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Laikraštį remia A. ir A. A. Avižienių paramos ir labdaros fondas, Anykščių rajono savivaldybė
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Maždaug prieš 25-erius metus ir „Anykštoje“, ir „Moksleivyje“ pasa-
kojau apie J.Biliūno vidurinės mokyklos moksleivius Audrių ir Giedrių 
Alkauskus, išskirtiniais, stebėtinais gabumais pasižymėjusius brolius 
dvynius. Šiandien Audrius – fizikos mokslų daktaras, Jūs – dviejų dakta-
rinių disertacijų (fizinių mokslų ir matematikos) autorius, kompozitorius, 
poetas. Kai žmonės nuo mažens gabūs daug kam, jiems paprastai būna 
sunkoka išsirinkti pagrindinę sritį, – ar neiškilo jums tokia problema? 

Pagrindinės srities, iš kurios bus valgoma duona, pasirinkimas 
man buvo aiškus nuo pat septintos ar aštuntos klasės. Tiksliaisiais 
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kas Giedrius ALKAUSKAS atsako į rašytojo 
Rimanto VANAGO klausimus

mokslais susidomėjau penktoje klasėje – patiko ir fizika, ir chemija, 
ir matematika, bet tai, jog pastarajai bus atiduota pirmenybė, paaiš-
kėjo jau po poros metų (1991 m.). Tuo metu lankiau muzikos moky-
klą, bet buvau labai nepareigingas mokinys – iki šiol pamenu gėdos 
jausmą, kai dažnai ateidavau neparuošęs akordeonu groti kūrinio, 
o ir šis motyvas – jog dar reikia atsiskaityti kūrinius, dar esu nenusi-
pelnęs, dar nebaigta muzikos mokykla – per sapnus lydėjo gerą dvi-
dešimtį metų. Didžiausios įtakos turėjo Stasio Siaurusaičio muzikos 
literatūros pamokos, ir jis turbūt nustebtų sužinojęs, iki kokių mas-
telių išaugo jo pasėta sėkla, kai pamokose ištarė Rimskio-Korsakovo 
operos „Sakmė apie nematomą Kitežo miestą“ pavadinimą. 

Tiesa, kitas sapnų motyvas, susijęs su vidurine mokykla, nebepa-
sirodo sapnuose gal tik pastaruosius 5 metus. Sapnuodavosi, kad jau 
apsigyniau dvi daktaro disertacijas, jau esu Universiteto dėstytojas, o 
vis reikia grįžti į 12 klasę J. Biliūno vidurinėje mokykloje (būtent ten, 
o ne KTU gimnazijoje, kurią baigiau), kad dar nepabaigtos lietuvių 
literatūros studijos. Sapnas tikrai keistas, ilgaamžis ir pasikartojantis. 
Gana malonus. 

Toks tad buvo sąmoningas pasirinkimas – matematika. Bet, matyt, 
visi vaikystės įspūdžiai kaupėsi, dėka geros atminties, daugybės per-
skaitytų knygų ir išvaikščiotų Lietuvos vietovių, kol 20-ties sulaukus 
visa tai prasiveržė. Tuomet labai susidomėjau muzikine kūryba, 
muzikos literatūros (ypač vėlyvojo Romantizmo) studijomis. O jau 
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gerokai vėliau – sulaukęs 28-erių, skaitinė-
damas Juozo Erlicko vaikiškus eilėraščius, 
ir jau galutinai 2012–aisiais metais, atradęs 
Sigito Gedos, Marcelijaus Martinaičio, Leo-
nardo Gutausko pasaulius, supratau, kad 
tie vaikystės   įspūdžiai niekur nedingo, tas 
šviesus ir skaidrus fonas užvaldė galutinai 
ir neatšaukiamai, ir taip gimė poezija, kuri, 
manau, užims vis daugiau ir daugiau erdvės 
aplink mane. Aišku, ne muzikos, ne matema-
tikos sąskaita, o dėl išsiplėtusių vidinių jėgų 
ir didesnės dvasinės disciplinos.   

Po ilgų mokslinių odisėjų (apie tai gausu 
informacijos internete) abu broliai grįžo-
te į Lietuvą, – kodėl? Ar pasijutote sukau-
pę pakankamai patirties, kad galėtumėte 
pagelbėti tautiečiams? Ar lėmė daugiau 
sentimentai, nostalgija, pareiga tėvynei? Juk 
daug žmonių dabar apsistoja ten, kur šilčiau, 
daugiau moka... Tiesa, atsakymą lyg ir radau 
tokiose Jūsų eilėse:

Juk ir mūsų Tėvynė,  
ir mūsų Kalba,  
ir mūsų Tikėjimas, 
ir mūsų Atvertys, 
ir mūsų Apreiškimai 
yra niekuo neypatingi, 
absoliučiai niekuo neišsiskiriantys,  
visiškai eiliniai.

Bet mūsų Tėvynė yra geriausia ne todėl, 
kad ji yra geriausia,  
o todėl, kad ji – mūsų... 

Ką Jūs matote ir jaučiate žodyje „mūsų“?
Labai taikliai pastebėjote, kad šios eilės 

gerai atspindi mano pažiūras šiuo klausimu. 
Visiškai nesuprantu argumentų, kodėl viena 
Tėvynė, viena Kalba, viena kultūrinė erdvė 
turi būti kuo nors geresnė, gražesnė ar giles-
nė už kokią kitą. Kaip pradedantysis litera-
tas, aš neturiu ambicijų išeiti labai smarkiai 
už Lietuvos poezijos pasaulio suvokimo, 
bet kaip kompozitorius ir muzikologas labai 
domiuosi, rašau ir tyrinėju danų, rusų, britų 
vėlyvajį Romantizmą, taip pat čekų, vengrų, 
vokiečių, prancūzų, italų, kitų skandinavų 
klasikinę muziką. Graudulys ima, kai matai 
mongolus ar japonus giedant savo šalies 
himną, ir tikrai esu didelis rusofilas (kalbant 
apie muziką ir literatūrą), danofilas, germa-
nofilas, anglofilas, čekofilas. 

Bet viena meilės rūšis niekaip negali eli-
minuoti ar kliudyti kitai meilės rūšiai. Ir tai 
niekaip netrukdo tam faktui, jog Lietuva, 
tiek geografinė, tiek istorinė, gal net visas 
baltiškasis arealas (prūsai, latviai, galindai, 
jotvingiai, sėliai, kuršiai) man yra nepajudi-
nimas, švenčiausiasis sakramentas, galutinis 
ir neskundžiamas nuosprendis, besąlygiška 
amnestija. Didžiulis domėjimasis, pavyz-
džiui, danų vėlyvuoju muzikiniu Roman-
tizmu (savo reikšme tai yra kultūra, visiškai 
neproporcinga šalies dydžiui) niekaip nepa-
verčia manęs kosmopolitu, o tik mylinčiu 
visa, kas yra pasaulyje kuriančio. 

Be to, kas yra kultūra? Tai bet koks antro-

Lietuva - amžinas, 
nepajudinamas sakramentas

galo svarbūs, pasaulėžiūrą formuojantys 
reiškiniai. Svarbūs visi simboliai ir archeti-
pai, todėl visko niveliavimas toks pat klyst-
kelis, kaip ir visas  politinis korektiškumas. 
Man visiškai svetimas ir kairuoliškasis, ir 
konservatoriškasis, ir liberalusis fundamen-
talizmas, apskritai bet koks fundamentaliz-
mas nepriimtinas ir atgrasus. Turiu omenyje 
ir gamtamokslinį (kai įrodinėjama, kad tik 
fizikos dėsniai valdo pasaulį), ir sveikuo-
liškajį (kai puolami skiepai, iš esmės visas 
epidemiologijos ir imunologijos mokslas, 
ir kai žmonių gyvenimo tikslas yra ne kurti, 
ne gražinti aplinką, tausoti mūsų Planetą, o 
nevalgyti mėsos ar nevartoti tabako), ir tau-
tiškąjį (kai iškeliama viena tauta tik todėl, 
kad kitos nepažįsti ir jų kalba nieko pasakyti 
negali), ir krikščioniškąjį (pamirštant archa-
jinės sąmonės sąrangos formas, senuosius 
tikėjimus),  ir pagoniškąjį (labai primityviai 
traktuojant krikščionybę ir visą krikščioniš-
kąjį meną). Tad mano atsakymas paprastas 
– reikia remtis mokslu, ypač humanitari-
niais ir socialiniais mokslais, nepamirštant ir 
tiksliųjų, nepamirštant, jog tautinės bendri-
jos visada turtino mūsų šalies kultūrą. 

Tačiau lietuvių kalbos arealas, kultūrinės 
skvarbos sritys, mitologija, tautosaka, istorija 
ir poezijos įsiskverbimo ribos (prisiminkime 
baltiškus hidronimus ar toponimus, tokius, 
kaip Možaiskas) ir jų išsaugojimas, tausoji-
mas, platinimas, gilinimas yra didžiausias, 
nepajudinamas ir nekvestionuojamas pri-
oritetas. Nieko neagituoju manyti ir elgtis 
taip, kaip aš: tiesiog kiekvieną vakarą guluo-
si su mintimi, jog šį darbą darysiu pats, tik 
dar geriau, giliau. Tikiuosi, kad bent jau kiti 
suplanuoti poezijos leidiniai tai paliudys, 
nors kai kas jau turėtų matytis ir iš pirmo-
sios, debiutinės poezijos knygos.

Pasaulis ir asmenybė. Pasaulis toks tarsi 
lengvai pasiekiamas, o žmogus toks tarsi 
bejėgis totalioje techninės pažangos apsup-
tyje. Kaip jam atsispirti pagundoms, malo-
numams, kad būtų svarbus ne tik sau? Kaip 
atgauti (įgyti) pasitikėjimą savimi? Juk patys 
suprantate: nūnai garsiausi ne mokslininkai, 
talentai, o dažnai protu nepasižymintys poli-
tikai, rėksniai ir šoumenai. Ir, žinoma, prekių 
gausa... Ką pasiūlyti jaunam žmogui, kad jis 
nenueitų lengviausiu keliu? 

Šiuo požiūriu esu optimistas, ir nelabai 
matau dabartinių laikų skirtumo nuo kelių, 
netgi keliolikos amžių iki šiol. Technologijos 
neatsiejamai susijusios su žmogumi. Robotų, 
kompiuterio, interneto, fizikos mokslo laimė-
jimais paremtų technologijų nereikia bijoti. 
Mokslas sukūrė daug problemų – tarša, kli-
mato kaita – bet mokslas tikrai pajėgus tas 
problemas išspręsti (tiesa, prieš 100 metų 
daugiausia gyvybių nusinešdavusias ligas 
– tuberkuliozę, plaučių uždegimą ir gripą – 
pakeitė širdies ir kraujagyslių bei onkologinės 
ligos). Nepaisant visko, kaip išaugo vidutinė 
gyvenimo trukmė! Kiek daug davė higiena, 
švietimas, sveikas gyvenimo būdas, pailgėjęs 
kokybiškas poilsis. Technologijos negrįžta-
mai keičia sąmonės ir smegenų struktūrą. 

Bet reiktų pripažinti ir tai, kad labiausiai 
mūsų mąstymą pakeitusi technologija – raš-
tas! Rašto ir spausdintos knygos technologi-
jų poveikis smegenimis, mano nuomone, 
daug stipresnis nei interneto ar feisbuko 
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pogeninės kilmės reiškinys. Tai ir kviečiai, 
ir piliakalniai, ir šlifuoti akmenys, ir gamto-
je apgyvendinti mitiniai personažai. Jei jau 
Surdegis turi savo enciklopediją, ir jei jau 
pusę gyvenimo galima tyrinėti Peslių kaimą 
(nustebau, jog dešiniuoju Šventosios krantu 
einant Puntuko brolis taip arti), ir niekaip iki 
galo neprisikasti iki dugno. Taip ir man norisi 
savąją erdvę nuo Skuodo iki Šalčininkų, nuo 
Šilutės iki Zarasų kiek galima artimiau pažin-
ti ir pastoviai klupti ant gimtinės aukuro. Tai 
sakau be jokios pozos ar dirbtinės egzalta-
cijos. Galima iš Lietuvos juoktis, ją pašiepti, 
pagriežti dantimis, paliūdėti – tai kartais rei-
kalinga ir gerai, bet širdies gilumoje Lietuva 
– nepajudinamas, amžinas sakramentas.  

Praėjusiais amžiais keitėsi ne tiek (ne tik) poli-
tiniai, visuomeniniai reiškiniai, bet ir požiūris 
į juos. Vienas tų reiškinių, mano galva, tebe-
sitęsia ligi šiol, keisdamas tik pavadinimą: 
internacionalizmas pamažu išsigimė į kosmo-
politizmą, pastarasis nūn įvardijamas globa-
lizmu. Vieni tautiečiai skėsčioja rankomis, jog 
nieko nesą galima pakeisti, kiti vis karščiau 
įrodinėja, jog būtina kuo greičiau susizgribti 
ir gelbėti globalizacijos žabtuose dūstančią 
lietuvybę. Kokia Jūsų pozicija šiuo klausimu?

Man atrodo, kad pirmiausia turėtų domi-
nuoti empatija ir kritinis mąstymas. Reiktų 
suvokti ne tik fizinio pasaulio, bet ir sąmo-
nės evoliuciją. Reiktų gerbti visus teigiamus 
mokslo, meno, kultūros pasiekimus. Jei kal-
ba eina apie žmogaus teises, lytinį identite-
tą, pasirinkimus, gyvenimo būdą – teisingu 
orientyru laikyčiau sociologiją, psichologiją, 
psichiatriją, o ne tautininkų ar vyskupų kon-
ferencijos nuomonę. Man svetimas toks tau-
tiškasis ar krikščioniškasis fundamentalizmas. 

Kitą vertus, archajinės būties formos, 
archajinės sąmonės ir šeimos sąrangos para-
digmos, sąmonės evoliucija, religija – be 

Iš G.Alkausko asm. archyvo
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poveikis (tai irgi negrįžtamai pakeitė sme-
genis, be abejo!). Tad su technologijomis 
belieka susidraugauti. 

Dėl antrosios klausimo dalies taip pat 
nesu pesimistas. Intensyviai skaitant knygas, 
literatūrinę spaudą, klausantis įvairių radijo 
stočių, pradeda vertis didžiulis klodas, tas 
visas gretimai esantis indas, kuris su moks-
lo ar muzikos pasauliu vargiai tesusisiekia. 
Tad patarimas ir sau, ir jaunam žmogui būtų 
toks – visų pirma domėtis kitais, kitų žmonių 
kūryba. Smalsumas ir begalinė nuostaba yra 
jaunumo sinonimas. Tik po daugybės atradi-
mų pamatai, kad tavo paties kūryba nėra jau 
tokia svarbi, kaip galėjo pradžioje atrodyti. 

Kitą vertus, visi tie atradimai verčia pasi-
tempti, ir jei pavyksta savo nedidelį, bet 
dailų akmenuką atridenti į Lietuvos kultū-
ros lobyną, viskas labai gerai. Tad Lietuvos 
rėksniai ir šoumenai manęs tikrai neerzina. 
Netgi priešingai – kultūros taip gausu, ji taip 
virsta pro visur ir tiesiai ant galvos, jog kar-
tais net norėtųsi jos šiek tiek mažiau. 

Kaip bebuvę, gero meno pasiūla, kokia ji 
bebūtų didelė ir vienam žmogui absoliučiai 
neaprėpiama, negali sukelti nerimo ir nei-
giamų emocijų. Smegenų plastiškumas iš 
esmės yra beribis, ir niekad nebus taip, kad 
persisotinsi, nebent pavargsi ar gerai nepail-
sėsi  (kas dažnam žmogui ir nutinka). 

O kas vyksta laikino, rėksmingo aplink, 
nelabai ir pastebiu, o jei pastebiu, tai grei-
tai nuteka. Reikalingi visokie darbai – reikia 
ir praktiškų, vadovaujantį darbą dirbančių, 
ekstravertiškų žmonių, reikia darbininkų, 
gerbtinas bet koks prasmingas darbas. Tame 
yra didelė prasmė. Jei reguliariai neišvež-
tų šiukšlių, įdomu, kiek ilgai būtų galima 
Anykščiuose skaityti poeziją? Esu labai 
dėkingas tiems žmonėms, tik jų dėka galiu 
nevaržomai mėgautis menu. 

Populiari nuomonė, jog išlieka, laimi tie, 
kurie moka burti vienminčius, likimo bro-
lius ir seseris. Anykštėnai jau nebe tiek kalba 
apie bendruomenę, kiek konkrečiais dar-
bais, be pompastikos, kuria ją. Ar pastebima 
tai atvykstančiam? 

O taip, Anykščiai labai pasikeitę! Kaip 
žmogus, daugiau jėgų besisemiantis iš pra-
eities, labai džiaugiuosi, kad esama nema-
žai tokių, kurie aklai nelekia į priekį, o renka 
akmenukus, paliktus nuošalėje seniau gyve-
nusių žmonių. Dar labiau mane nustebino 
kur kas gilesnių laikų anstpaudas, jaudina 
įsiklausymas į sentėvių kultūrą. Kiek daug 
dar išlikę atskambių iš pilkapių, senkelių, 
šventgirių, vandenų, takų, akmenų. Kai 
gerai įsiklausai, tie aidai pradeda gausti. Iš 
esmės, net mūsų sostinėje tas akmens ir 
betono sluoksnis yra toks nestoras (lyginant 
su Europos sostinėmis), kad net ir ten iki 
senosios kultūros gaudesių ne taip jau toli. 

Kokius žmones, vietas, atsitikimus Jums pri-
mena žodis „Anykščiai“? 

Savo identitetą, istorinę ir vaikystės atmin-
tį sieju ne tik su Anykščiais, bet ir su kitomis 
šiaurės rytų Aukštaitijos vietovėmis – Skie-
monimis, Antaliepte, Traupiu, Užpaliais, 
Kupiškiu, Skapiškiu, Zarasais, Dusetomis, 
Obeliais, Utena, Leliūnais. Džiaugiuosi 
gimęs Jurzdike, ligoninėje, gal per 100 metrų 
nuo A.Baranausko gimtosios sodybos vietos.     

Pasaulio anykštėnų kūrybos centre 
gegužės 23 dieną vyko Anykštėnų forumas 
„Kokiuose Anykščiuose norime gyventi?“, 
kurį organizavo PAB, NVO (rajono nevy-
riausybinių organizacijų) taryba ir Anykš-
čių rajono savivaldybė. 

Gana gausiai susirinkę anykštėnai disku-
tavo, kaip turėtų atrodyti Anykščiai, kokias 
idėjas reikėtų įgyvendinti mieste, ko Anykš-
čiams trūksta.

 –  Esame verti tokio miesto, kokį patys 
sukuriame, – teigė Pasaulio anykštėnų ben-
drijos kuratorė Monika Peldavičiūtė.  

Ji tiki, jog kiekvienas anykštėnas įsivaiz-
duoja ir žino, ko labiausiai reikia miestui ar 
jo gyvenamajai aplinkai. 

KO REIKIA JAUNIMUI 
ANYKŠČIUOSE?

– Mūsų rajonas vis dar neturi atviro jau-
nimo centro, kuris jaunimui suteikia gali-
mybę laisvalaikį praleisti ne kavinėje ar 
baseine, kur neįmanoma apsieiti neišleidus 
pinigų, o neformalioje aplinkoje, – dėstė 
moksleivių atstovas Šarūnas Grigonis. 

Šarūno pateiktais duomenimis, šiuo 
metu visoje Lietuvoje veikia 36 atvirieji jau-
nimo centrai. Kitų rajonų pavyzdžiai rodo, 
kad atviruose jaunimo centruose galima 
ne tik pabendrauti su draugais, klausytis 
muzikos, žaisti žaidimus. Juose jaunimas 
gali pasidalinti problemomis ir rūpesčiais 
su kompetentingais jaunimo darbuotojais, 
jie priima įvairias neformalias grupes, jau-
nimo organizacijas, būrelius ir atsižvelgia į 
jaunimo poreikius.

– Manome, kad, pavyzdžiui, žaidžiant 
stalo tenisą ir šalia matant šaulių, skautų ar 
kitokio jaunimo būrelio veiklą, patiems kils 
noras prie to prisijungti ir prisidėti. Jaunimo 
centras galėtų pasiūlyti karaokės vakarus, 
filmų peržiūras, naktinius žygius ar kitokius 
jaunimą subendrinančius renginius.

INSTITUCINĖS ERDVĖS – DAR NE 
BENDRUOMENINĖS ERDVĖS.

– Institucinės erdvės svarbios ir reikalin-
gos, bet žmonės jose nesijaučia šeiminin-
kais,  – antrino Simona Vaitkutė, pabrėžusi, 
kodėl bendruomenei svarbi kūrybos erdvė. 

Simona pateikė įkvepiančių bendruo-
meninių erdvių pavyzdžių iš Meksikos, 
Indonezijos, Suomijos ir kitų Europos bei 
Lietuvos miestų.  

– Bendra erdvė – net tik bendruomenės 
telkimosi vieta, bet ir traukos centras, atgai-
vinantis miestus, dažnai tampantis naujų 
veiklų ir idėjų inkubatoriumi.

ANYKŠČIAI – „LĖTAS MIESTAS“.

Dar viena iš pranešimų metu pristatytų 
idėjų – „Anykščiai – lėtas miestas“. Jos kon-
cepcija maždaug tokia:

Forumas kviečia kelti 
idėjas ir veikti

„Reikia apginti ramų ir lėtą, materialų 
malonumą nuo visuotinės fast life (angl. 
greitas gyvenimas) beprotybės“. Sakinys 
buvo ištartas 1989 metais Paryžiuje. Po 
dešimties metų atsirado pirmasis lėtas 
miestas Italijoje, dabar lėtųjų miestų iš viso 
yra 208. Jie išsimėtę 27 pasaulio valsty-
bėse, 4 žemynuose ir jų vis daugėja. Taip 
gimė Citta slow – tarptautinis  judėjimas, 
propaguojantis lėtą ir kokybišką gyvenimo 
būdą.

LĖTAS GYVENIMAS – 
KOKYBIŠKAS GYVENIMAS. 

„Lėtas miestas“ – šiuolaikiniame vis grei-
tėjančiame pasaulyje tampa tam tikru  koky-
bės ženklu. Tai miestai, kuriuose gyvena 
mažiau nei 50 tūkst. žmonių ir kurie puo-
selėja savo tradicijas bei vysto kultūrinį bei 
ekologinį turizmą. Norint tapti „Lėtų mies-
tų“ aljansų nariu, reikia atitikti apie 50 punk-
tų, tokių kaip triukšmo ir eismo mažinimas, 
aplinką tausojančių technologijų propagavi-
mas, pėsčiųjų zonų bei žaliųjų erdvių didi-
nimas, vietinių verslų ir amatų skatinimas, 
vietinės virtuvės tradicijų puoselėjimas, eko-
loginis ūkininkavimas ir panašiai. 

– Anykščiai iš savo esmės atitinka beveik 
visus reikalavimus, tad kodėl nepasinaudo-
jus šia galimybe ir netapus pirmuoju „lėtu 
miestu“ Pabaltyje? – klausė  M. Peldavičiūtė. 

EKOLOGIŠKIAUSIA, 
ŽALIAUSIA IR SVEIKIAUSIA 
LIETUVOS SAVIVALDYBĖ?

Tokią Anykščių kryptį ir viziją palaikė 
ir kiti forumo dalyviai, diskutavę grupėse. 
Forumo rekomendacijose buvo pateikta: 
„skatinti ir plėtoti sveiką gyvenseną, svei-
ką maistą, lėto miesto kultūrą, ekologiją, 
žaliąsias inovacijos ir technologijas, sveika-
tingumą ir svetingumą“. Gyventojai iškėlė 
ūkininkų turgaus idėją, pasigedo patrau-
klių vaikų žaidimų ir sporto aikštelių, ben-
druomeninių erdvių, daugiau gėlių viešose 
erdvėse, buvo pastebėta, jog trūksta infor-
macijos norintiems atsikelti gyventi į Anykš-
čius. Kartu su savivaldybės atstovais buvo 
nutarta stiprinti bendruomenės ir savival-
dos bendradarbiavimą, aktyviau įtraukiant 
gyventojus į miesto kūrimo procesą. 

Pasidalinus namų darbus, išsiskirstyta iki 
kito forumo, kuris įvyks jau rudenį. 

PA info.
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LIEPOS 20 D., PENKTADIENIS

Nuo 9.00 val. – Floristinių kilimų pynimas ir paroda A. Baranausko aikštėje
Nuo 12.00 val. – Šeimų ir jaunimo erdvė „Gyvoji“. Aktyvios pramogos, kūrybinės dirbtuvės 
miesto parke
12.00 val. – Jaunųjų atlikėjų koncertiniai pasirodymai miesto parke
14.00 val. – Senovinių automobilių suvažiavimas „Plieno upė” miesto parke
15.00 val. – Fotometraštininko Izidoriaus Girčio atminimo lentelės atidengimas Bibliotekos 
Kalbų alėjoje
16.00 val. – Pasaulio anykštėnų „Arbatėlė“ Anykščių koplyčioje-pasaulio anykštėnų kūrybos centre
17.00 val. – Bendros prancūzų ir lietuvių menininkų parodos „Susitikimas ant tilto” atidarymas 
Anykščių koplyčioje-pasaulio anykštėnų kūrybos centre

17.30 val. – Susigiminiavusių miestų sambūris Anykščių koplyčioje-Pasaulio anykštėnų kūrybos centre
18.30 val. – Šventinė eisena nuo Anykščių koplyčios-Pasaulio anykštėnų kūrybos centro į miesto parką
19.30 val. – Anykščių miesto šventės atidarymas. Lietuvos šimtmečiui skirtas šimto anykštėnų Antano Baranausko „Anykščių šilelio” giedojimas. 
Anykščių rajono Garbės piliečio vardo suteikimas. Šimtmečio anykštėnų pagerbimas. Lietuvos kariuomenės orkestro koncertas (vad. kapelmeis-
teris mjr. Egidijus Ališauskas) miesto parke
21.00 val. – Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro koncertas „Liverpulio stiliumi” (The Beatles Show) miesto parke

Anykščių miesto šventė „Anykščių glėbyje“
PROGRAMA

2018 m. liepos 20 - 21 d.

LIEPOS 21 D., ŠEŠTADIENIS

Nuo 9.00 val. – Šventės mugė miesto parke
Nuo 9.00 val. Mažoji knygų mugė. Susitikimai su antologijos „Anykš-
čių glėbyje“ bendraautoriais, pokalbiai apie anykštėnų rašytojų kūry-
bą  prie Kultūros centro
9.00 val. – Rytinė mankšta „Budinamės!“. Zumba miesto parke
10.00 val. – Dvejetų teniso turnyras „Anykščių miesto šventė 2018“ 
Anykščių teniso kortuose (J. Biliūno g. 81)
10.00 val. – Mankšta būsimoms ir jaunosioms mamytėms, vaiku-
čiams miesto parke
10.00 val. – FootNet’o turnyras „Nykščio namų“ teniso kortuose 
10.00 val. – Miestelėnų bendrystės pusryčiai A. Vienuolio skvere
Nuo 10.00 val. – Šeimų ir jaunimo erdvė „Gyvoji“. Aktyvios pramo-
gos, kūrybinės dirbtuvės, virtualių turizmo trasų pristatymas, sporto 
varžybos (krepšinio 3x3 (pradžia 10.00 val.), paspirtukų (pradžia 
11.00 val.)  riedlenčių (pradžia 14.00 val.) sporto varžybos miesto 
parke
10.00 val. – Šventinis Anykščių miesto šachmatų turnyras Bibliotekoje
11.00 val. – Anykščių krašto „Pokyčių dirbtuvės“ su „City Alumni Lie-
tuva“ Anykščių koplyčioje-pasaulio anykštėnų kūrybos centre
11.00 val. – „Senamiesčio sentimentai” senamiesčio skvere
11.00 val. – Tarptautinis susigiminiavusių miestų mėgėjų meno kolektyvų festivalis „Toli-arti” ir 
AKC mėgėjų meno kolektyvų pasirodymai miesto parke, prie Kultūros centro
12.00 val. – Nacionalinio socialinės integracijos instituto vykdoma programa „Gyvoji bibliote-
ka”. Pokalbiai su socialinių mažumų atstovais prie Kultūros centro
12.00 val. – Vinilinių plokštelių klausymasis Bibliotekos terasoje
12.00 val. – Anykščių kūrybos ir dailės mokyklos muziejinės ekspozicijos pristatymas J. Biliū-
no g. 21 (buvusioje Dailės mokykloje)
13.00 val. – „Vasaros koncertas Anykščiams”. Koncertuoja Anykščių muzikos mokyklos moki-
niai ir mokytojai. (Vadovai: Renata Juodelienė, Violeta Bugenienė, Jolita Novikienė, Lina Pipi-
rienė, Stefanija Čapkevičienė, Vytautas Žiukas. Koncertmeisterė Regina Bladikytė) Anykščių 
muzikos mokyklos kiemelyje
13.30 val. – Floristinių kilimų konkurso dalyvių apdovanojimas prie Kultūros centro
14.00 val. – Anykštėno Broniaus Petroko autorinis koncertas „Atmintis” miesto parke
14.00 val. – Anykštėno Giedriaus Alkausko poezijos knygos „Keliaujantis akmuo”  pristatymas.
Atlikėjai: Žygimantas Galinis (baritonas), Paulė Galinienė (fortepijonas) Anykščių koplyčioje-
Pasaulio anykštėnų kūrybos centre
16.00 val. – Literatūros popietė su vieno krašto rašytojų kūrybos antologija „Anykščių glėbyje” 
Dalyvauja rašytojai Antanas Drilinga, Rimantas Vanagas, Vytautas Račickas, Jurga Žąsinaitė ir 
kt. prie Antano Baranausko klėtelės
17.00 val. – Dailininko Romualdo Inčirausko parodos atidarymas Angelų muziejuje-Sakralinio 
meno centre
18.00 val. – Festivalio „Muzikos savaitgaliai Anykščiuose” Šiaulių valstybinio kamerinio choro 
„Polifonija” koncertas Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje
20.00 val. – Vakaro koncertas. Grupės: „LitRoll”, „G&G Sindikatas”, „Skamp”, DJ miesto parke
23.00 val. – Kino karavanas „Maria Callas: savais žodžiais”  dešiniojoje Šventosios upės krantinėje (Tilto g. 2)

Rita Kuliešaitė Šokio repeticija.

Aušrinė Ražanskaitė Natiurmortas.

Laura Vanagaitė  Pusryčiams dribsniai.
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LIEPOS 22 D., SEKMADIENIS

Šv. Onos atlaidai:
9.00 val. – Šv. mišios Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato baž-
nyčioje
11.00 val. – Šv. mišios-Suma Anykščių Šv. apaštalo evangelisto 
Mato bažnyčioje
12.30 val. – Atminties valanda, skirta Antano Baranausko pamin-
klo 25-mečiui, „Tu vainiką nupynęs ant Anykščių uždėjai” (Mairo-
nis)”. Dalyvauja paminklo autoriai Lietuvos nacionalinės premijos 
laureatai skulptorius Arūnas Sakalauskas ir architektas Ričardas 
Krištapavičius, Kauno muzikos ansamblis „Ainiai“ ir Anykščių fol-
kloro ansamblis „Valaukis“, aktoriai Virginija Kochanskytė ir Petras 
Venslovas Vyskupo skvere Anykščių akademijoje

Gegužės 16 dieną baigėsi ketvirtieji „Anykščių akademijos“ 
mokslo metai. Šiemet 19 „akademikų“ – mūsų gimnazijos IIb kla-
sės gimnazistų – gavo baigimo sertifikatus ir „Anykščių akademi-
jos“ rektoriaus, rašytojo Rimanto Povilo Vanago knygą „Avižienio 
algoritmas ir kiti neramūs ritmai“. Šiais mokslo metais „akademi-
kai“ klausėsi alpinisto Vlado Vitkausko, KTU profesoriaus Rimanto 
Plėščio, Lietuvos heraldikos komisijos pirmininkės Agnės Railai-
tės-Bardės, Lietuvių kalbos instituto Geolingvistikos centro mokslo 
darbuotojos, daktarės Lauros Geržotaitės, dailėtyrininkės Jolantos 
Zabulytės, Anykščių regioninio parko vyr. ekologės Rasos Gra-
žienės paskaitų, nuo Daikslio iki Peslių keliavo su rašytoju R. P. 
Vanagu, mokėsi pažinti gamtą su VšĮ „Gamtos pilnatvė“ bendrasa-
vininke Renata Paramonova, susitiko su Laisvės kovų dalyviu Jonu 
Kadžioniu, verslininku Deividu Diliu.

„Anykščių akademijos“ veiklą remia A. ir A.A. Avižienių para-
mos ir labdaros fondas. 

PA info.
(Iš J.Biliūno gimnazijos svetainės) 

2018 metų Anykščių rajono Garbės piliečio ženklas ir liudijimas 
bus įteikti Svėdasų sūnui,  puikiam aktoriui ir nemažiau puikiam 
žmogui – FERDINANDUI JAKŠIUI. Be kita ko, dovanojusiam Lietuvai 
Vaižganto talento brangakmenių vėrinį… 
Simonos Bagdonaitės nuotr. 

Nuotraukoje:  grupė jaunųjų „akademikų” ir jų vadovai po paskutinio-
sios paskaitos Anykščių regioninio parko būstinėje panoro įsiamžinti 
su pasveikinti atėjusia Vovere. 
Almyros Sabaliauskaitės nuotr.

MIESTO ŠVENTĖS TĘSTINĖS VEIKLOS:

Anykščių L. ir S. Didžiulių  viešosios bibliotekos vaikų litera-
tūros ir edukacijos skyriaus languose Kūrybos ir dailės mokyklos 
mokinių dailės darbų paroda „Mano miestui”

Dovilės Vasiliauskaitės papuošalų ir aksesuarų vyrams ir mote-
rims paroda „Lietuvybė puošia” Kultūros centre

Antano Baranausko paminklo 25-mečiui skirta istorinių vaizdų 
galerija Vyskupo skvere

Fotoparoda „Šimtametės Lietuvos jaunystė Anykščiuose“ iš A. 
Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus 
fondų  A. Baranausko aikštėje priešais Kultūros centrą

www.anyksciai.lt, www.infoanyksciai.lt

Aušrinė Ražanskaitė Natiurmortas 2.

Laura Dundulytė Nuo mamos sijono nutrūkus...

Sveikiname 12-ąjį 
Garbės pilietį!

Anykščių J.Biliūno gimnazijos mokinių, praėjusių metų Lie-
tuvos moksleivių fotografijos konkurso laureatų, nuotraukos. 
Vadovas Alfredas Motiejūnas Anykščių J.Biliūno gimnazijos 

mokinių, praėjusių metų Lietuvos moksleivių fotografijos 
konkurso laureatų, nuotraukos. Vadovas Alfredas Motiejūnas
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Mūsų namas buvo visai netoli upės. Lais-
vomis dienomis aš ir sesuo leisdavome laiką 
prie vandens, ji dar visai mažą mane išmo-
kė plaukti. Tai buvo lyg antrą kartą išmokti 
vaikščioti, tik geriau. Vandenyje aš jaučiausi 
toks lengvas ir toks laisvas. Kartais svajodavau 
pasileisti srove ir plaukti, plaukti, kol upė pasi-
baigs, tik sesuo neleisdavo. „Tai pavojinga“, 
– sakydavo ji. Todėl mes į tą kelionę paleis-
davome popierinius laivus, kurie vienas pas-
kui kitą išnykdavo už vingio. Tiesa, tų laisvų 
dienų mes turėjome ne tiek ir daug, kuomet 
grįždavau iš mokyklos, mama vis prigalvoda-
vo įvairiausių darbų. Be to, Liucijai reikėdavo 
gerti vaistus daktaro paskirtomis valandomis. 
„Kad jaustųsi geriau“, – aiškindavo mama. 
Dėl tos pačios priežasties sesuo į mokyklą 
su manimi nėjo. Tačiau vos tik radę progą, 
kuomet jokios akys mūsų nestebėdavo, mes 
pasiimdavome dviratį ir skubėdavome keliu 
upės link. Vėliau pakeliui namo sesuo nušok-
davo nuo dviračio ir lyg įkirsta pasileisdavo 
bėgti. Tuomet kur nors sustodavo, palaukda-
vo manęs, o kai aš pasivydavau, ji užsimerk-
davo ir ištardavo:

– Papasakok man, koks šiandien dangus?
– Dangus... – sudvejodavau aš, – dangus 

toks pat kaip vakar. Balti debesys ir visa kita... 
Na, supranti. 

Ji nusišypsodavo. Kiekvieną kartą ji apsi-
mesdavo, kad nieko nemato ir liepdavo man 
nupasakoti viską aplinkui. Namus, kelius, 
upę, žmones... Bet labiausiai jai rūpėdavo 
dangus ir kiekviena smulkmena apie jį. Kas 
kartą ji reikalaudavo iš manęs vis daugiau ir 
daugiau, kol aš supykdavau arba baigdavosi 
kantrybė. Juk kiek daug apie dangų gali papa-
sakoti? Visa tai aš laikiau kažkokiu kvailu žai-
dimu. Nesupratau, kam to reikia, bet sesuo 
buvo užsispyrusi – nepasijudindavo iš vietos, 
kol tas mėlis virš galvos nepavirsdavo mano 
žodžiais.

Kuomet grįždavome namo, mama suirzu-
siu balsu aiškindavo, kokia sesuo neatsakinga 
ir kaip ji švaistanti laiką vėjams laukuose, o 
Liutė tik priliesdavo jos ranką ir meiliai ištar-
davo: „Mama, man laiko užteks.“ Iš tiesų 
tėvai su seserimi elgėsi kaip su porcelianine 
lėle – saugodavo ją nuo kiekvieno pavojaus, 
kiekvieno saulės spindulio, kiekvieno šešė-
lio, nuo visko. Jei būtų galėję, būtų apvilkę ją 
gražiausia suknele, auksiniais kaspinais surišę 
plaukus ir uždarę į spintą stiklinėmis durimis, 
kuri stovėjo svetainėje. Bet mano sesuo nesi-
davė visam tam ir, užuot paklususi tėvams, ji 
pasiimdavo mane už rankos ir nusivedusi kur 
toliau nuo namų,  klausinėdavo: „Na, koks 
šiandieną dangus?“

Kartais kartu su tėčiu iš miesto atvykdavo 
toks ypatingas gydytojas. Kad jis ypatingas 

Diana Pratapaitė

Dangus

Iš novelių, respublikiniame 2018 m. 
Jaunųjų filologų konkurse laimėjusių 
II vietą  

sakydavo mama, nes mūsų apylinkės dakta-
ras kažkodėl netiko. Jis užsidarydavo su sese-
rimi kambaryje ir aš galėdavau girdėti, kaip 
monotoniškai nuobodus balsas ją klausinėja: 
„Liucija, ar tau dažnai svaigsta galva, Liucija, 
ar muša karštis, ar aptemsta akyse, Liucija, 
Liucija, Liucija...“ Aš vaikščiodavau po sve-
tainę nebyliai kartodamas sesers atsakymus, 
visada jie būdavo vienodi, visada kaip mal-
da tokiais pačiais žodžiais, tokia pačia tvarka 
pasakomi. 

Kad sesuo serga, aš žinojau. Tačiau viskas 
tėra žodžiai, kol tai nevirsta realybe bei veiks-
mais. Kad šuo pavojingas, supranti tada, kai 
tavo ranka atsiranda jo nasruose, kad skęsti 
– tik tada, kai plaučius užpildo vanduo, kad 
kas nors serga – imi suprasti iš akių. Jos, atro-
do, pavargsta ir pakeičia spalvą. Liutės akys 
pabalo. Jos rodėsi lyg aptrauktos šalnos, o 
tamsūs paakiai visą tą vaizdą dar pagilino. 
Kartais sesuo žiūrėdama į save veidrodyje 
lyg sustingdavo, būdavo galima pagalvoti, 

jog miega. Aš nepakęsdavau, kai ji taip darė, 
man tai kėlė kažkokį šiurpulį ir nerimą. Be to, 
sesuo pasidarė lėtesnė. Ji kartais atsisakydavo 
eiti su manimi į lauką, o ir išėjusi vengdavo 
palikti kiemą. Dabar jai ėmė užtekti dangaus 
virš mūsų namo. Ji kaip užšalusi upė sustojo. 
O aš it tas popierinis laivelis be jos judrumo 
netekau prasmės.

Vieną dieną, jau įžiemojant, sesuo sėdėjo 
terasoje ir žvelgė į tolį. Aš įeidamas pro vartus 
pamojau jai, tačiau ji neatsakė. Prisiartinau ir 
sesuo lyg iš miegų pašokusi ėmė mane klau-
sinėti. Dar eidamas namo buvau paruošęs 
atsakymus. Ji šypsojosi. Laukė, kol nupasa-
kosiu dangų. O aš laukiau, kol ji užsimerks. 
Neužsimerkė. 

– O dangus? Koks dangus?
– Liute, tu juk pati matai. 
– Nematau.
– Tu neužsimerkei, vadinasi, matai, – suir-

zęs pasakiau.
– Nematau... – pakartojo ji.
Aš nutilau. Po to nurijau kažkokį gumulą 

gerklėje ir pasakiau:
– Dangus šiandien beveik baltas, – pame-

lavau, – visai kaip tavo akys.

– Ar jos baisios? – ji atsisuko ir bandė 
paimti man už rankos, tačiau pavyko tik ją 
užkliudyti.

– Ne, Liute, – pamelavau antrąkart... 
Kažkurią naktį sesuo labai kosėjo. Kai 

atsikėliau, ji stovėjo atsirėmusi į lovos kraštą, 
o mama glostė jai plaukus ir bandė įkalbėti 
grįžti į lovą. Tėtis jau buvo išvykęs gydytojo, 
o aš atsisėdau virtuvėje ir žvelgiau į seserį pro 
atviras jos kambario duris. Į vidų nėjau. Nega-
lėjau. Tuose rėmuose ji atrodė kaip paveiks-
las. Aš norėjau nuspalvinti viską aplinkui. 
Norėjau storu dažų sluoksniu uždažyti tiesą, 
užgožti liūdesį. Bet prasmės nebūtų buvę, ji 
viso to nepamatytų. Kažkodėl įsivaizdavau ją 
toje spintoje svetainėje. Dabar žvelgiau ir gal-
vojau, kaip puikiai ji būtų ten tikusi, žiūrinti, 
bet nematanti, sveikomis akimis – tik stiklinė-
mis. Be to, porcelianas, nors ir labai trapus, 
tačiau visada gali būti saugomas, visada gali 
būti šalia, todėl aš netgi norėjau, kad mano 
sesuo būtų tapusi lėle ir kad visą laiką būtų 
galėjusi pasilikti namuose. Gydytojas Liuciją 
liepė išvežti į ligoninę, kad ja būtų pasirūpin-
ta. Prieš jai paliekant namus aš pribėgau ir 
įsikibau jos rankos. Sesuo paglostė man plau-
kus ir pasakė: „Kasdien žiūrėk į dangų ir, kai 
atvažiuosi aplankyti, papasakosi.“

Be sesers namai rodėsi tušti. Tėvai tylėjo 
lyg prieš audrą laukdami lietaus. Vieninte-
lis garsas, skardus lyg griaustinis – telefono 
skambutis. Toks šaižus ir veriantis ausis. Atsi-
liepė tėtis. „Vilkis, važiuosim Liucijos“ – tarė 
jis baigęs pokalbį ir pažiūrėjęs į mane. Mama 
pravirko. Viskas baigiasi greitai, kai nenori, 
kad baigtųsi. Baigiasi, kai dar nesi pasiruošęs. 
Bet tikriausiai pabaigoms pasiruošti neužtek-
tų ir amžinybės, o tai labai ilgas laiko tarpas... 
Nors Liucijai užteko jos metų ir ji išmokė 
mane matyti. Aš buvau jos akys ir būsiu, kol 
dangus nesugrius ar kol aš pats neužsimerk-
siu.

Ir dabar, kad ir kur būčiau, aš vis pakeliu 
akis ir vis noriu nupasakoti jai, ką matau, 
tačiau kaskart tais pačiais žodžiais nuveju 
ilgesį šalin:

– Na, Liute, dabar jau pati žinai, koks iš 
tikro yra dangus.

Novelė

Iš D.Pratapaitės asm. archyvo

Kornelija Augustinavičiūtė Rudės brolis.
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Kalba yra augalas, stiebęsis ir vešėjęs tūks-
tančius metų. Ji tokia, kaip ir mūsų upeliai, 
šiugždantys lapai, mūsų paukščių giesmės ir 
vėjo šnaresys. Švelnus gamtos reljefas ir kli-
matas, neskubrūs metų laikai, ramios girios 
ir siūruojantys javų laukai, saikingos, nerė-
kiančios tautinių drabužių ir namų spalvos 
– geltona, žalia, ruda, melodingos, žydros 
žmonių ir ežerų akys, tęsiamos dainos, sklin-
dančios darbo ritmu, pagaliau lėtas, santūrus 
lietuvio charakteris – visa tai atspindi mūsų 
švelni, ilgesinga, „šlamanti“ kalba, nes ji – tos 
pačios vieningos sistemos dalis. Išmesk iš jos 
bet kurį komponentą – ir vieninga prigimtinė 
sistema sugrius, ir dvasioje nebeliks ramybės, 
džiaugsmo, pasitikėjimo.

Žymi šių dienų biologė, botanikė Teresė 
Jokšienė yra pastebėjusi: be reikalo lietuviai 
taip veržiasi prie egzotiškų augalų, bando pri-
taikyti juos Lietuvos dirvožemiui ir aplinkai, 
nes geriausiai dera tai, kas tūkstantmečiais 
yra šios žemės, šios terpės vaikai. Augalo for-
ma, išvaizda mums duoda atitinkamos infor-
macijos, veikia mus. Ir mūsų žolių, žiedų 
arbata ar preparatai dažnai kur kas veiksmin-
giau, natūraliau gydo susirgusį organizmą 
negu atvežtiniai. Čionykščiai augalai gyvena 
ilgalaikėje santarvėje, susiję vienas su kitu, 
visa gamta groja kaip vienas gerai suderintas 
orkestras. Jeigu norime patikimo gyvenimo, 
norime semtis iš augalų išminties ir dvasinės 
ramybės, reikėtų iš to orkestro ribų neišeiti.

Tas pat pasakytina ir apie gimtąją kalbą. 
Todėl mums taip malonu kur nors tolimuo-
se kalnuose ar svetimame didmiestyje išgirsti 
savą, lietuvišką žodį. Knygoje „Gyvenimas 
pagal Petrą“ rasite tokius mano senelio Petro 
Blažio, dar caro laikais tarnavusio kariuome-
nėje Kaukaze, o vėliau tapusio plačiai žino-
mu kryždirbiu, žodžius:

„Supranti, kai esi namie, viskas kažkaip 
dera: medžiai ir giminės, paukščiai ir jaus-
mai... Tik šnekėdamas savo tėvų kalba, jau-
čiu, kaip saldu gerklėje ir dainuoja širdis! 
Nemanyk, tai ne išsigalvojimas, ne man vie-
nam šitaip. Buvo toks atsitikimas. Jokūbas 
Dedela iš Žvirblėnų kaimo, po 25 metų tarny-
bos Kaukaze grįždamas namo, netikėtai išgir-
do kalbant lietuviškai – ir taip nudžiugo, taip 
susijaudino, kad širdis neatlaikė – plyšo...“  

Toks skausmingai ir besąlygiškai gilus 
buvo žmogaus ryšys su gimtąja žeme, pro-
tėvių kalba. Regis, tik paskutinis kvailys ir 
neišmanėlis galėtų atsisakyti tokio turto – bai-
si nešlovė pamiršti savo tėvų ir prosenelių, 
seniausią indoeruopiečių kalbą! Deja... Gaila 
ir neramu, kad kai mūsų ainiai susizgribs, ką 
praradę, ar nebus jau per vėlu? 

Pasaulio šviesuoliai sutartinai teigia: gimto-
ji kalba yra tautos dvasia, paveldas, priesakas. 
Nieko keista, kad ją išdavę vienaip ar kitaip, 
anksčiau ar vėliau būna nubausti. Tėvynę 
galima išduoti ne tik tarnaujant užsienio žval-

100-mečio pamąstymai

Apie gimtosios kalbos grožį 
ir jos mokėjimo naudą

Rimantas VANAGAS
gyboms, kopijuojant slaptus brėžinius, perduo-
dant valstybės paslaptimi laikomą informaciją, 
bet ir pamynus, pažeminus savo tautos istoriją, 
papročius, gimtąją kalbą, vien dėl laikino pato-
gumo ar materialinės naudos išsižadėjus jos.

O jeigu kam labai rūpi konkreti nauda, t.y. 
ar naudinga laikytis įsikibus savosios kalbos 
kaip vaikas laikosi motinai už sijono, pateik-
siu keletą pavyzdžių iš istorijos ir iš savo 
paties gyvenimo. 

Viduramžiais, kai Lietuvos didysis kunigaikš-
tis Vytautas su pusbroliu, Lenkijos karaliumi 
Jogaila, kitataučių sambūryje norėdavo išlaikyti 
paslaptį, persimesdavo vienas su kitu lietuviš-
kais žodžiais – ir jų nesuprasdavo nei lenkai, 
nei rusai, nei vokiečiai, nei totoriai. Mokėti kal-
bą, kurios nemoka kiti – didelis pranašumas!

1948 metais istorinėse Artimųjų Rytų 
žemėse pagaliau sukūrę modernią savo vals-
tybę, žydai valstybine Izraelio kalba paver-
tė mirusią hebrajų kalbą, – štai kaip elgiasi 
tauta, kurią daugelis laikome sau pavyzdžiu, 
kurios žmonės turtina viso pasaulio mokslą 
ir meną! Beje, kai aš 1990 metais pirmąkart 
nuvykau į Izraelį, buvau maloniai nustebin-
tas: mano sutikti Anykščių žydai didžiavosi 
kalbėdami gryna anykštėnų tarme, kurios net 
mes, anykštėnai, jau nebemokame...  

O štai sovietmečiu... Sovietmečiu mums 
ištisus 50 metų kalė į galvas: ko jūs šiaušiatės, 
vis tiek išvirsite vienam katile! Ateityje nebus 
jokių tautų – tik tarybinė liaudis, nebus 
jokių kitų kalbų – tik Lenino ir Tolstojaus, 
t.y. didžioji rusų kalba. Ši anuometinės val-

džios svajonė ir siekiamybė, kaip matote, liko 
istorijos šalikelėje – Lietuva vėl valstybė su 
valstybine lietuvių kalba. Belieka tikėtis, jog 
garbingai išlaikysime egzaminą ir putotame 
šių dienų globalizacijos procese. 

Štai susitinku savo bičiulį Algirdą Avižienį, 
Los Andželo universiteto profesorių, Jungtinė-
se Amerikos Valstijose pragyvenusį 50 metų, 
šnekamės apie ką norim – ir kad nors kokia 
angliška gaidelė ar žodelis jo kalboje! Lyg užva-
kar būtų išvykęs iš Lietuvos, o vakar sugrįžęs... 

Pamenu tokį atsitikimą. Viename sąjun-
giniame jaunųjų poetų festivalyje Maskvos 
poetai demonstratyviai rietė nosis: girdi, mes 
– ne bet kas, o maskviečiai! Aš neiškentęs ir 
sakau: „O kas iš to, kad jūs maskviečiai? Štai 
mes, lietuviai, suprantame jus, o jūs mūsų – 
ne; mes išmanome ir jūsų, ir savo literatūras, 
o jūs – tik vieną saviškę…“ Nežinau, nuėjo 
kur toliau ši mano nuomonė ar ne, bet mas-
kviečiai nuo to karto pritilo...

Sąjunginiame poetų festivalyje dalyvavo 
ir jaunutis kazachų poetas Kairatas. Jis pasi-
pasakojo man eilėraščius rašysiąs tik rusų 
kalba, nes rusakalbė skaitytojų auditorija kur 
kas didesnė, nepalyginti didesni ir knygų tira-
žai, taigi ir honorarai. Aš tada jam pasakiau 
maždaug taip: „Kazachstane tik 40 procentų 
kazachų, tavo tautiečiams talentai kur kas 
reikalingesni nei 8 milijonams rusų kolonis-
tų“. Ir štai, praėjus 35 metams, vienas lietu-
vių rašytojas, apsilankęs Kazachstane, atvežė 
man nuo Kairato linkėjimų su padėka už tą 
pokalbį, kuris jam tapo lemtingu – jis jau 
keliasdešimt metų kuria savo tautai!    

Pabaigai – dar vienas epizodas. Į Lietuvą 
atvažiavęs pasaulinio garso prancūzų rašy-
tojas egzistencialistas Žanas Polis Sartras, 
susipažinęs su Justinu Marcinkevičium bei 
jo kūrybos vertimais, pareiškė: „Galėtumėt 
pasiekti kur kas didesnės šlovės, jei rašytumėt 
viena didžiųjų pasaulio kalbų”. Į tai Justinas 
Marcinkevičius atsakė: „Galbūt. Bet aš kalbą 
jau esu pasirinkęs“.

Ir ko tik nematė mūsiškis Šeimyniškėlių piliakalnis! Laužų, tikrų ir netikrų karalių bei žynių, 
merų, aktorių, poetų, archeologų... O ką dar pamatys?...
Silvijos Mažeikytės nuotr.   
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KUO DIDŽIUOJAMĖS, TĄ IR 
PRIVALOME ĮAMŽINTI

Šių metų pradžioj pasirodė Rimanto 
P.Vanago dokumentinės prozos knyga „Avi-
žienio algoritmas ir kiti neramūs ritmai“, ji 
iškart buvo pristatyta Vilniaus knygų mugė-
je, o netrukus ir Kaune, V.Kudirkos viešo-
joje bibliotekoje. Plačią knygos recenziją, 
kone studiją portale lrytas.lt pateikė Lietu-
vos MA narys, vyresniosios kartos prozinin-
kas Vytautas Martinkus, atitinkamai reaga-
vo kauniškė žiniasklaida. 

Naujosios knygos pavadinimas, natūra-
lu, primena prieš penkerius metus išleistą 
to paties autoriaus solidžios apimties kny-
gą apie tą patį asmenį – pasaulinio garso 
mokslininką Algirdą A.Avižienį, kurio gys-
lomis teka protėvių anykštėnų kraujas. . Kas 
tai – tęsinys, mažo ir bemat dingusio tiražo 
pakartojimas? Autorius ir neslepia tam tikro 
pasikartojimo, įžangoje nurodydamas, jog 
tai „antra redakcija“, glaustesnė ir labiau 
pritaikyta platesniam skaitytojų ratui, tin-
kanti anykštėnišku akcentu paminėti Lietu-
vos 100-metį:

„Šiuokart mus labiau domino paties 
Algirdo aistringas veržimasis į mokslo 
viršukalnes, emocinės ir moralinės patir-
tys, idėjinės nuostatos, tiesiogiai susiju-
sios su aktyvia veikla Lietuvos, lietuvybės 
labui(…), o kas panūs patyrinėti vešlų jo 
protėvių „kelmą“, tas nesunkiai pasisems 
duomenų iš mūsų jau minėtos knygos“.

Antroji knyga akivaizdžiai skiriasi kom-
pozicija, leidusia autoriui traktuoti ją kaip 
„gyvenimo romaną“ nuo – iki. Pirmuo-
siuose puslapiuose jaunasis knygos herojus 
stovi laivo, plukdančio pabėgėlių minią 
į Ameriką, denio, mesdamas iššūkį liki-
mui ir Atlanto vandenyno štormui; knygos 
paskutiniajame epizode – vėl laivas, šįkart 
plukdantis urną su herojaus žmonos Jūra-
tės pelenais į neutralius vandenis, chorui 
giedant garsiąją vergų ariją iš Dž. Verdžio 
operos „Nabukas“. O tarp pirmojo ir pas-
kutiniojo epizodų – nuolatinė Algirdo kova 
už savo vietą po saule, reto ryškumo moks-
linė sėkmė, nelaiminga meilė ir sūnaus 
netekimas, Lietuvos atgimimo peripetijos 
bei šiandienos akademinio pasaulio, kurį 
A.Avižienis sugebėjo sudrebinti, aktuali-
jos…

Pasak autoriaus, jį visą gyvenimą domi-
nusios knygos apie žymius žmones, turįs 
sukaupęs nemenką jų kolekciją. Jam labai 
patinką įtaigūs, argumentuoti, spalvingi I. 
Stouno, A.Periušo ir kitų rašytojų memu-
aristų, biografų pasakojimai apie žymiau-

Anykštėnų knygų derlius

sius pasaulio menininkus, mokslininkus, 
politikus, rašytojus. Todėl jis labai norėjęs 
ir pats sukurti kažką panašaus – konkrečiu 
gyvenimu paremtą knygą, iš kurios galima 
daug pasimokyti, pasisemti specifinių žinių 
bei patirčių, pagilinti savo išmanymą apie 
mūsų tautos istoriją. Pagaliau – jeigu turi-
me žmonių, kuriais didžiuojamės, tai juos 
privalome ir pagerbti, įamžinti! 

Tikriausiai ne vienas esame skaitę knygų, 
skirtų lietuvių mokslininkams. Paprastai jos 
primena akademines brošiūrėles, parašytas 
gana sausa, griežta, „taisyklinga“, terminų 
prikaišiota kalba – atseit, nieko nepadarysi, 
toks jau mokslininko gyvenimas ir mąsty-
mas! Tuo tarpu R.P. Vanago knyga „Avižie-
nio algoritmas ir kiti neramūs ritmai“ visai 
kitokia, ir tai suteikia išskirtinės intrigos. 
Ji ne tik stebėtinai koncentruota bei infor-
matyvi (o informacija nenuvalkiota, mažai 
kam girdėta, susijusi su fantastine pažanga 
informatikos, kompiuterių srityje), bet ir 
skausmingai atvira, emocionali, vaizdinga, 
iliustruota spalvingomis nuotraukomis.

Populiariai parašyta knyga apie žymų 
tautietį mokslininką – Lietuvoje kol kas 
labai retas ir, matyt, sunkiai įveikiamas dar-
bas. Tai ne komercinė, ne pramoginė, ne 
vienadienė knyga, o puiki bičiulė, gal net 
įkvėpėja ir patarėja atokvėpio valandą, su 
ja norėsis dar ir dar kartą susitikti.   

Ko gero, dažnas mokslininkas galėtų 
pavydėti sulaukęs tokios knygos apie save. 

Juolab, kad pagalvota ir apie vizualinę 
išraišką: knygoje pateikiamas DVD diske-

lis su žinomo kino metraštininko Arvydo 
Baryso sukurtu filmu „Gyvenimo odisėja“.

Belieka džiaugtis, jog A. ir AA. Avižienių 
labdaros ir paramos fondo dėka ši knyga 
praturtins visas šalies, o pirmiausia moky-
klų, bibliotekas.      

Mykolas ANUŠKEVIČIUS   

IR ŠIANDIEN GIMSTA PASAKOS

Anykščių menų centras 2015–2017 
metais organizavo respublikinį konkursą 
„Pasaka apie Anykščius“, jame dalyvauti 
kvietė 1– 9 klasių moksleivius. Susidomė-
jimas pralenkė lūkesčius – buvo gauta per 
200 pasakų iš visos Lietuvos. 

Rašytojai Milda Telksnytė ir Vygandas 
Račkaitis, žurnalistas Linas Bitvinskas ir 
konkurso organizatorė Rita Babelienė išrin-
ko įdomiausias bei originaliausias pasakas. 
Komisijos nuomone, jos išties buvo vertos 
dėmesio. 

Aišku, iškart kilo mintis geriausius kūri-
nėlius sudėti į vieną knygelę. Joje atsidūrė 
ir pačių mažiausių – septynmečių, ir devin-
tokų sukurtos pasakos; svarbiausia, kad kie-
kviena jų savita. Perskaitę pasakas sužino-
site negirdėtų, o kartais tiesiog fantastiškų 
istorijų apie Anykščių vardo kilmę, iš kur 
atsirado garsusis akmuo  Puntukas, ką vei-
kia angelai, kaip žvėrys statė pilį ir kodėl 
būtinai reikia aplankyti Anykščius. Galimas 
daiktas, jog šie pasakojimai paskatins jau-
nąjį skaitytoją ir pačiam imtis plunksnos, 
pamąstyti, ką gražaus būtų galima sukurti 
apie savo gimtinę.

Leidinį sumaketavo, įspūdingomis iliustra-
cijomis papuošė dailininkė Loreta Uzdraitė.

Sofija VALENTAITĖ


