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

Vladas Braziūnas
2018 m. A.Baranausko 
premijos laureatas

xxx

balti avinėliai,
o mūsiškai būtų – gėreliai

garų kamuoliai ir gėreliai
vilnoniai grakščių debesų
žydriojoj baltojoj girelėj
svajoju, o gal tebesu 

tas vaikas, kietai įsikibęs
į baltas dangaus vilneles
į savo nekaltą gyvybę
kur kartą baltybėj paskęs

Gyvenimo džiaugsmo ir pasirinkimų, 
dėl kurių vėliau netektų gailėtis.

Linkėjimai Šventajai ir jos pakrantėms.

Valdas Papievis
Nacionalinės premijos laureatas

Mielieji ANYKŠTĖNAI!
Sveikinu Jus ir Jūsų artimuosius su šv. 

Kalėdomis ir Naujaisiais Metais !
Meilė ir taika telydi Jūsų šeimas, jauku-

mas – Jūsų namus, o sėkmė – Jūsų darbus!

Virginijus Strolia 
leidyklos „Baltia Druk“ vyr. redaktorius,
Anykščių krašto Garbės ambasado-
rius Ukrainoje

SVEIKI SULAUKĘ 
ŠV. KALĖDŲ!

Brangūs anykštėnai,
baigiasi Lietuvos šimtmečio jubiliejiniai 

metai. Su kasmetiniu Jėzaus Kristaus apsi-
lankymu mūsų namuose ir širdyse veriasi ir 
naujų planų, naujų darbų, naujų lūkesčių, 
naujų  kalendorinių metų durys.    Kokie jie 
buvo – jau žinome. Kokie bus – dar nežinia. 

Norėtųsi tikėtis ir viltis, kad bus geresni. 
Tokie, apie kuriuos mes nedrąsiai pasva-
jojame. Doresni, teisingesni, sąžiningesni, 
jautresni, tikresni... Kad būtų sutarimas. 
Apie tai kalbėjo ir savo pavyzdžiu liudijo 
į amžiną Tėviškę jau išsiskubinęs mūsų 
ilgametis vėliavnešys Profesorius Antanas. 
Sutarimas be pagarbos ir įsiklausymo neį-
manomas. Ir be meilės. Visose srityse, viso-
se platumose.

Tomas Ladiga
PAB valdybos pirmininkas

Šv. Kalėdų dvasia telaimina Jūsų, bran-
gieji anykštėnai, širdis! 

Susitelkim, susikibkim rankomis, susi-
daužkim lūpomis už Naujuosius, paskelb-
tus Vaižganto metais! Saugokime Vaižgan-
to dvasią, iškovotą laisvę, nes mylėdamas 
Lietuvą, myliu Laisvę, kurią tegali man lai-
duoti nepriklausoma šalis, mano Tėvynė. 

Telaimina Dievas Jus, nešančius šviesą 
savo šaliai, mūsų brangiai Tėvynei! 

Ferdinandas Jakšys
aktorius, 2018 m. Anykščių rajono 
Garbės pilietis
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„Pasaulio biatlono taurėje V.Strolia šaudė 
be klaidų“, „Milžinišką progresą tarpse-
zoniu atliko Vytautas Strolia“, „Lietuvos 
biatlono čempionate – Vytauto Strolios, 
Karolio Dombrovskio ir latvės triumfas“ – 
tai tik kelios eilutės iš žiniasklaidoje skaity-
tų straipsnių. Negana  to, esate vienintelis 
anykštėnas, sėkmingai dalyvavęs pasaulinėse 
žiemos olimpiadose – 2014 metų Sočio žie-
mos olimpinėse žaidynėse ir šių metų vasa-
rį – Pjongčango (Pietų Korėja) olimpiadoje. 
Kaip žmogus, gimęs ir augęs mažame Lietu-
vos miestelyje, kur ne tik nesama reikalingų 
sporto bazių, bet ir žiema neretai pristinga 
sniego, sugebėjo pasiekti didžiojo sporto 
aukštumas – įkopti į žiemos sporto olimpą?

Nieko ypatingo mano kelyje lyg ir neįvyko, 
tiesiog visą laiką po truputį stūmiausi į priekį. Ne 
veltui sakoma, jog raumenys per naktį neužau-
ga... 2000-2012 metais mokiausi Jono Biliūno 
gimnazijoje. Nieko neveikti laisvalaikiu – ne 
mano būdui, nuobodu. Ir kai 2003-aisiais fizinio 
lavinimo mokytojas Algis Drūsys pakvietė mane 
treniruotis Anykščių kūno kultūros ir sporto cen-
tre, mielai sutikau. Priklausiau Anykščių slidinė-
jimo klubui „Viesulas“, laikas ėmė išties sukti 
viesulu. Tiesa, ne visiems patiko kasdienės tre-
niruotės – bėgiojimas, futbolas, o man tai kaip 
tik buvo prie širdies. Jau po metų iš pulko vaikų 
būrelyje neliko nė vieno klasioko, tik aš... Iki tol 
iš Anykščių niekur neišvažiuodavau, o dabar 
atsivėrė durys – stovyklos, varžybos. Tapau sava-
rankiškesnis, išmokau pasidaryti valgyti. Gaivaus 
oro gurkšnis man buvo Latvija – iki tol nebuvau 
matęs tokių galingų slidinėjimo trasų, jose nuo 
ryto iki vakaro virė intensyvus sportiškas gyve-
nimas. O kai išvydau tikrus kalnus, užbūrė jų 
grožis, dabar jie jau traukė mane kaip magnetas! 

Užtat kai baigiau gimnaziją, užgriuvo 
labai nelengvas klausimas: o kas toliau? 
Kaip ir daugelis, norėjau mokytis, įsigy-
ti specialybę, gauti diplomą, bet kaip tai 
suderinti su sportu? Gal kitos sporto šakos 
ne tokios reiklios, bet slidės – po rimtų tre-
niruočių knygos rankoje nenulaikysi... Juo-
lab, kad žiemą būtinai turi išvažiuoti, kur 
yra pakankamai sniego. Bet gal pavyks? 
Kupinas vilčių, įstojau į Vilniaus Gedimino 
technikos universitetą – būsiu inžinierius! 
Tačiau labai greitai įsitikinau, koks buvau 
naivus… Perėjęs į Lietuvos sporto universi-
tetą, Treniravimo sistemų studijų programą 
(baigęs tapsiu slidinėjimo ir biatlono trene-
riu), supratau šįkart žengęs protingą žings-
nį, pasijutau savo vietoje: juk mokausi to, 
ką ir taip darau kiekvieną dieną! Čia išties 
puikios sąlygos sportininkui studijuoti, ne 
tik nesijauti kaltas prieš dėstytojus, bet jie 
patys visokeriopai tau padeda, palaiko.

Mėgėjo akimis slidžių sportas gana papras-
tas: iškritus sniegui, įsistojai į slides, pasispy-
rei lazdomis – ir pirmyn! O kaip atrodo 
profesionalui? Koks tikro sportininko inven-
torius, kasdienė „virtuvė“?

„Mano talismanas – Lietuvos vėliava“

Interviu su anykštėnu biatlonininku, Sočio ir Pjongčango 
žiemos olimpiadų dalyviu Vytautu STROLIA

Profesionalus slidininkas žiemos nelaukia. 
Mūsų pagrindinis treniruočių laikas, kuomet 
reikia paruošti organizmą varžyboms – visa 
vasara ir ruduo, o žiemą tik „pašlifuojam“ įdir-
bį. Tad svarbiausias  mūsų „instrumentas“ yra 
riedučiai, jie būna dvejopi – klasikinio ir laisvo 
stiliaus. Klasikinio stiliaus riedučiais važinėja 
slidininkai, o biatlonininkai – laisvo: važiuo-
jam eglute, riedučiai slidinėja į abi puses. 

Reikalingi ir specialūs batai. Juos ant rie-
dučių tvirtinam vienoj vietoj: kulnas vaikšto, 
fiksuoti tik pirštai prie apkausto. Slidės taip pat 
specialios, saviškėmis čiuožiu jau 4 metus, bet 
keisiu, nes reiktų kietesnių, taip nusprendė tre-
neriai, nes mano svoris jau didesnis. Slidžių 
ruošimas lenktynėms – labai sunkus ir kruopš-
tus darbas, jį atlieka serviso darbuotojas – jis 
mūsų komandos nematoma dvasia. Uždėti 
parafiną, kurių yra gal keli šimtai rūšių, išban-
dyti, dar tepami milteliai, juos atrinkti. Pats vie-
nas čia prapulčiau.

Lazdos palyginti lengvos, iš anglies pluoš-
to; neretai iš manęs juokiasi, kad aš vis laužau 
lazdas – matyt, nesu toks atsargus kaip kiti. 

Tuo mūsų amunicija dar nesibaigia. Var-
žybų metu kiekvienas turim marškinėlius su 
numeriu, kitas numeris ant kojos šono – kad 
šautuvas neužstotų, matytųsi teisėjams ir žiū-
rovams. Turim ir kortelę su nuotraukėle, kad 
galėtume patekti į visas zonas. Po varžybų tai 
lieka mums kaip suvenyrai, įsivaizduokit, kiek 
jų prisikaupia, jeigu, tarkim, per vieną sezoną 
startuoji 40 kartų! Neatskiriamas treniruočių 
draugas yra pulsometras, jis įtaisomas ant 
krūtinės, kad fiksuotų širdies darbą: signalai 
siunčiami į laikrodį ir matom rezultatus – pul-
so dažnį. Jis labai svarbus treniruojantis, ste-

bint krūvius. Taip pat nuolat imamas kraujas 
iš piršto, nustatomas laktatas – pieno rūgšties 
kiekis. Intensyviai treniruojantis, jis padidėja, 
todėl reikia sekti, kad organizmas per daug 
neparūgštėtų. Kartais pirštas pasidaro retas 
kaip sietelis – taip subadytas. Šautuvas sveria 
apie 4 kg, lyg ir nedaug, bet čiuožiant ilgesnę 
distanciją vis labiau jaučiasi. Šaudom tikrom 
kulkom, pavojinga, todėl reikia laikytis saugu-
mo taisyklių, turėti visus reikiamus leidimus, 
dokumentus.

Turiu ir talismaną, tiksliau – vieninteliu 
savo talismanu laikau Lietuvos vėliavą, ją 
vežiojuosi ir iškeliu visur, kur tai įmanoma. 
Jei negalima iškelti lauke, pakabinu savo 
kambaryje. Ji man ne tik primena, kas esu, 
bet ir motyvuoja, įpareigoja, kelia pasidi-
džiavimą.     

Kiek laiko trunka pasiruošimas svarbioms 
lenktynėms? Kaip pavyksta susikaupti prieš 
startą? Ne paslaptis: nemažai sportininkų 
perdega dar prieš varžybas...

Per varžybas nėra taip sunku, kaip per 
treniruotes. Patyriau, jog labai svarbu trasoje 
tolygiai paskirstyti jėgas, viską iki smulkmenų 
apgalvoti; prieš šaudymą negali visai nusiva-
ryti, nes tada tikrai prapilsi pro šalį. Po fini-
šo būnu labai pavargęs, tiek išsikraunu, kad 

noriu tik griūti ir gulėti, gulėti... Kol atsistatau, 
kartais prireikia visos dienos. Kai kam nuo 
ekstremalaus krūvio ir galva svaigsta, ir net 
supykina. Vokietijoje, Italijoje per varžybas 
būna labai smagu, visi už kiekvieną serga, 
nesvarbu, kokios šalies būsi. Tokiomis aki-
mirkomis dažnai pagalvoju: va, šitiems žmo-
nėms patinka mūsų sportas, vadinasi, patinku 
ir aš, jie man kaip savam moja, šaukia! Tada 
jau lengviau, smagiau. Pasitaikius progai, siū-
lyčiau visiems nuvažiuoti į tikras varžybas, 
pajusti jų įtampą ir džiaugsmą, šventinį malo-
numą. 

„Neįmanoma pamiršti šios nuotraukos: Olimpinių žaidynių Pjongčange atidarymo ceremoni-
ja, Lietuvos rinktinė, 2018 metai“. 
Iš V. Strolios asm. archyvo
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Kai per sezoną būna daug varžybų, startuoti 
gal šiek tiek ramiau, bet šiaip reikia mokėt nusi-
teikt. Labai padeda ankstesnių varžybų anali-
zė: kai pamatom trenerio nufilmuotus vaizdus, 
kartu analizuojam, aptariam savo čiuožimo 
techniką, visus niuansus. Iš šalies žiūrint kitaip 
matosi tavo paties rankų, kojų judesiai, kūno 
pozicija. Susiimi už galvos: oi oi oi, kaip aš 
netikusiai čiuožiau! Taip pamažu atsiranda 
meistriškumas, pasitikėjimas, pasidarai drąses-
nis ir laisvesnis. 

Anksčiau, būdavo, dažnai jau iš vakaro 
„startuoju“, neužmiegu, atsikeliu įsitempęs. 
Kaip nusiramint? Stengiamės užsimiršt, kuo 
nors užsiimt, gal knygą paskaityt. Bet ne visa-
da padeda. 

Sočio olimpinės žaidynės man buvo pirmas 
labai rimtas iššūkis ir tikslas. Į vieną vietą preten-
davo 3 sportininkai, taigi reikėjo pakovoti. Bet 
man patinka sunkumai: atsiranda papildoma 
motyvacija. Pirmojoje olimpiadoje dalyvavau 
kaip slidininkas, buvau dar visai jaunas, nela-
bai numaniau, kas ten manęs laukia. Be proto 
didelė atsakomybė, svarbu ne tik fizinis, bet ir 
psichologinis pasirengimas. Sočyje man koją 
labiausiai ir pakišo psichologija: visko aplinkui 
tiek daug, viskas taip svarbu, kad susikaupti tie-
siog neįmanoma. Juk tave stebės visas pasaulis!

Geriausias mano Sočyje iš visų slidinėjimo 
rungčių pasiektas rezultatas – 67-oji vieta 30 
km skiatlone. Nebuvau savimi patenkintas, 
kaip kipšiukas vis kirbino tas pats klausimas: 
o kam išvis man reikia šito didžiojo sporto? 
Juk galėčiau ramiai kaip daugelis vienmečių 
studijuoti, sukurti šeimą, kaip žmogus pake-
liauti, papramogauti... Bet aš jau buvau per 
daug toli nuėjęs, per daug investavęs fizinių ir 
dvasinių jėgų, kad lengvai pasitraukčiau.

Nusprendžiau jėgas pabandyti biatlone: 
kartais gali nebūti stipriausias slidininkas, 
užtat taikliai šaudyti. Kitaip tarus, jeigu nela-

bai pavyko vienoje užduotyje, dar turi šansą 
atsigriebti kitoje. Tuo šis sportas patrauklus, 
intriguojantis. Tačiau perėjimas į kitą sporto 
šaką man buvo nelengvas, ilgokai dvejojau, 
kankinausi. Galutinai apsispręsti man labiau-
siai padėjo sesuo Lina, jei ne ji, Pjongčangas 
vargu ar būtų atėjęs į mano biografiją. 

Taigi, Pjongčangas... Kokią patirtį parsivežė-
te iš Pietų Korėjos?

Sunku glaustai viską pasakyt. Šiuokart aš 
jau laisviau jaučiausi, galėjau džiaugtis rengi-
niu, geriau pajusti olimpinę dvasią. Nors treni-
ravausi ir lenktyniavau daugelyje šalių, ne visa-
da užtekdavo laiko plačiau po jas pasidairyti. 

Pjongčange mums, lietuviams, pavyko: 
dalyvavome olimpiados atidaryme, pama-
tėme jaudinantį reginį, kurio niekada nepa-
miršiu. Pietų Korėja – labai išsivysčiusi šalis, 
atidarymo ceremonija, įvykusi 35000 žiūro-
vų talpinančiame stadione, pasaulio žurna-
listų prilyginta žiemos pasakai, atspindėjo 
šiuolaikines technologijas, supintas su korė-
jiečių kultūra. Spalvų, veidų ir šviesų jūra... 
Buvo labai šalta – apie 23 laipsniai žemiau 
nulio, prezidentė D. Grybauskaitė, buvusi 
tarp žiūrovų, dar prieš išlydėdama mus per-
spėjo: tik gerai apsirenkit! Bet slidininkai yra 
slidininkai, kailinių neužsimesi, po sportiniu 
kombinezonu nepasikiši... Laimė, prasidėjus 
varžyboms, oras atšilo, mums netrukdė.

Iš Lietuvos buvome 9 sportininkai. Kaip 
mums sekėsi, jau senokai aprašyta, iki smul-
kmenų, trumpai tarus – nei pasaulio, nei Lie-
tuvos nenustebinome, tik verta būtų paminėti 
Tomo Kaukėno 13-tą vietą, kuri mums buvo 
kaip stebuklas. Aš asmeniškai laisvo laiko 
beveik neturėjau, pramogomis nesusigun-
džiau – jaučiau didžiulę atsakomybę. Deja, 
vėl neišvengiau apmaudžių klaidų, jaudulio; 
geriausi mano rezultatai – 43-as vyrų perse-
kiojimo rungtyje, sprinto – 49-tas. Ar tokių 
rezultatų ir tikėjausi? Aišku, norėjau daugiau, 
bet... tobulumui ribų ir galo nėra! Į olimpiadą 
juk atvažiuoja ne bet kas, o išrinktieji, pasau-
lio sporto elitas, taigi ir varžybos – paties 
aukščiausio lygio. Turėjau iš ko pasimokyti. 
Dar patyriau, jog su žurnalistais reikia ben-
drauti labai atsargiai: nepagalvojęs kažką lep-
telėjai, o tavo žodžiai jau straipsnio antraštė-
je, ir visi iš tavęs šaiposi... 

Nepasakysiu nieko naujo, bet sąlygos žie-
mos sportui Lietuvoje nėra palankios. Ne vie-
nas norvegų ar kanadiečių slidininkas, kaip 
sakoma, jau gimęs sniege, o mes jo ne visada 
per metus sulaukiam. Tad žiemos sportas pas 
mus nei labai populiarus, nei pakankamai 
remiamas. Antai skandinavų komandas lydi 
keliskart didesnis aptarnaujantis personalas. 
Savų pasaulinio lygio trenerių turime vos kelis, 
kitus „importuojame“ iš Ukrainos, Baltarusijos, 
Estijos, Latvijos. Užtat per 4 metus gerai išmo-
kau rusų kalbą, kurios iki tol beveik nemokė-
jau. Norėčiau rimčiau kibti ir į anglų kalbą, ji 
taip pat praverstų.  

Per treniruotes ir varžybas, kaip sakėte, 
patiriate milžiniškų krūvių. Perkaistate, per-
mirkstate nuo prakaito, o aplink – sniegas ir 
žvarbus vėjas... Tokiomis sąlygomis dažnas 
mūsų bemat gautų plaučių ar kvėpavimo 
takų uždegimą. O kaip jūs, slidininkai, gina-
tės nuo peršalimo ir kitokių ligų? 

Metų metais nuolat treniruojantis, orga-
nizmas adaptuojasi, užsigrūdina. Didžiausios 

mane užpuolančios ligos – gerklė ar sloga, 
jos labai erzina, savaitę jaučiuosi nekaip. Bet 
šiaip rimčiau susirgęs buvau gal prieš kokius 
10 metų. Kiekvienas jau pakankamai esam 
ištyrę savo organizmus, jų galimybes, tad 
saugomės, be kepurės neinam į lauką. Ren-
giamės ne kuo gražiau, bet kuo sveikiau.

Kokį sportininką laikote sau pavyzdžiu, slidi-
ninko etalonu?

Prancūzų biatlonininką Martiną Furka-
dą (Martin Fourcade), penkiskart olimpinį ir 
daugkartinį pasaulio čempioną. Jis 5 metais 
vyresnis, 9 cm mažesnis už mane (mano ūgis 
– 194 cm). Pjongčange laimėjo net 3 aukso 
medalius. Sėkmingiausias atletas Prancūzijos 
olimpinio žiemos sporto istorijoje, iš viso pel-
nęs 5 aukso medalius ir daugybę kitų apdova-
nojimų. Tai žmogus, sutvertas slidėms, slidžių 
sportui. Stiprus, valingas, talentingas ir kartu 
paprastas, draugiškas.   

Esate dar labai jaunas ir jau ganėtinai žino-
mas, dukart olimpietis. Vien dalyvavimas 
olimpiadoje jau fantastiškas pasiekimas, o 
pasaulio mastu būti penktajame dešimtuke 
– puiki asmeninė pergalė, didelė garbė! Ką, 
žvelgdamas nuo olimpinių aukštumų į savo 
paties praeitį,  patartumėte gimtųjų Anykš-
čių jaunimui, moksleivijai? Daugelis aima-
nuoja, kad miestelyje nuobodu, nėra jokių 
perspektyvų tobulėti...   

Pirmiausia patarčiau išbandyti Anykš-
čiuose, savoje mokykloje veikiančius įvai-
rius būrelius – tam nereikia lėšų, tik noro. 
Saviugda, saviaukla – labai svarbūs dalykai, 
daugelio menkai teišnaudojami. Manau, jog 
kartais tiesiog būtina išeiti iš komforto zonos, 
atsitraukti nuo kompiuterių ir mobiliųjų tele-
fonų, tapti savarankiškesniais, išbandyti visa, 
kas įmanoma. Dideliame mieste, pvz., Vil-
niuje, kur kas sunkiau, norėdamas pasitreni-
ruoti, pabėgioti gryname ore, turi ilgokai dan-
gintis kažkur už miesto, o čia juk viskas greta, 
viskas po ranka, nemokamai!

Aš pripratau prie nedidelių miestukų, juose 
paprastai vyksta ir mūsų stovyklos, egzotiška 
gamta, ramu. Dabar nemažai keliauju, pama-
tau, kuo ir kaip gyvena kitos šalys. Džiaugiuo-
si tuo, semiuosi ką galiu. Bet tuo pačiu metu 
mane nuolat traukia į Anykščius, kur ne tik 
vaikystės prisiminimai, bet ir nuostabi gamta, 
pažįstami takai ir brangūs žmonės.

Ne tik nesigailiu, bet ir didžiuojuosi, kad 
nuo mažens nemažai prakaito išliejau kai-
me – gal todėl iki šiol mėgstu įveikti tai, kas 
sunku. Kuo sunkesnės treniruotės, tuo jos 
man labiau patinka! Nuo spalio iki balandžio 
pabaigos būnu ant sniego, o paskui ir dviratis, 
ir bėgimas, ir riedučiai – tuo ir įdomu, kad 
įvairovė, neatsibosta.

Dar vienas dalykas, siejantis mane su 
Anykščiais – bitės. Tėtis laikė jas, pamažu 
pripratino ir mane, o paskui perdavė man. 
Įdomus darbas, kaip šeimos ritualas. Senas, 
prasmingas, malonus. Aš atsivežiau dar kelias 
bičių šeimas. Tai mano vasaros dabar daž-
niausiai tokios: sporto stovykla – bitės, stovy-
kla – bitės... 

Ką gi, belieka pasveikinti Jus su šv.Kalėdom, 
Naujaisiais metais, palinkėti tauriom spal-
vom tviskančių laimėjimų. Ir – esama tokių 
gandų – šeimyninės laimės!

Užrašė Silvija MAŽEIKYTĖ

Sidabrinių kalnų peizaže jaunasis anykštėnas 
- kaip žuvis vandenyje! 
Iš V. Strolios asm. archyvo
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Pasakojimą apie neseniai (2018.11.23) 
mus palikusį šviesaus atminimo Profesorių, 
garbų anykštėną, vieną darbščiausių Lietu-
vos istorikų Antaną Tylą pradėsiu nuo vie-
no prisipažinimo. Mane visuomet gąsdino 
„didelės“ sąvokos ‒ žmogiškumas, pilietiš-
kumas, kilnumas, dora. Niekada nemokė-
jau jų deramai apibrėžti ir paaiškinti, neten-
kindavo ir žodyninės definicijos. Dažnai 
savęs klausdavau, ar minėtas sąvokas turiu 
suvokti antropologiškai, kaip tai, kas gene-
tiškai paveldima, uždara, nuo amžių duota 
ir todėl vienoda tiek praeityje, tiek dabar-
tyje? Teigiamas atsakymas inspiruodavo 
kitą klausimą ‒ kas tuomet žmoguje įžie-
bia dieviškajį kūrybiškumą, laisvo apsis-
prendimo, pozityvaus aktyvumo ugnelę? 
Nuo šių nesibaigiančių kamantinėjimų ir 
vidinių disputų galiausiai priėjau prie kiek 
netikėtos išvados ‒ „sumažinti“ ir paaiškin-
ti „dideles“ sąvokas gali tik konkretūs, jas 
iliustruojantys pavyzdžiai. 

Man labai pasisekė, nes aš tokį pavyzdį 
radau. Profesorius A. Tyla (kaip joks kitas 
mokytojas ar universiteto dėstytojas) man 
atskleidė esminius žmogiškumo, doros, 
kilnumo principus: gebėjimą sugerti į save 
gyvenimo didybę ir menkystę, nepraran-
dant savo asmenybės, siekimą užsibrėžto 
tikslo, neprimetant jo kitiems, mokėjimą 
pajusti kas tikra, o kas dirbtina. Kiek paži-
nojau Profesorių, jo žmogiškumas visuo-
met skleidėsi kaip spontaniškas dvasios 
aktas, kaip vidinis poreikis. 

Nesiplėtosiu kalbėdama apie išskirtinius 
Profesoriaus A. Tylos ‒ garsaus Lietuvos 
istoriko, archeografo, habilituoto daktaro, 
Lietuvos Mokslų akademijos nario eks-
perto, valstybinės Jono Basanavičiaus pre-
mijos laureato, Lietuvos istorijos instituto 
direktoriaus, VDU Humanitarinių mokslų 
fakulteto Istorijos katedros vedėjo, Didžiojo 
Lietuvos kunigaikščio Gedimino IV laips-
nio ordino kavalieriaus, Anykščių rajono 
Garbės piliečio, pirmojo ilgamečio Pasau-
lio anykštėnų bendrijos vadovo, aktyvaus 
visuomenės veikėjo nuopelnus ‒ išsami 
informacija apie jo plačią veiklą pateikta 
ne vienoje enciklopedijoje, žinyne, moks-
linėje studijoje, įvairiuose straipsniuose, 
internetiniuose šaltiniuose. Šio pasakojimo 
intencija kita. Prisimindama šviesų savo 
Mokytoją, pasivadinsiu jį kelionėn, leisi-
mės jo pamėgtais keliais... 

Iš triukšmingo Vilniaus traukiam Anykš-
čių pusėn. Kaip ir visada, Profesorius daug 
pasakoja, vis kartodamas, kad žmogus, 

Ir kur, mielas Profesoriau, 
nykų lapkritį skubat, 
kai šitoks aukštas ir giedras 
Anykščių krašto dangus?..

Profesoriui Antanui Tylai atminti

nežinantis istorijos, niekada neužauga, 
taip ir lieka vaikas. Įdėmiai jo klausausi, 
stebiuosi gausybę datų, vietovių pavadini-
mų sukaupusia atmintimi ‒ ten tvarka kaip 
bažnyčioj, šviesu lyg danguj... 

Mes jau netoli Anykščių, štai pasie-
kiam dešiniajam Šventosios krante besi-
glaudžiantį Kavarską. Profesorius gręžiasi 
į rytuose dūluojantį mišką ir sako, kad ten 
turi būti per du šimtus pilkapių. Šypsoda-
masis manęs klausia, ar žinau, kad prie 
Kavarsko yra išlikęs XIII-XIV a. piliakalnis 
dar iš lietuvių kovų su kryžiuočiais laikų. 
Nesulaukęs mano atsakymo, supratingai 
tęsia toliau, pasakoja apie praėjusius šim-
tmečius, kuomet Kavarskas priklausęs Lie-
tuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikams 
Astikams, Oginskiams, Tiškevičiams, Siesi-
kams. Prisimena ir skaudžią šio miestelio 
praeitį. Mini, jog pokario metais Kavarsko 
valsčiuje žuvo 186 partizanai, daugiau kaip 
160 buvo areštuota ar ištremta. 

Rami, aiški Profesoriaus kalba susilieja su 
Šventosios sriaumėjimu. Jam patinka žodis 
„sriaumėti“, sako, Simonas Daukantas jį 
mėgęs, kadaise rašęs: „Tripentė, Svisločė ir 
Beržinė į Niperį teka, o ta paskuojoji į Uks-
ninę, arba Juodąją, marę sriauma“.

Anava mudu ir Anykščiuose. Pamažėle 
leidžiamės pakalnėn. Nutariam aplankyti 
Antano Baranausko klėtelę, užsukt sve-
čiuosna pas Antaną Žukauską-Vienuolį. 
Pasirodo, mūsų čia jau laukia. Šiltai pasi-
tinka muziejaus šeimininkai, vaišina arbata 
iš dar Vienuolio augintų ir mėgtų žolelių, 
siūlo apžiūrėti šalia klėtelės žaliuojantį 
vaistažolyną (jame auga vaistažolės, stipri-
nusios Baranauskų ir Žukauskų sveikatą). 
Profesorius kiekvienam turi ką pasakyti, ką 
patarti, kuo nudžiuginti, kaip paguosti. Be 
to, jis įdėmiai moka klausyti. Jo žvilgsnis 
pašnekovą drąsina, leidžia atsiverti. Todėl 
šalia jo visad tiek daug žmonių. Tik mums 
jau laikas kilti...

Profesorius stebisi mano skuba, kraipy-
damas galvą vis klausia: „Ir kur tu, mieloji 
Jurga, skubi, kai šitoks aukštas ir giedras 
Anykščių krašto dangus, kai taip svaiginan-
čiai kvepia žolynai? Kur jūsų kartos žmo-
nės skuba?“ Nežinau, ką jam atsakyti, bet 
sau pagalvoju, kad laikas ‒ vienintelis daly-
kas, kuris staiga gali imti ir sustoti. 

Keliaujame toliau. Prieiname Liudvikos 
ir Stanislovo Didžiulių biblioteką. Profeso-
rius susigriebia nepasiėmęs nė vienos kny-
gos. Ką dovanos? Dar nuo 2005 m. biblio-
tekoje pradėtos kaupti knygos iš asmeninės 

Profesoriaus kolekcijos. Tarp jo dovanotų 
leidinių: Garšvių knygnešių draugija, Lietu-
vos spaudos draudimo panaikinimo byla, 
Lietuva prie Vasario 16-osios slenksčio, Lie-
tuva ir Livonija XVI a. pabaigoje ‒ XVII a. 
pradžioje ir daug kitų, kai kurie su jo eksli-
briais ir spaudais. 

Raginu Profesorių nesustoti, tikinu, kad 
į biblioteką galėsiąs užsukti kitą kartą, o 
dabar reikia žingsniuoti Rubikių pusėn, sku-
bėti Tėviškėn, į gimtuosius Bičionis. Ūmai 
jis išsitiesia, pastebiu, kaip sublizga akys, 
virpteli lūpos, paspartėja žingsnis. Žinau, 
kad vėl prabils. Tik pasakos ne apie save, 
bet apie savo mylimus artimuosius. Nie-
kada apie save nekalba, paklaustas kukliai 
nutyli, menkam šlovės trupinėliui nelei-
džia nubyrėti. Visas Profesoriaus dėmesys 
ir atida skiriama kitam. Tad norėdama dau-
giau apie savo bendrakeleivį sužinoti, turiu 
apie jį teirautis jo kolegų, mokinių, bičiu-
lių. Labiausiai įstrigusios profesorės Onos 
Voverienės įžvalgos. Profesorių A. Tylą ji 
vadino krištolinės sąžinės žmogumi, tokiu, 
kokių mūsų tautoje beliko vienetai. Anot 
jos, tokie žmonės neišduoda, neparduoda 
ne tik savo artimo, tautiečio, bet ir savo vals-
tybės, tautos, jos idealų ir vertybių. Straips-
nyje „Mokslininkas, su kuriuo galima eiti 
į žvalgybą“ O. Voverienė atkreipė dėme-
sį į tai, kad sovietinės okupacijos metais, 
kai sunku buvo išlikti sąžiningu žmogumi 
ir juolab mokslininku po komunistinės 
priespaudos presu, A. Tyla pasirinko pačią 
neutraliausią istorijos kryptį ‒ LDK istoriją 
po Liublino unijos. Jo monografija Lietuva 
ir Livonija XVI a. pabaigoje. ‒ XVII a. pra-
džioje ‒ mokslinio sąžiningumo ir objek-
tyvumo pavyzdys, turintis išliekamąją vertę 
ne vienai mokslininkų istorikų kartai. Būti-
na įsigilinti ir į Profesoriaus biografo Petro 
Kalniaus žodžius. 1999 m. „Dienovidyje“ 
skelbtame straipsnyje „Istorinės atminties 
sargybinis“ P. Kalnius rašė, jog sovietme-
čiu A. Tyla pagarsėjo „kaip mokslininkas 
nekonformistas, pelnęs aukščiausių kom-
partijos pareigūnų Lietuvoje nemalonę... 
1976 m. LKP pirmasis sekretorius P. Griške-
vičius viešai iš tribūnos pasmerkė A. Tylą, 
kaip „vieningosios srovės“ propaguotoją. 
Toks kaltinimas mokslininkui humanitarui 
nieko gero nežadėjo. Tačiau A. Tyla nesu-
triko. Iš karto po pareikštos kritikos priėjo 
prie P. Griškevičiaus ir paprašė sukonkre-
tinti jam pareikštus kaltinimus. Netikėtai 
užkluptas partinis sekretorius neturėjo ką 
pasakyti ir patarė ateiti atsakymo po kelių 
dienų. Jis „bylą“ pavedė tęsti žemesniems 
CK funkcionieriams. Iš pokalbių su jais isto-
rikui paaiškėjo, kad svarbiausias dalykas 
yra ne jo darbai, o jo biografija.“

Tad kokia su manimi keliaujančio Profe-
soriaus biografija? Kur ir kada ji prasideda? 
Gyvai persakant jos nebeišgirsiu, tačiau, 
laimė, Profesoriaus liudijimas yra paliktas 
2016 m. išleistame jo straipsnių rinkinyje 
Apie Anykščius ir anykštėnus. Tereikia atsi-
versti skyrių „Tėviškė“ ir įsiskaityti į krištoli-
nės sąžinės žodžius: 

„Mano atminties atspirtis buvo Bičionių 
kaimas, prie vieškelio prigludusi Tėviškė ir 
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Tėvų auginama gausi šeima, kurioje taip 
gera buvo augti, dirbti, mokytis. Prie mūsų 
lauko net 10 kaimynų. Kiekvienas iš jų – su 
savo buvusia ir tęsiama istorija. 

Mūsų šeima ir kaimynai buvo mano 
pradinis universitetas su fakultetais, semi-
narais, speckursais. Kaimynas Jurgis Tumas 
pasakodavo apie karą su turkais, kai Šipko-
je slepiantis apkasuose virš galvų lėkė kaip 
palivonai (puodynės) sviediniai. Mano 
Tėtė, Klemas Tumas ir Juozas Karvelis kal-
bėdavo apie kaimo jaunuolių kelionę per 
Atlantą ir gyvenimą Amerikoje, Antanas 
Strolia – apie bolševikų perversmą Peter-
burge, kai caro leibgvardijos pulko karei-
vinėse, atsisakydami kariauti, laiptinėje 
iš trečio aukšto mėtė savo šautuvus, juos 
sutrupindami. Antanas Kugys bylojo apie 
Pirmojo Pasaulinio karo kareivio vargus 

vokiečių belaisvėje, mano dėdės Juozas ir 
Povilas Grybai – apie Nepriklausomybės 
karą su lenkais, Širvintų kautynes. Bičionių 
pakalnėje, prie Degesės, gyvenęs Kovas 
vis šnekėdavo apie savo brolį – Lietuvos 
kariuomenės lakūną, o kai užgirsdavo 
retą dalyką – lėktuvo ūžimą, keldavo baltą 
audeklą, kad brolis atpažintų jo sodybą. 
Mano broliai Kazys, Juozas, Povilas, svainis 
Stasys Gutauskas, kaimynas Jurgis Kiaušas 
kalbėdavo apie Lietuvos kariuomenę ir 
karo tarnybą Kaune, brolis Kazys dar pri-
simindavo ir mokymąsi Salų žemės ūkio 
mokykloje.

Į mano atmintį įsirėžė apylinkių visuo-
menę telkęs Burbiškio bažnytkaimis su 
bažnyčia, jos choru, vakariniu varpo gau-
desiu, su pradžios mokykla, jos skambu-
čiu, mokytojais, jaunųjų ūkininkų, šaulių, 
pavasarininkų veikla, jų patriotinėmis šven-
tėmis, vaidinimais. Burbiškis man išlieka 
atminty su ten įsikūrusiu paštu, krautuvėle, 
ir darbymečio metu dvaro dirbančiuosius 
pietų kviečiančia pakabinto bėgio gaba-
lo skardžiais dūžiais, su visos burbiškėnų 

žemdirbių visuomenės, jos šviesuomenės 
nerimu dėl Vasario 16-osios Lietuvos vals-
tybės nūdienos ir ateities. Ir su Burbiškio 
mišku, kuris 1944 m. antroje pusėje tapo 
burbiškėnų apsisprendimo su Trispalve ir 
priesaika kovoti dėl Lietuvos išlaisvinimo 
karine stovykla.

Tas pats vieškelis vedė į Burbiškį ir prie-
šingon pusėn – ten, kur tolėliau, už septy-
nių kilometrų, Šventosios slėny paskendę 
slėpiningieji Anykščiai su jų didžiais poe-
tais, rašytojais, mokyklomis, nesiliaujančiu 
trečiadienio turgaus ratų dardėjimu, rogių 
šliuožimu ir linksmais ar susirūpinusiais iš 
ten pavakariais grįžtančiaisiais.

Visa Tėviškėje semta patirtis nutrūko, jos 
šaltiniai staiga išseko 1951 m. spalio 3 die-
ną. Nuo tada antraisiais namais man tapo 
Vilnius.“

Tačiau dabar su Profesoriumi esame 
mudviejų gimtinėj. Manuosius Rubikius 
nuo jo Bičionių skiria vos šeši kilometrai. 
Palengva traukiam prie Rubikių ežero. 
Veik pusiaukelėj užsukam į Burbiškio kapi-
naites, aplankom artimųjų kapus. Visai čia 
pat ir Burbiškio dvaras, iškilęs Venclavovi-
čių giminės valdymo metu (nuo XVIII a. 
pabaigos). 1932 m. dvarą iš Venclavovičių 
nupirko Petras Kriaučionis, o 1933 m. par-
davė jį kartu su aštuoniais hektarais žemės 
iš JAV grįžusiam jėzuitų kunigui Pranciš-
kui Zabielai. Šis dvaro rūmų šiaurės rytų 
pusėje įrengė bažnyčią, kleboniją, įkūrė 
parapiją, vakarinė pusė atiteko pradžios 
mokyklai. Tai buvo pirmoji Profesoriaus 
mokykla. 

Žingsniuodami Rubikių ežero link, kal-
bamės apie laukiančius darbus, būtinus 
parašyti tekstus, ateities užmojus. Aš guo-
džiuosi, kad niekaip neįstengiu pabaigti 
istorinio romano Gardiniečiai, kad aps-
kritai mažai berašau, tuščiai eikvoju laiką, 
kad stokoju valios ir ryžto, kad turškiuosi 
kasdienėj rutinoj. Profesorius atlaidžiai 

pažvelgia į mane ir šypsodamasis taria: 
„Svarbiausias tavo darbas ‒ būti mama, 
visa kita palauks.“ Ir aš jo žodžiais tikiu, 
jie stebuklingai ramina, nuo manęs atstoja 
įkyrūs priekaištai ir kaltė. Prisimenu Profe-
soriaus mintis, įrašytas jo recenzijoje apie 
mano romaną Azuritijos kardinolai: „Moti-
nystė ‒ dovana, kuri moterį padaro kilnią. 
Kartais motinystė klaidingai pateikiama 
kaip kliūtis šiuolaikinei moteriai, kaip ver-
gystės forma, neleidžianti atsiskleisti jos 
tapatybei. Netiesa. Kiekviena Motina, net 
ir ta, kuri neverta šio kilnaus vardo, nusi-
pelno meilės ir atlaidumo, nes ji įgalino 
ir išgyveno didįjį Žmogaus atėjimą į šį 
pasaulį.“ 

Pėdinu paskui Profesorių ir staiga mane 
pagauna keistas noras pavadinti jį Anta-
niuku. Žinau, nedera ir nepagarbu, bet iš 
jo sklindanti šiluma ir nuoširdumas gundo 
į jį kreiptis taip, kaip dauguma artimesnių 
kraštiečių jį vadina. Susilaikau. Atsiprašy-
dama tik mintyse tą vardą ištariu. 

Nė nepastebim, kaip prieinam Rubikių 
ežerą. Stabtelim prie atminimo akmens Pro-
fesoriaus broliui, laisvės gynėjui, partizanų 
Žaliosios rinktinės vadui Kaziui Tylai. 1945 
m. balandžio 28 d. NKVD kareiviai jį suga-
vę įvarė į Rubikių ežerą ir sušaudė. Savo 
brolį Profesorius apibūdina kaip principin-
gą Lietuvos valstybės pilietį, patriotą, gerbtą 
bendraamžių ir vyresniųjų. Užsimena, kad 
1934 m. laikraščiui „Jaunasis ūkininkas“ 
paskelbus rašinių konkursą tema „Mūsų 
sodybų sutvarkymas ir medžiais apsodini-
mas papuoš visą Lietuvą“, Kazio rašinys lai-
mėjo pirmąją vietą. Be kita ko, Profesoriaus 
brolis sykiu su Burbiškio mokytoju Antanu 
Grigu ir kitais inteligentais dalyvavo Papilio 
kalnelio Rubikių ežero pietinėje pakrantėje 
tyrinėjimuose ir rezultatus paskelbė „Atei-
ties“ laikraštyje. Kazio aprašu ir dabar nau-
dojasi archeologai. 

Ilgesingu žvilgsniu įsikibęs į raibuliuo-
jantį ežero paviršių, Profesorius man dar 
apie daug ką pasakoja: apie 1863 m. suki-
limą, jo atbalsius gimtajame Bičionių kai-
me, sąsajas su senelio Antano Tylos šeimos 
gyvenimu, apie sovietinių okupantų nužu-
dytus, ištremtus dorus, sąžiningus, prievar-
tai nenusilenkusius Bičionių, Pagraužių, 
Kalvelių, Burbiškio, Rubikių, Piktagalio, 
Šiaulių kaimų žemdirbius, apie svarbiausią 
lietuvių tapatybės bruožą ‒ prisirišimą prie 
valstybinės laisvės ir lietuvių kalbos, apie 
lietuviškąjį idealizmą, apie perskaitytas, 
brangintas knygas... nesustodami vardijam 
jų pavadinimus, autorius. Profesorius lyg 
juokais paklausia, ar esu skaičiusi Herberto 
Džordžo Velso Laiko mašiną. Mažumėlę 
nustembu, galvoju, mėginu prisiminti, bet 
atsakyti nebespėju... 

Grįžtelėjusi pamatau jį kažin kur sku-
bantį, tolstantį. Sakytum, iš po vaiskios 
Anykščių krašto padangės tekinas lekia 
į niūrias lapkričio darganas. Ir dabar aš 
netveriu noru jam šūktelti ir paklausti: „Ir 
kur, mielas Profesoriau, nykų lapkritį sku-
bat, kai šitoks aukštas ir giedras Anykščių 
krašto dangus?..“

Jurga ŽĄSINAITĖ

2018 m. vasario 22 d. Vilniaus Knygų mugėje prie anykštėnų ekspozicijos (iš kairės) - prof. 
Algirdas A.Avižienis ir prof. A.Tyla.
Tautvydo Kontrimavičiaus nuotr.
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KAIMYNĖLIS

Sutinku aš jį dažnai. Gyvename juk toje pačioje gatvėje. O joje 
kiekvienais metais praeinančių vis mažėja ir mažėja. 

Ta pati maloni šypsena, toks pat taurus žvilgsnis. Ir atsakymas į 
pasveikinimą toks pat: „Labas, kaimynėli!“

Niekados ir niekur neskubantis, su kiekvienu sutiktu mielai pasi-
šnekantis, ramiu išminties, gyvenimo patirties kupinu balsu praby-
lantis. Mano kaimynas Klemensas.

Norėčiau tą pasveikinimą girdėti dar ne vienerius metus.

50 metų su fotoaparatu
Lapkričio 14 d. Anykščių kultūros centre buvo 
iškilmingai atidaryta jubiliejinė anykštėno (ir 
„Pasaulio anykštėno“ aktyvaus, geranoriš-
ko talkininko) Alfredo Motiejūno fotografijų 
paroda „50 metų su fotoaparatu“. Skaitytojų 
dėmesiui siūlome keletą šios parodos nuotrau-
kų ir paties autoriaus „palydimąsias“ noveles.  

DVARAS

Žiema kelintą kartą bando uždengti baltom skraistėm mano stogą,  
kiemą, obelų šakas sidabru papuošti. Gal pavyks, juk artėja viduržie-
mis, ir speigas turėtų tvoras papoškinti, o tvenkinius ledu sukaustyti. 
Atmenu, kai ponaičiai su panelėmis ant pirmo skaidraus ledo čiūži-
nėdavo, pačiūžos gražios, riestomis viršūnėmis. Pusberniai irgi ban-
dydavo, lenteles prisirišę, ledo stiprybę. Šventadieniais ponas suso-
dindavo šeimą į išeigines roges ir traukdavo kelis varstus bažnyčion. 

Pilnas kiemas buvo gyvenimo: tarnai tvartuose šerdavo gyvu-
lius, šalia jaujos pririštas šuo smagiai vizgindavo uodegą, o apie 
kibirus nešančios mergos kojas sukinėdavosi pora kačių. Vakarais į 
sodą užsukdavo pulkas stirnų – gal obuolį, užsilikusį nuo rudens, 
iškapstys arba ras berno pamestą šieno glėbelį. 

Būdavo dienų, kai rogės kieme net netilpdavo – tiek suvažiuo-
davo svečių. Vakarodami jie ragaudavo 
užpiltinės, supliekdavo kortomis, bet sai-
kingai – nė vienas neprasilošė. Ponios 
gurkšnodavo miestietišką arbatą, užkąs-
damos biskvitiniais sausainiais, o panelė 
pagrodavo fortepionu. 

Smagu prisiminti tuos laikus. Juk čia ir 
mokykla buvo. Tada nuo jaunų balsų kle-
gesio, šėlsmo net stogas kilnodavosi. Ir 
miškininkai keletą metų kontorą čia turėjo 
– tie ramesni. Viskas tikra, su džiaugsmais, 
rūpesčiais, vargais.

...Po negandų, valdžios keitimosi vėl grį-
žo rimtis. Praėjusią vasarą pasigirdo svajin-
gi forterpiono garsai, nuvilnijo pro atvirus 
langus į klevų paunksmę ilgesingas Ogins-
kio polonezas, suvirpino, atgaivino sielą.

Jaučiu, kad po Kalėdų jaunoji ponia 
aplankys mane. Pravėrusi menės duris, 
atkels fortepiono dangtį; grakščiai prisilie-
tusi prie klavišų, užlies skambesiu visas 
kerteles ir pro nuogas obelų šakas, palei 
tvenkinį, pamiškę praneš – atgimstame.

Tikiu ir laukiu.      

GYVENIMUI RUDENĖJANT

...Ilstelėkim. Tu ant to rūke boluojančio suolelio, o aš čia. Pary-
mokim. Atmeni, kaip prieš daugelį metų ant namų slenksčio susi-
glaudę sėdėjom. Kaip liečiau tavo plaukus. O tas pirmas bučinys 
– norėjau, kad tęstųsi visą amžinybę...

Gyvenom, skubėjom, kartais užmiršdami vienas kitą. Retkar-
čiais ir duris ne visada tyliai uždarydavom – kaip sakoma, „visko 
buvo“. Tačiau dabar ir darbai, ir mintys susidėliojo  į tam skirtas 
lentynėles. Nejučia ir vaikas užaugo, anūkais pradžiugino. Negali-
ma teigti, kad likom dviese.

Sugaunu tavąjį žvilgsnį, kupiną ramybės, pasitikėjimo ir švelnu-
mo. Malonu prisiminti praėjusias jaunystės dienas. 

Jau aušta. Tai gal kilkim, paėjėkim tilteliu, prigluskim – kaip ant 
slenksčio – viens prie kito, pajauskim bundančios, rūke tebesken-
dinčios dienos tylą.
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Prasidėjo ketvirtieji PAB Anykščių aka-
demijos mokslo metai. 

Šiuokart orientavomės į A. Baranausko 
pagrindinės mokyklos aštuntokus, guvius ir 
smalsius. 

Spalio 8 d. jie Anykščių koplyčioje – 
Pasaulio anykštėnų kūrybos centre susitiko 
su Jurzdike gyvenančiu žymiausiu Lietuvos 
alpinistu Vladu Vitkausku, atsigabenusiu 
visą kalną alpinistų ekipiruotės. 

To paties mėnesio 22 d. jaunuosius 
anykštėnus šnekino Vytautas Račickas, vie-
nas žymiausių šiandienos vaikų literatūros 

Anykščių akademijoje
 Spalio 10 d. PAB sveikino savo Garbės 

narį rašytoją Rimantą P. Vanagą 70-mečio pro-
ga. To paties mėnesio 15 d. kartu su Vilniaus 
anykštėnų sambūriu dalyvavo Rašytojų sąjun-
gos klubo renginyje, skirtame šiam jubiliejui.

Lapkričio 10 d. įvyko naujų PAB kolektyvi-
nių narių informacinis susitikimas. 

Gruodžio 12 d. PAB ir Jurzdiko bendruo-
menės nariai išsakė savo nuomones dėl 
Koplyčios teritorijos pertvarkymo, o gruodžio 
17 d. per „suneštinę“ vakaronę apsvarstė savo 
veiklos kryptis bei gaires, pasirūpino kalėdi-
nėmis dovanėlėmis vienišiems anykštėnams.

PA info.

PAB veiklos puslapiuose

Anykštėnų knygų derlius

KUR IR KODĖL KELIAUJA AKMENYS?

Šių metų viduryje pasirodė pasau-
lio anykštėno Giedriaus Alkausko pir-
moji poezijos knyga „Keliaujantis 
akmuo“ (Kaunas, „Kauko laiptai“, 2018).  
Pirmoji knygos dalis „Nugrimzdusio mies-
to vadavimas“ sudaryta iš tekstų, įkvėptų 
lietuvių mitologijos, gamtos ir tautosakos. 
Keliaujantis akmuo – tai ne metafora! Tai 
apie tikrus akmenis. Akmenis riboženklius, 
mitologinius akmenis, girnapuses, vandens 
ir ugnies aukurus, akmenis – pagalves, 
išskaptuotus akmens dirbinius, nugrimzdu-
sius akmenis, kurie dar nematė saulės švie-
sos – jie giliai po žeme. Kiek toli akmenys 
nukeliauja, kaip greitai jie slenka? Iš kur pas 
juos ši – ne geležinė, o akmeninė – kantry-
bė? Akmenų lėtumas leidžiasi būti supras-
tas, išjaustas, įtvirtintas. Šimtas metų – ir 
jau pasislinko akmuo per sprindį. 

Bet pristatomoje knygoje visada, greta 
keliaujančio akmens, yra ir kitas – skren-
dančio smėlio – motyvas. Kur yra smėlio 
gimtinė? Kas yra smėlio ramybė? Smėlio 
kantrybė? Ir vis tik, akmuo ir smėlio smil-
telės. Kuo jie skiriasi? Niekuo! Iš kosmolo-
ginės perspektyvos – tai brolis ir sesutės. 
Ir pirmųjų lėtumas, gilumas, ir antrųjų 
greitumas, nekantrumas – tai tik mirksnis 
kosmologiniame, kosmogoniniame, mito-
loginiame vyksme. Šios knygos eilės – tai 
dar vienas mažas akmenėlis į didžiulį 
lietuvių poezijos, įkvėptos mūsų mitinės 
pasaulėžiūros, ir ją įprasminančios, akme-
nyną. Vienas iš svarbių šių eilėraščių bruo-
žų – morfologinių ir leksinių naujadarų, 
ar beveik naujadarų („telkšmuo“, „skliau-
tagaustis“, „miglaaudė“, „mėnuliaspalvė“, 
„šalčiašvietis“, „grimzduolis“, „upenti“ ir 
t.t.)   integralus įliejimas į mitinius tekstus, 
taip pat įsiklausymas į fonetinį kalbos ir 
užkeikimų skambesį. Giedriaus Alkausko 
poetinį pasaulį formavo ir tebeformuoja 
Leonardo Gutausko, Albino Žukausko, 
Marcelijaus Martinaičio, Antano Kalanavi-
čiaus ir ypač Sigito Gedos poezija, Roman-

tizmo epocha, tautosaka, mitologija.  
Iš dr. Ramūno Čičelio recenzijos:

„Panašu, kad G. Alkauskas suvokia esmi-
nę poezijos ir gal visos literatūros paskirtį: 
įvardijant kurti tikrovę, kuri yra išnykusi 
bėgant amžiams arba niekada nėra egzis-
tavusi. Šis žodžių erdvės lauko išplėtimas 
yra esminė knygos „Keliaujantis akmuo“ 
ypatybė, pateisinanti tekstų publikavimą. 
G. Alkausko kuriama mitologinė sąmonė 
nėra iš piršto laužta ir gali būti veiksniu, 
kuris vienija kalbančiuosius lietuvių kalba. 
Ši įgauna dar vieną formų variaciją, lei-
džiančią teigti, kad, skirtingai, nei teigia kai 
kurie visuomenės veikėjai, rašytojai, viešie-
ji asmenys, mūsų nacionalizmui pavojus 
tikrai negresia.”

Petras VITKŪNAS

KNYGA, KURIAI NEGRESIA SENATIS

Anykščių rajono savivaldybės L. ir S. 
Didžiulių viešoji biblioteka išleido knygą 
„Bibliografinė medžiaga (1989-2017)“. Šis 
solidus 471 p. leidinys (sudarė Audronė 

Berezauskienė, Osvaldas Janonis, Ligita 
Matulienė, Birutė Venteraitienė), išspaus-
dintas „Petro ofseto“ – 2016 metais išleisto 
biobibliografinio žodyno „Anykščių kraš-
totyrininkai“ tęsinys. Pirmojoje knygoje 
buvo paskelbtos kraštotyrininkų biografi-
jos, apibendrintas kiekvieno kraštotyrinin-
ko indėlis į kraštotyrą. Šiame leidinyje jis 
sukonkretintas – pateikti kraštotyrininkų 
darbų sąrašai – susisteminta bibliografinė 
medžiaga. 

Leidinys sudarytas naudojantis Naci-
onalinės bibliografijos duomenų banku, 
straipsnių duomenų bazėmis, elektroni-
niais bibliotekų katalogais, valstybinėmis 
bibliografijos rodyklėmis, kitais bibliografi-
jos leidiniais. Labai vertingas bibliografinės 
paieškos šaltinis buvo mūsų bibliotekos 
Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriaus 
kraštotyros kartoteka, kurioje sukaupta dau-
giau kaip 700 000 bibliografinių aprašų. 
Be to, sudarytojams teko de visu peržiū-
rėti rajono laikraščius ir kitus periodinius 
bei tęstinius leidinius, enciklopedinius 
leidinius, įvairius rinkinius, žinių apie pir-
muosius rajono kraštotyrininkus ieškoti 
elektroninėse bibliotekose. Vertingų bibli-
ografinės dalies papildymų suteikė ir patys 
kraštotyrininkai.  

Bibliotekiniais terminais tariant – perso-
naliniuose lizduose aprašyti nepublikuoti 
kraštotyros darbai (nurodant jų saugojimo 
vietą), knygos (autorinės, parengtos ir suda-
rytos), straipsniai rinkiniuose ir periodinėje 
spaudoje (išskyrus publikacijas internete). 
Kadangi tarp kraštotyrininkų yra labai pro-
duktyvių rašytojų, žurnalistų, mokslininkų, 
bibliografinę publikacijų atranką teko dife-
rencijuoti: žodyne aprašytos tik tos spaus-
dintinės publikacijos, kurios savo turiniu 
susijusios su Anykščių kraštu. Jeigu yra 
išleista personalinė bibliografijos rodyklė 
apie kraštotyrininką, tai šioje knygoje patei-
kiami tik jos papildymai. 

Personaliniuose lizduose taip pat apra-
šyta literatūra apie kraštotyrininkus. Čia 
siekta išsamumo, tačiau vengta nurodyti 

Nukelta į 8 p.

rašytojų, kurio šaknys mūsų krašte. 
Lapkričio 20 d. Akademijos klausytojai 

artimiau susipažino su dukart žiemos spor-
to olimpiečiu anykštėnu Vytautu Strolia 
(interviu su juo – šiame numeryje). 

Gruodžio 10 d. anykštėnams apie sava-
norystę Kenijoje pasakojo vilnietė psicho-
logė Julija Ladigaitė (jos prosenelio vardu 
pavadinta viena Anykščių gatvių). 

Gruodžio 17 d. apie unikalią „geležinio 
žmogaus“ programą pasakojo buvęs anykš-
tėnas Gytis Junevičius.

PA info.
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publikacijas, kuriose kraštoty-
rininkai paminėti epizodiškai. 
Bibliografiniai aprašai sudaryti 
pagal ISBD (tarptautinio stan-
dartinio bibliografinio aprašo) 
jungtinės laidos (Vilnius, 2013) 
reikalavimus. Šalia bibliografi-
nio aprašo įrašuose yra pateiktos 
ir trumpos anotacijos. Išleista ir 
kompaktinė plokštelė – elektro-
ninis biobibliografinio žodyno 
variantas. Paiešką joje bus gali-
ma atlikti pagal bet kokio žodžio 
(nebūtinai vietovardžio) šaknį 
(Ctrl+F).

2016 metais, parengus leidy-
bos projektą ir gavus finansinę 
paramą iš Anykščių rajono savivaldybės,  buvo išleista knygos 
„Anykščių kraštotyrininkai“ pirmoji dalis. Knyga sulaukė gero skai-
tytojų, profesionalių kraštotyrininkų ir bibliotekininkų mokslininkų 
įvertinimo. Per dvejus metus parengta antroji knyga, į kurią sudėta 
bibliografinė medžiaga. 

Lietuvos kraštotyros draugijos pirmininko pavaduotoja, dabar 
jau šviesaus atminimo Irena Seliukaitė, rekomenduodama Anykš-
čių rajono savivaldybės tarybai finansiškai paremti biobibliogra-
finio žodyno antrosios dalies leidybą, rašė: „2016 m. pasirodęs 
biobibliografinis žodynas „Anykščių kraštotyrininkai“ nustebino 
profesionalumu – tai pirmas toks išsamus leidinys, kurio visuma 
atsiskleis išleidus antrą dalį.“

Šiandien niekas neabejoja tautinio identiteto išsaugojimo svar-
ba, ieškoma būdų, kaip perteikti paveldėtas vertybes, vietovių 
istoriją jaunajai kartai, todėl įvairios medžiagos labai reikia kul-
tūros ir švietimo darbuotojams, bendruomenėms, tyrinėtojams. 
Antroje knygoje ir numatyta paskelbti bibliografinę medžiagą, 
kurioje bus pateikti ir niekur nepublikuoti kraštotyros darbai bei 
jų saugojimo vieta. Labai svarbu, kad bus ir elektroninis žodyno 
variantas, kuris dar labiau padidins informacijos prieinamumą.  
Apskritai bibliografinių leidinių turėjimas rodo rimtą požiūrį į 
tiriamąją veiklą, suteikia šiai veiklai mokslinį pagrindą. Pareng-
ti tokius leidinius reikia ne tik žinių, bet ir kruopštumo. Gar-
bė anykštėnams, kurie atliko šį darbą aukščiausiu lygiu, telieka 
paremti lėšomis, kurios labai   taupiai ir sąžiningai suskaičiuotos. 
Iš visos širdies rekomenduoju skirti lėšų antrai biobibliografinio 
žodyno daliai išleisti“.

Anykščių rajono savivaldybės kultūros tarybos narių nuomonė 
buvo kitokia – jie nepritarė, kad būtų skirti pinigai antrajai krašto-
tyrininkų knygos daliai išleisti, motyvuodami, kad užtektų knygą 
patalpinti interneto erdvėje. Knygų leidybos projektų vertintojai 
tikriausiai nežinojo, kad kiekvienas daugiatomis spausdintinis lei-
dinys turi būti išleistas visas, o ne tik jo pirmoji dalis.

Knygos sudarytojai kreipėsi į visus geros valios žmones, tikėda-
miesi supratimo ir finansinės paramos, kad antroji biobibliografinio 
žodyno dalis būtų išleista ir didžiulis darbas būtų baigtas. Džiugu, 
kad Anykščių krašto verslininkai, politikai, kraštotyrininkai bei visi 
geranoriškai nusiteikę knygos bičiuliai parodė daugiau supratingu-
mo bei dėmesio ir finansiškai parėmė knygos leidybą.

Judita SKAČKAUSKIENĖ 

LOBIŲ PAIEŠKOS ELEMENTORIUS

Apie Jolantą Zabulytę po dešimtmečio jos veiklos Anykščių 
krašte vis dažniau prabylama kaip apie Dievo dovaną Anykščiams. 
Ir tai – be jokios ironijos ar ypatingo perdėjimo: tiesiog mokslinin-
kė užpildė tą veiklos sritį, kurioje kaip niekur kitur mums trūko 
išmanančio ir fanatiškai atkaklaus specialisto.

Kryždirbystės pažinimas Anykščiuose nuo šiol bus matuojamas 
Jolantos veiklos masteliu: iki jos ir nuo jos. Intuityvioji meistrų vei-
kla buvo ir bus, mėgėjiškasis jų kūrinių fiksavimas – irgi, tačiau 
gebėjimas įžvelgti, sugretinti, apibūdinti ir, svarbiausia, įvardinti 
ypatingąsias vertybes – tik prasideda dabar, kai menotyros daktarė 
Jolanta Zabulytė padėjo ant mūsų stalo „Anykščių krašto kryždir-
bystės“ studijos pirmąjį tomą – „Mediniai paminklai“.

Knyga, kuriai nereikia specialiai paruošto skaitytojo, – ji pati gebės 
jį sau užsiauginti. Gebės patarti neišmanančiam, kuo skiriasi stogastul-
pis nuo koplytstulpio ar kaip pavadinti šiuolaikinį medžio drožinį, 
pabėgusį nuo tradicinės vagos. Knyga, kurią visai nebūtina skaityti, 
jei pirmiausia rūpi vien tik įlįsti į kryždirbystės esmę, – apie 400 nuo-
traukų papasakos viską, ką svarbu sužinoti, kad galėtum diskutuoti 
apie medinius Anykščių krašto paminklus. Teksto norėsis vėliau – kai 
ims atrodyti, jog vien pasižvalgymo jau maža, rūpi užgriebti ir giliau.

Tik specialistas, pažįstantis 
gerokai platesnį nei vien tik 
Anykščių kryždirbystės kon-
tekstą, gali profesionaliai paro-
dyti vertingiausius mūsų krašto 
lobius, atkreipti dėmesį į tuos 
kūrinius, kurių be išmanymo 
nebranginame. J.Zabulytės 
įžvalgos, šioje studijoje nusilei-
dusios iki kiekvienos Anykščių 
rajono seniūnijos (daugmaž 
sutampančios su istoriniais vals-
čiais) kaip savito kryždirbystės 
požiūriu teritorinio vieneto, nuo 
šiol tampa reikšmingu pagrindu 
ir ateities kūrybai.

Jolantos pastangos pažadinti 
kryždirbystės atmintį, atsekti ir nors vienu žodžiu paminėti senuo-
sius kryždirbius, nuo XIX a. vidurio formavusius mums naujojoje 
jos knygoje pristatomą tradiciją, vertos pagarbos ir supratimo. Ne 
kiekvienas vardas pasidavė atskleidžiamas, ne kiekviena užuomi-
na, brūkštelta ant senos nuotraukos, nuvedė tiksliais keliais – visa 
tai, kas liko neaišku, tik dar labiau įkvepia toliau ieškoti.

Asmeniškai džiaugiausi aptikęs tarp seniausių kryždirbių savo 
prosenelį Motiejų Balčiūną, gyvenusį ir kūrusį Traupio seniūnijos 
Kamisaravos kaime. Tik vienoje senoje nuotraukoje išliko jo sukur-
tas ir Vičiūnų kaime stovėjęs stogastulpis. Žinojau jį buvus medžio 
meistrą, tačiau tikriausiai visiems laikams liks paslaptis, kas gi iš 
tiesų tą stogastulpį statė: ar mano prosenelis, gyvenęs XIX a. pabai-
goje tame kaime, ar tuo pačiu Motiejaus vardu vadintas jo tėvas, tą 
patį daręs XIX a. viduryje, bet dar nepersikėlęs į Kamisaravą. 

Kelios kraštotyros ekspedicijų vasaros išaugino didžiulį nuotrau-
kų ir žinių fondą, subrandino būsimą keliatomį J. Zabulytės leidinį 
apie medinius, geležinius, akmeninius Anykščių krašto kryžius. 
Jos jau paliko pėdsaką ir šalia Jolantos augusių anykštėnų paauglių 
sąmonėje. Bene dvi dešimtys talkininkų, klajojusių nepramintais 
takais prie horizonte pastebėto seno kryžiaus, naršiusių apleistus 
senkapius, buvo pirmieji, kurie Jolantos dėka jau išmoko kitomis 
akimis žvelgti į tokius meno kūrinius.

Dabar, atsivertus kryždirbystės lobių elementorių, tų pojūčių 
galima ieškoti knygoje, o ją pažinus ir supratus – irgi kitaip pažvelg-
ti į meno kūriniu virtusį medį.
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