
mis aplinkybėmis 1960 m. išvyko į Vokieti-
ją. Aniems laikams tai buvo kone stebuklas. 
Apsigyvenęs Haano miestelyje netoli Diusel-

dorfo, dirbo chemijos pramonės koncerne, 
dalyvavo avangardistinės dailininkų grupės 
„Haancreativ“ veikloje. Su žmona Kristina 
užaugino sūnų ir dvi dukteris.

Bet Anykščiai šaukė, Anykščiai laukė, jų 
vaizdiniai ir dvasia pleveno sapnuose ir kūri-
niuose. Vos Lietuvai atgavus nepriklausomy-
bę, Bronislavas įsigijo Liudiškių kaime sody-
bą ir pirmasis iškėlė joje Europos Sąjungos 
vėliavą. Vasaromis čia kasė, rentė, mūrijo – 
ir kūrė nepabaigiamas istorijas apie lietuvių 
gentis, partizanų kautynes, dramatišką kelio-
nę Vokietijon... Gera būdavo su juo susitikti, 
įdomu ir malonu pasišnekėti. 

Gaila, kad šioji Broniaus kelionė į Anykš-
čių žemę jau paskutinė, tačiau jei jis dabar 
galėtų prabilti, tikriausiai pasakytų: „Sūnus 
klajūnas pagaliau amžinai sugrįžo į smėlėtus 
gimtuosius namus“.

Sodyba Liudiškiuose Vokietijos piliečiui 
Bronislavui Pajarskui buvo Anykščių senti-
mentas, garbingos krašto praeities simbolis, 
gija, siejanti Lietuvą su Europos sąjunga. 
Tautvydo Kontrimavičiaus nuotr.

Iš Bronislavo Pajarsko simbolistinių vizijų... 


