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Laikraštį remia A. ir A. A. Avižienių paramos ir labdaros fondas, Anykščių rajono savivaldybė 
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2019-ieji mums svarbūs:

Neseniai gavęs Anykščių Jono Biliūno gimnazijos brandos ates-
tatą, imu galvoti apie gimtųjų Anykščių keliamus džiugius jausmus 
ir apie tai, ko niekur kitur, išskyrus čia, neįmanoma patirti.

Smagius įspūdžius kuria ir milžinišką įtaką džiugiam miesto 
įvaizdžiui daro sava miesto bendruomenė ir bendras tikslas matyti 
dar puikesnius Anykščius. Esame miestas be sienų, prijungiantis ir 
įtraukiantis visus, bent mažyte dalimi susijusius su kraštu. Mieste-
lėnai, kad ir kokioje pasaulio vietoje bebūtų, vis tiek palaiko ryšį 
bei jaučia tuos pačius sentimentus, kaip ir mokyklą baigiantys abi-
turientai. 

Šie jausmai suburia įvairaus amžiaus, profesijų, išsilavinimo, 
pasaulėžiūros kraštiečius į vieną kumštį ir leidžia puoselėti Anykš-
čius. Tai įrodo per šią miesto šventę vyksiantis IX Pasaulio anykštė-
nų suvažiavimas, kuriame susitiks, savo mintimis, kūryba, džiaugs-
mu dalinsis po visą pasaulį išsibarstę anykštėnai. Tokioje artimais 
ryšiais persipynusioje bendruomenėje smagu padėti vienas kitam, 
įsitraukti į savanorystę, kurti organizacijas, burti bendraminčius, 
susivienyti ir ypač atjausti kitą nelaimėje. 

Tarp visų kasdienių darbų, rūpesčių 
nesunku nepastebėti tų, kuriems jautru-
mo reikia labiausiai. Vis dėlto manau, kad 
anykštėnai, taip noriai įsijungiantys net į 
miesto beglobių gyvūnėlių rėmimo akci-
jas, to nestokoja ir bendruomeniškumo vis 
daugėja. Šiltas ir vienijantis jausmas suke-
lia aibę teigiamų emocijų, verčia atsisukti į 
šalia esantį bei nusišypsoti. 

Jaunam žmogui gali atrodyti, kad mies-
tas be naktinių klubų, kino teatrų, naktinių 
lempučių ir vietų pasilinksminti yra nevi-
savertis. Tačiau mano bei daugybės ben-

draamžių nuomone, jis niekuo nenusileidžia didmiesčiams. Į kie-
kvieną Anykščių vietą gali nusigauti pėsčiomis arba dviračiu, nėra 
jokios baimės dėl saugumo ar didelių transporto kamščių. Juntama 
visiška laisvė visokeriopai tobulinti savo asmenybę Anykščių šilelio 
suteiktoje ramybėje, pajusti grožį, dėl kurio pas mus atvyksta tiek 
daug turistų. 

Mieste gausu įvairiausio žanro festivalių, kultūros renginių, kon-
certų ir kitos aktyvios veiklos, užimančios labai didelę jauno žmo-
gaus laisvalaikio dalį. Čia žinai ne tik geriausias vietas pavalgyti, 
pasivaikščioti, pamedituoti, pasėdėti ant suoliuko, bet ir asmeniš-
kai brangias – kiemą, kur susipažinai su geriausiu draugu, kelią į 
mokyklą ar netgi gatvę, kur išmokai važinėti dviračiu. 

Visiems šiems dalykams labai reikalingas kraštas, kur gyventi 
gera ir malonu. Gimtasis miestas, nors ir neturi dangų remiančių 
dangoraižių, yra puikus jauno žmogaus įkvėpimo šaltinis bei atsis-
pyrimo taškas.

Anykščių suteikiama ramybė, laisvė veikti bei šalia susibūrę ben-
druomeniški anykštėnai skiepija didžiulę meilę savam miestui. Šis 
nostalgiškas jausmas nenutrūks, jeigu ir ateityje stengsimės darbais, 
poelgiais, visi kartu prisidėti prie dar šaunesnio miesto, – tada juo 
dar labiau džiaugsimės, jį mylėsim ir didžiuosimės. O visų svar-
biausia, kad tas jausmas abipusis: kad ir kokiuose plačiuose vande-
nyse bebūtum, žinosi, kad šis Šventosios upės miestas su tviskan-
čiais aukščiausios šalies bažnyčios bokštais visada lauks ir priglaus.

Kuo labiausiai džiugina Anykščiai?

Šarūnas Grigonis

150 metų Juozui Tumui-Vaižgantui

100 metų, kai Anykščiai išvaduoti iš bolševikų 

 100 metų, kai Anykščiuose įsižiebė pirmoji elektros lemputė

80 metų, kai Lietuvos kariuomenė įžengė į istorinę sostinę Vilnių

 Pasaulio anykštėnų 9-asis suvažiavimas „Čia žmonės kuria“…
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…Pirmasis V. Biržiškos premijos, ski-
riamos už nuopelnus šalies kultūrai ir už 
mokslinę veiklą, laureatas. Anykščių Tere-
sės Mikeliūnaitės kultūros premijos laure-
atas. Beveik 20-ties knygų, skirtų gimtojo 
Anykščių krašto praeičiai, o ypač Surdegio 
miesteliui, autorius, parengėjas, sudaryto-
jas. Kartu su Anykščių viešosios bibliotekos 
kraštotyrininkėmis sudarė analogo šalyje 
neturintį leidinį „Anykščių kraštotyrinin-
kai: Biobibliografinis žodynas“. Parengė ir 
išleido savo paties sumanytos knygų serijos 
„Surdegiečio bibliotekėlė“ knygą „Surdegis: 
bibliografijos rodyklė (1622–2017)“. Susis-
temino medžiagą  ir parengė kraštotyros 
darbą „733 anykštėnai žydai – Holokausto 
aukos“. Neatlygintinai ir savanoriškai susis-
temino Anykščių Šv. Aleksandro Neviškio 
cerkvės archyvinius dokumentus, sudarė jų 
apyrašus. Ištyrinėjo ir šioje cerkvėje saugo-
mas senąsias liturgines knygas…

Tai – labai glaustos ištraukėlės iš ilgo 
teksto, apibūdinančio Osvaldo Janonio, 
šalyje žinomo bibliografo, mūsų krašto 
sūnaus, darbus ir nuopelnus pristatant jį 
2019 m. Anykščių rajono Garbės pilie-
čio vardui gauti. Sąrašas įspūdingas, ypač 

Anykščių ir 
Kauno ąžuolas

Liepos 6-ąją, Karaliaus Mindaugo karūna-
vimo dieną, per Lietuvą nuvilnijo žinia,  jog 
2019 metų Kauno Garbės piliečiu paskelb-
tas pasaulinio garso mokslininkas, Anykš-
čių krašto įpėdinis, Anykščių rajono Garbės 
pilietis prof. dr. Algirdas A.Avižienis. Kauno 
meras V.Matijošaitis įvardino nująjį Garbės 
pilietį kaip žmogų, „kurį drąsiai galima lai-
kyti viso gyvenimo mokymosi pavyzdžiu, 

Pasveikinimas Kolegei  
ir Bendražygei

Kelis dešimtmečius Anykščių padangė-
je sklando bibliotekininkės, kultūrininkės 
Bronės Lukaitienės pavardė ir jos veiklos 
atgarsiai. Įžvalgi, iniciatyvi, pilna idėjų, 
reikli kultūros organizatorė spėjo visur: 
rengdama penkis pirmuosius Pasaulio 
anykštėnų suvažiavimus, talkindama Mies-
to šventėms ir įmonėms. Be jos kažin ar 
būtų Anykščiuose atsiradęs Menų centras, 
Sakralinio meno muziejus; plačiai nuskam-
bėjo jos organizuota labdaros akcija skur-
džiau gyvenantiems anykštėnams, įvairios 
teminės anykštėnų konferencijos ir nuomo-
nių forumai, įsteigta Anykščių kolegija, PAB 
struktūros Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje.  

Iš esmės visuomeniniais pagrindais vei-
kiančios Bendrijos veikla Bronelės (taip ją 
vadina kolegos ir bendražygiai) dėka tapo 
tokia plati ir įvairialypė, kad neretai pranok-
davo kai kurių biudžetinių kultūros įstaigų 
veiklos diapazoną: buvo remiamos bei pri-
statomos Anykščiams reikšmingos knygos, 
rengiami teminiai vakarai, dailės ir fotografi-
jų parodos, švenčiami garbiausių anykštėnų 
jubiliejai, rašomi originalūs projektai, pra-
dėjo eiti mėnraštis „Pasaulio anykštėnas“, 
išleistas fotoalbumas „Puokštė Anykščiams“, 
plačiai auditorijai parodyti spektakliai pagal 
R.Vanago pjeses – apie A.Baranauską „AB 
vienetas“ (laimėta I vieta „Kauno rampoje“, 
vaidinta įvairiose scenose, tarp jų – ir Lenki-
joje, Punske), „Taraldis prisikėlė!“ ir kt.

Svarių, profesionalių B.Lukaitienės pata-
rimų nestokojame ir mūsų dienomis.

Džiaugiamės, kad visam Anykščių kraš-
tui svarbūs darbai buvo neužmiršti bei 
deramai įvertinti. Gėlės ir šilti padėkos 
žodžiai, stiprios sveikatos linkėjimai Jums, 
2019 m. Anykščių rajono Garbės piliete!

Ačiū profesoriui 
Osvaldui!

tiems, kurie apie tokį darbą ir tokią mokslo 
sritį nelabai nutuokia. Gi arčiau kraštotyros, 
arčiau bibliografijos esančiam žmogui kur 
kas labiau imponuoja supratimas, kad kie-
kviena profesoriaus įbrėžta eilutė, o kartais 
ir data ar pavardė kainuoja valandų valan-
das be galo kantriai, be galo kruopščiai 
tyrinėjant išblukusias archyvinių dokumen-
tų raideles ir skaičius, ieškant vis naujų šal-
tinių, kvėpuojant dulkėmis, pelėsiais ir …
neprilygstamu laukiamo atradimo džiaugs-
mu! 

Klysta sakantys, kad prof. Osvaldo Jano-
nio darbai svarbūs tik siauram specialistų 
būreliui. Jie – raktai ateinančioms kartoms 
į pasaulius, kurie, galimas daiktas, bus ne 
mažiau svarbūs ir įdomūs nei pačios nau-
jausios technologijos…   

savo pasiekimais stebinusį ne tik Kauną, 
Lietuvą, bet ir visą pasaulį“.

Stebėtinos energijos, nepaprastos inte-
lektinės potencijos mokslininkas, atradęs 
vadinamąjį Avižienio algoritmą, sukūręs 
save pasitaisančių kompiuterių architek-
tūros principus, atsistojo greta žymiausių 
žmonijos matematikų – Euklido, Pitagoro, 
Gauso, Keplerio, Kolmogorovo ir kt. Tuo 
pačiu metu jis sugebėjo tapti išskirtinės 
reikšmės Lietuvos visuomenės veikėju: vie-
nas pirmųjų pradėjo tiesti tiltus tarp išeivijos 
ir Lietuvos, buvo Pasaulio lietuvių mokslo 
ir kultūros simpoziumų iniciatorius, atkurto 
Vytauto Didžiojo universiteto rektorius. 

Pasaulio anykštėnai šį apdovanojimą 
vertina kaip tiesiogiai susijusį su Anykš-
čiais, nes A.A.Avižienis – ilgametis PAB 
narys, Garbės narys, o A. ir  A.A. Avižienių 
labdaros ir paramos fondas nuo pat įsikūri-
mo pradžios 2012 m. remia mūsų bendri-
jos  veiklą – „Pasaulio anykštėną“, Anykš-
čių akademiją, svarbius mūsų renginius ir 
leidinius. 

Dar vienas reikšmingas sutapimas – lie-
pos 8-ąją pažymėtas Profesoriaus 87-asis 
gimtadienis.

Nuoširdžiai spaudžiame jam dešinę ir 
giedame „Ilgiausių metų“! 

 „Pasaulio anykštėno“ redakcija

Nuotr. iš interneto

Anykščių koplyčios – Pasaulio anykštėnų 
kūrybos centro nuotr.

Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliote-
kos nuotr.
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Kai pamatėme Jūsų bendrovės Šlavėnuo-
se kiemą, pastatus ir būrius turistų, iškart 
pagalvojau: štai ką gali nuveikti vienas 
darbštus, atkaklus, kūrybiškas žmogus! Jūs 
dar toks jaunas, o! Jei ne paslaptis, nuo ko 
pradėjote savąjį turizmo verslą? 

Pradžia buvo truputį kitoj srity. Vilniaus 
universiteto Tarptautinio verslo mokykloje 
baigęs vadybą ir verslo administravimą, 
dirbau pardavimų vadybininku spaudos 
įmonėje. Po 3 mėnesių pusbrolis pasiūlė 
dirbti internetu. Tais laikais, gal prieš 13 
metų, internetas buvo vos beprasidedantis, 
galimybė uždirbti juo buvo nedidelė. Pra-
dėjom kurti, optimizuoti internetinius pus-
lapius, juos administruoti, paleidinėjom 
reklamą. Maždaug po 3 metų jau turėjom 
gal 30 puslapių, galėjom pragyventi. Bet 
kaip ir dažnas verslas, internetas priklauso 
nuo sezono. Vasarą visi išvažiuoja prie van-
dens, laisvalaikis daugiau gamtoj, taigi lieka 
mažiau laiko prie kompiuterio, o tai reiškia, 
kad bus mažiau reklamos, tuo pačiu – ir 
pinigų. Pradėjom svarstyti, kaip užsidirbus 
per vasarą?

Ir, būdamas anykštėnas, nusprendėte suri-
zikuoti - nustebinti Anykščius? Mūsų garsia-
jame krašte tiek visko daug, kad rasti laisvą 
nišą verslui…

Pirmas įspūdis kartais būna apgaulin-
gas… Turistai vis labiau linkę prie aktyvių 
pramogų, o tuo metu Anykščiuose iš tokių 
veikė tik kartingai. Investavę apie 10 tūks-
tančių litų, susipirkom reikalingą įrangą 
ir įsirengėm dažasvydžio aikštelę Katlė-
riuose, prie Nevėžos ežero. Dar liko šiek 
tiek pinigų – norėjau, kad ir jie „suktųsi“. 
Buvau girdėjęs apie kukurūzų labirintus.  
Amerikoj jie seniai paplitę tarp fermerių, 
auginančių kukurūzus burbuolėms. Po lau-
kus galima važinėti traktoriais, esama netgi 
moliūgų alėjų, visokių siaubo kambarių, 
pikniko zonų, net mini zooparkų – nes 
daug vaikų jau nebemato gyvūnų, žmonės 
jų tiesiog nebelaiko. Žodžiu, nieko labai 
išradinėti mums nereikėjo, bet kaip įgyven-
dinti kukurūzų labirinto idėją Anykščiuose 
– čia jau kitas klausimas. Ir tų klausimų kas-
dien kildavo vis naujų… 

Pavyzdžiui?  
Nors Anykščiai ir nedidelis miestas, bet 

ir ne kaimas. Seneliai – miestiečiai, neturė-
jau jokio supratimo apie žemės ūkį, nebū-
čiau atskyręs akėčių nuo vežėčių; sėja, kul-
tivavimas man buvo tamsus miškas... 

Todėl kukurūzų labirintas man tapo 
kur kas didesniu iššūkiu, nei iš pradžių 

Anykščiai pirmiausia –  
gyvenimo kokybė

Į PA klausimus atsako turizmo verslininkas, 
UAB „Adovis“ direktorius Deividas DILYS 

maniau. Lauką susiradau gana greitai, 
tačiau gegužės pradžioj kukurūzai turėtų 
būti jau pasodinti, o mes apie juos dar tik 
pradėjom galvot, sėmėmės teorinių žinių… 
Taip susiklostė, kad gegužės 20 dieną tik 
pasėjau. Iškart užgriuvo rūpesčiai: piktžo-
lės, purškimai, tręšimas, ravėjimas... 

Vietoj planuotos liepos labirintą ati-
darėm rugpjūtį; kaip tik tuo metu pradė-
jo veikti ir rogučių trąsa. Vienas panašus 
labirintas jau veikė Vilniuje, bet apskritai 
informacijos apie tokias pramogas daug 
nebuvo. Kai pradėjom reklamuoti savo 
labirintą, pirmą sezoną, sulaukėm nema-
žai skambučių ir dar daugiau klausimų: kas 
tai? Ką jame veiksim?  Tai dar ir pinigus rei-
kės mokėt?! 

Ekskursantai, regis, pernelyg dažnai 
įsivaizduoja, kad įdomūs muziejai ar pra-
mogos egzistuoja tarsi savaime. Anykščių 
muziejininkės man pripasakojo nemažai 
juokingų nutikimų, kai lankytojai pasiten-
kina ekspozicija vos įžengę pro duris – kad 
tik nereiktų pirkti bilietų. Tarsi jiems labiau 
rūpėtų ne pati A.Baranausko klėtelė ar 
Angelų muziejus, įdomūs eksponatai ir jų 
istorijos, o pačių lankytojų asmenukės, įro-
dančios, kad jie ten iš tiesų lankėsi...

Taip ir yra. Lankytojai visada laukiami, 
bet turizmo verslas turi atsipirkti – todėl jis 
ir yra verslas, be to, jam nuolat reikia naujų 
idėjų ir investicijų. Kai spalio mėnesį, pasi-
baigus dažasvydžio ir labirinto sezonui, 
pradėjom skaičiuot vasaros „viščiukus“, 
mums kilo rimtų abejonių dėl tolesnio dar-
bo ir juo labiau verslo plėtros. Algos dar-
buotojams, draudimas, mokesčiai, įranga, 
o kiek rūpesčių! Gi pajamos kur kas mažes-
nės nei tikėjomės. O dar artėja šaltasis peri-
odas… 

Pusbrolis nusprendė grįžti prie kompiu-
terio, bet aš jau nebenorėjau palikti Anykš-
čių – nors mano būsimoji žmona Aliona 
tuo metu gyveno Vilniuje. Galimas daiktas, 
apsispręsti padėjo tai, kad jaunimas nuo-
lat klausinėdavo, ką Anykščiuose dar – be 
tradicinių objektų – būtų galima pamatyti? 
Supratau, kad žmones labiau traukia neį-
prasti, dar nepatirti dalykai. 

Prasidėjo ieškojimų metas…Ėmėm pre-
kiauti keptom kukurūzų burbuolėm – vis 
šioks toks priedas, intriga... 

Įsitikinau, jog labirintas psichologiškai 
patrauklus ir perspektyvus – jaunuoliams 
patinka ieškoti, pasiklysti – tik dar reikėtų 
geriau perprasti jo auginimo, paruošimo 
sezonui gudrybes. 

Kiek supratau, nuo gana atsitiktinių bandy-
mų perėjot prie rimto, nuolatinio darbo? 

Tai jau ne šiaip jauno verslininko strakalio-
jimai, o visas mokslas! 

Išties, pasitelkėm ir protą, ir fantaziją, 
ir išteklius… Kad kukurūzai mūsų klimato 
sąlygomis užaugtų iki tinkamo aukščio, 
laukiam 3 mėnesius, o tada lankytojus pri-
iminėjam tik 1,5 mėnesio, – kažkas aiškiai 
negerai… Gal paruošti labirinto kelius iš 
kažko kitko, pvz., šiaudų ritinių? Bet jie per 
3 metus supūna…  Rąstų sienos? Kai kas 
serga klaustrofobija, bijo uždarų erdvių… 
Tujos – didelė investicija, kad užaugtų iki 2 
metrų, lauk 8 metus… O mes negalim taip 
ilgai laukti!

Tada susidomėjau karklais, iš specialių 
veislių auginamais kaimo turizmo sody-
boms užtverti – jie nekamienuoja, sklei-
džia lapus nuo pat apačios. Užsakiau 3,5 
km ilgio tvorai užsodinti.  Augintojai iš pra-

džių nesuprato, kas čia bus, labai stebėjosi. 
Iš pradžių viskas ėjosi neblogai, per porą 
savaičių atsirado tie karklų auginiai. Bet 
netrukus paaiškėjo, kad juos labia mėgsta 
amarai, erkės… Vėl negerai!

Pastebėjau, kad prie kelio augantis lauki-
nis karklas gražiausiai žaliuoja, o už dviejų 
metrų maniškis – džiūna. Vežiau šaknis 
specialistams, tyrėm žemę. Kai ką supratau, 
bet dar ne visai. Tada susiradau dar vieną 
žmogų, kuriam panašūs ieškojimai buvo 
įdomūs. Kartu bandėm, tręšėm, purškėm. 
Ir – dabar jau žinom, kas ir kaip. Labirintų 
parkas sėkmingai veikia jau penkti metai, 
vis plečiasi: pirmaisiais metais užėmė tik 
hektarą ir teikė 3 pramogas, užteko 4 dar-
buotojų.  Dabar labirinto tertorija – jau 3,5 
ha su keliolika pramogų, dirba 40 žmo-
nių…

Nuolat vaikščiodamas pašventupiu, kartą 
išgirdau neįprastą garsą, tarsi kažkas žvieg-
damas lėktų viršum galvos… Ir iš tiesų – iš 
kito upės kranto, Dainuvos slėnio, metaliniu 
lynu zvimbė paaugliai. Supratau, jog Anykš-

Nukelta į 6 p.

Nuotr. ir D.Dilio asm. archyvo
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VEIKLOS VISOMIS DIENOMIS:

• Anykštėno mokytojo Antano Puodžiūno (1928–2017) fotografijų lauko paroda 
„Laiko paralelės“ iš A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muzie-
jaus fondų Anykščių miesto centre
• Fotožurnalisto Jono Junevičiaus paroda „Akimirkos“, kurioje eksponuojama 
autentiški momentai iš Pasaulio anykštėnų suvažiavimų, vykusių 1992–2016 m. 
Anykščių kultūros centre (AKC)
• Anykščių fotometraštininko Izidoriaus Girčio fotografijų paroda praėjime tarp L. 
ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos (Biblioteka)  pastatų

Nuo 9.00 val. Tarptautinio floristinių kilimų konkurso kūrinių pyni-
mas ir paroda A. Baranausko aikštėje

15.00 val. Skulptoriaus Romualdo Inčirausko medalio „Mano vai-
kystės fotografas“ perdavimas Izidoriaus Girčio muziejui Bibliote-
koje

Nuo 15 val. Vaikų krepšinio varžybos 3x3 parko sporto aikštelėje

15.30 val. Cianotipijos dirbtuvės Bibliotekos lauko terasoje

16.00–19.00 val. Pasaulio anykštėnų registracija Anykščių Koply-
čioje-Pasaulio anykštėnų kūrybos centre (Koplyčia)

17.00 val. Rimanto  P. Vanago ir dar 79 pasakotojų knygos „Šaukš-
tas jubiliatui: linksmi anykštėnų nuotykiai“ pristatymas. Knygą pri-
stato aktorius Giedrius Arbačiauskas Koplyčioje 

18.45 val. Anykštėnų fotoportretų koliažo MES atidengimas prie 
Koplyčios

19.00 val. Šventinė eisena nuo Koplyčios į miesto parką

19.30 val. Šventės atidarymas, Anykščių rajono savivaldybės gar-
bės piliečio pagerbimas miesto parko scenoje

20.00 val.:

Maduonos miesto (Latvija) kultūros namų pučiamųjų orkes-
tro koncertas (vad. Andrejs Cepitis)

Pavakarojimas su AKC populiariosios muzikos grupe „Užgai-
dos“ (vad. Regina Stumburienė) ir kapela „Grieža“ (vad. Kęs-
tutis Grigaliūnas)

Nuo 21.00 val. „Pamiršti Anykščiai – vaizdai ir garsai“ iš Petro 
Nazarovo archyvo lauko ekrane prie AKC

21.00 val. Vyskupo skveras – anykštėnų susitikimo vieta. Kūrybi-
nės improvizacijos ir pokalbiai prie arbatos. Kūrybinės dirbtuvės 
„Angelų keliu“ šalia Bibliotekos

22.00 val. Anykščių kultūros centro teatro spektaklis Juozo Tumo-
Vaižganto „Žemės ar moters“ (rež. Jonas Buziliauskas) senamies-
čio skvere

Gegužės 18 d. Anykščių sakralinio meno centre buvo atidaryta 
Ukrainos namų ikonų paroda. Neperdedant – tokios vertingos parodos 
Anykščiuose dar nebuvo! Mintis ją surengti kilo Anykščių menų centro 
direktoriui Tomui Tuskeniui, ją visomis savo nemenkomis išgalėmis 
parėmė Anykščių Garbės ambasadorius Ukrainoje Virginijus Strolia. 
„Namų ikonos“ – toks reiškinys lietuviams nepažįstamas, gi ukrainie-
čiai, norėdami išsaugoti namų dvasią, tapė savo pamėgtus šventuosius 
ant drobės, drožė iš medžio, liejo iš metalo, nesilaikydami kanonų, 
laisvai interpretuodami, pridėdami nemažai fantazijos. Gražu, sava – ir 
šventa! Parodą atidarant dalyvavo Ukrainos ambasadoriaus Lietuvoje 
patarėjas S.Vasylenko, nepaprastai įtaigiai apie eksponatus papasakojo 
garsi Ukrainos menotyrininkė O.Bogomolec, o svečių kalbas lietuviš-
kai išvertė Kijevo leidyklos „Baltija Druk“ direktorė R.Malikėnaitė.   

PA info.

Paroda, kokios nebuvo
LIEPOS 26 D., PENKTADIENIS

MIESTO ŠVENTĖS IR  
IX PASAULIO ANYKŠTĖNŲ 

SUVAŽIAVIMO

PROGRAMA
2019 M. LIEPOS 26–28 D.
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Vijoleta Vanagienė. Altorėliai: vakar, šiandien 
ir visada. Siuvinėjimas juostele

LIEPOS 27 D., ŠEŠTADIENIS

8.30 val. Rytinė mankšta prie parko scenos:
 „World Jumping“ sportinių batutų treniruotė su Jovita Miniauskiene 
ZUMBA su Jurgita Vitkovskaja

Nuo 9.00 val. Šventės mugė Valančiaus g. ir parke
Nuo 9.00 val. Turizmo kontaktų mugė parke
Nuo 9.00 val. Mažoji knygų mugė šalia AKC 
10.00 val. Miestelėnų pusryčiai prie A. Vienuolio paminklo
10.00–12.00 val. Pasaulio anykštėnų registracija AKC
10.00–18.00 val. Emos Trapikienės siuvinių paroda bei Avižienių giminės ekspozicija. Svečius 
sutinka parodos autorė Pasaulio anykštėnų namuose (Vilniaus g. 41)
Nuo 10.00 val. Krepšinio varžybos 3x 3 parko sporto aikštelėje
Nuo 10.00 val. Anykščių miesto šventės šachmatų turnyras Bibliotekos salėje
Nuo 10.00 val. Šaškių turnyras Anykščių sporto ir laisvalaikio centre (Liudiškių g. 18)
Nuo 11.00 val. Vaikų, jaunimo ir šeimų kūrybinės dirbtuvės prie „Tipio” parke
Nuo 11.00 val. Virtuali realybė prie parko sporto aikštelės
11.30 val. Dienos koncertai parko scenoje:

Maduonos miesto (Latvija) kultūros namų pučiamųjų orkestro koncertas (vad. Andrejs 
Cepitis)
AKC mėgėjų meno kolektyvų ir svečių koncertas

11.30 val. Anykštėno Donato Inio tapybos darbų parodos „Kas Jūs esate –  mes buvome, kas Jūs   
būsite – mes esame” atidarymas AKC
12.00–14.00 val. Pasaulio anykštėnų IX suvažiavimo posėdis bei kompozitorės ir atlikėjos Indrės Stakvi-
lės-Ehrhardt koncertas „Žvaigždės danguje“ („Stellae in coelo“) AKC didžiojoje salėje
13.30 val. Anykščių muzikos mokyklos kolektyvų koncertas „Vasaros muzika Anykščiams“ Muzi-
kos mokyklos kieme
14.00 val. Floristinių kilimų pynėjų apdovanojimas. Lietuvos kurortų asociacijos apdovanojimai 
„Vasaros liūtas 2019“ parko scenoje 
15.00 val. Norberto Černiausko knygos „Apie šaulius, riterius ir drakonus Lietuvoje“ bei Mindau-
go Nefo knygos „Dvasios aristokratai. Lietuvos šaulių sąjungos siekiai ir realybė 1919–1940 m.“ 
sutiktuvės Bibliotekos salėje 
16.30 val. Anykštėnės, tarptautinių konkursų laureatės, pianistės Mildos Daunoraitės koncertas 
Muzikos mokyklos salėje
17.00 val. Literatūros ir muzikos popietė „Tada aš laimingas...“, skiriama Juozo Tumo-Vaižganto 
150-mečiui. Dalyvauja solistė Jolanta Stumbrienė (sopranas) ir aktorius Ferdinandas Jakšys prie 
Antano Baranausko klėtelės
18.00 val. ir 20.00 val. Dviratininkų iš Latvijos „GreenTrials“ akrobatinio važinėjimo pasirodymas 
parko sporto aikštelėje
18.00 val. Festivalio „Muzikos savaitgaliai Anykščiuose“ koncertas „A. Vivaldi muzikos 
ekspresijos“. Lietuvos nacionalinės filharmonijos kamerinis ansamblis „Musica humana“ 
(meno vadovas Robertas Beinaris). Solistai: Vytautas Kiminius (birbynė), Robertas Beina-
ris (obojus, meilės obojus) Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje
20.00 val. Vakarinis koncertas parko scenoje:

„John’s Shower Band“ 
„La Forza“ (Renata Norvilė, Neringa Nekrašiūtė, Dagna Kondratavičiūtė (vokalas) ir 
muzikinė Pauliaus Zdanavičiaus grupė)
„Poliarizuoti stiklai“
„Rojaus tūzai“ 
Šventės fejerverkas

22.00 val. Kino karavanas Vyskupo skvere
23.00 val. Naktinis dviratininkų iš Latvijos „GreenTrail“ akrobatinio važinėjimo pasirody-
mas parko sporto aikštelėje
23.30 val. Diskoteka  jaunimui prie parko scenos

LIEPOS 28 D., SEKMADIENIS

Šv. Onos atlaidai:
9.00 val. Šv. Mišios Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje
11.00 val. Šv. Mišios – Suma Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje
13.00 val. Punsko teatro „Aurora“ muzikinis spektaklis „Kol širdis vis dar plaka“ (pasaka su 
baltų mitologijos elementais) (rež. Arnoldas Vaznelis) AKC didžiojoje salėje

Nors Anykščių tautodailininkai parodas 
rengia jau nuo 1965 metų, kasmetinės jų 
darbų ekspozicijos byloja apie naujas jėgas 
ir naujas kryptis. Šiemetinėje parodoje savo 
darbus Koplyčioje eksponavo 32 autoriai.

O tautodailininkai 
nesensta...
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Audronė Skairienė. Žydėjimas. Akrilas

PA info.
Tautvydo KONTRIMAVIČIAUS nuotr.
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čiuose atsirado dar viena pramoga, skirta 
jaunimui? Ir – ar vien į jį orientuojatės? 

Laipynių parką šilelyje sukūrėm per 2 
metus. Orientuojamės daugiau į šeimas,  
gyvenančias didesniuose miestuose ir gau-
nančias geras pajamas. Be to, dalis emi-
grantų grįžta atostogoms, šventėms – reikia 
suteikti progą jiems pasidžiaugti ir, žinoma, 
išleisti dalį pinigų. Dabar lankytojai pas 
mus atvažiuoja ne tik savaitgaliui, bet ir eili-
nėm dienom, kartais netgi specialiai – kad 
būtų trumpesnės eilės, ramiau. 

Ar, mažėjant Lietuvoje gyventojų skaičiui, 
nemažėja lankytojų srautas?

Kadangi nuolat plečiamės, to negalėčiau 
pasakyt. Mūsų optimizmas jau peržengė 
Lietuvos ribas: apverstą namą, kokį matote 
Šlavėnuose, pastatėm ir  Druskininkuose,  
Anglijoje – Londone, Braitone, Bornmute. 

Žiūrėdami iš toliau ir plačiau, įsitikinom, 
kuo skiriasi įvairių tautybių turistai: kinai 
labai mėgsta fotografuoti, anglai ilgai apžiūri-
nėja, mėgsta ilgiau džiaugtis, jau ateina nusi-
teikę pozityviai. Lietuviams gi labai trūksta 
atsipalaidavimo, pasitikėjimo, šypsenos, bijo 
išreikšt jausmus, pasirodyt juokingi. Atseit, 
kam to reikia, už ką pinigus mokėjau?..

Taigi Anykščiuose pradėtas verslas pasitei-
sino? Ir Anykščiai, kas mums svarbiausia, 
nenutolo, nenuvylė?     

Verslas tikrai pasiteisino, Anykščiuose 
ir dabar dar matau laisvų nišų. 20-metis 
tėvams sakiau, kad nė už ką negrįšiu 
gyvent į Anykščius: liūdna, ką čia jaunam 
veikt? Vilnius – kas kita… 

Dabar, ypač po kelerių metų, pra-
dedu vertinti kitus dalykus. Matau, kad 
Anykščiuose visai kita gyvenimo kokybė. 
Didmiestyje ir pramogos, ir transportas, ir 
nuoma – viskas žymiai brangiau kainuoja. 
Net iš buvusių savo namų į darbą važiuo-
davau beveik valandą. 

Susitaupo laikas kelionei į darbą. Vai-
kams sveika, smagu gamtoje. Artimieji 
šalia. Turiu nuostabią žmoną Alioną, 2 
sūnus – Dovydą ir Kristupą. Iš pradžių 
žmona lyg ir abejojo dėl Anykščių, bet aš 
jai pažadėjau: nuvešiu ir į Vilnių, ir į tavo 
Elektrėnus, kur norėsi!

Mūsų firmoje „Adovis“ gali užsidirbti ir 
jauni anykštėnai. Dirba studentai, moks-
leiviai, darbas sezoninis. Sutartys baigiasi 
lapkričio 1 dieną. Antri metai turim kavinę, 
tai dirba ir vyresnio amžiaus žmonės. Kiti 
neapsisprendę, laikinai padirba, bet neretai 
vėl grįžta. 

Tikimės, jog veržlūs, kūrybiški ir išties 
sėkmingi Jūsų pasiekimai, sukurtos naujos 
darbo vietos ir galimybė patiems garbingai 
užsidirbti įkvėps Anykščių jaunimą ieškoti 
laimės ne tik pasaulio platybėse, bet ir gim-
tojoje padangėje!

Pokalbį užrašė Silvija MAŽEIKYTĖ

Anykščiai pirmiausia – 
gyvenimo kokybė

Pačiam pavasario gražume subrendo 
Anykščių akademijos derlius… 

Per 2018-2019  mokslo metus išklausyta 
10 paskaitų vis kitomis temomis, kurių nėra 
jokiame mokykliniame vadovėlyje.

Kovo 18 d. labai netradiciškai nuskam-
bėjo nuoširdus, iki skausmo atviras žinomo 
medalių kūrėjo Jono Žuko pasipasakojimas 
apie gyvenimą ir kūrybą gyvenant Šimo-
nių girioje. Panašių išgyvenimų, patirčių 
ir apmąstymų mūsų jaunieji „akademikai“ 
tikrai dar nebuvo girdėję. 

Balandžio 8 d. rašytojas Rimantas 
P.Vanagas akademinę valandą skyrė Anykš-
čių žydams, jų savitumui ir tragiškiems 
likimams. Užteko laiko ir unikalioms nuo-
traukoms ekrane parodyti, ir emocingiems 
susitikimams su Anykščių žydais papasakoti. 

Gegužės 13 d. gausiai susirinkusiems klau-
sytojams vaikų rašytojas, filmų kūrėjas, teatro 
režisierius ir bardas Vytautas V.Landsbergis 
atskleidė Lietuvos pokario partizanų gyveni-
mo detales ir paslaptis. Per metaforą, vaizdą 
ir dainą tautos istorija susilietė su dabartimi...

Galiausiai visi 58 A. Baranausko pagrin-
dinės mokyklos aštuntokai, lankę mūsų 
Akademijos kursus, atminčiai gavo po puoš-
nų sertifikatą. Priminsime, jog analogo šaly-

Anykščių akademijoje

je neturinti, Anykščių jaunimui skirta PAB 
patriotinė edukacinė programa, kurią nuolat 
remia A. ir A.A.Avižienių labdaros ir para-
mos fondas (direktorius prof. A.A.Avižienis, 
vykdomasis direktorius – Albinas Šližys) 
sėkmingai gyvuoja jau ketveri metai – ir 
žada tęsti savo veiklą!

PA info. 

Birželio menesį Anykščių Jurzdiko ben-
druomenė surengė jau antrąjį  miško festi-
valį, kuriame žmonės  buriasi pasitarti, kaip 
gyventi ir kurti gerovę darnoje su gamta. 

Šiemet vienas festivalio vakaras buvo 
skirtas Anykščių siekiui jungtis prie pasau-
linio Lėtųjų miestų tinklo. Lėtumas kaip 
kultūrinis reiškinys – tai sąmoningas pasi-
rinkimas liautis skubėjus, apsidairyti vietoje 
ir puoselėti tai, ką turime geriausio. Lėtu-

Lėtojo miesto dirbtuvės Miško festivalyje

mas pasaulyje jau tapo kokybės, ramumo 
ir mėgavimosi gyvenimu sinonimu.  Nors 
dar tik pradedame siekti šio statuso, Anykš-
čiai nuo seno traukia žmones, ieškančius 
ramesnio gyvenimo tempo, įdomių kultūri-
nių renginių bei atgaivos gamtoje.

Nepaisant audringų orų prognozės festi-
valio metu Anykščių šilelyje žmonės rinkosi 
pabūti kartu ir pasidomėti, kaip šias idėjas 
įgyvendinti praktiškai.  Vakaras prasidėjo 
Cezario apdovanojimą pelniusiu prancūzų 
dokumentiniu  filmu „Rytojus“. Šis filmas 
yra puikus pradžiamokslis apie tai, kaip visa-
me pasaulyje paprasti žmonės, verslininkai 
ir savivaldybės bendradarbiauja ir keičiasi 
kartu, pradėdami nuo nedidelių projektų – 
tokių, kaip bendruomeniniai daržai, vietinio 
verslo tinklai, demokratiškesnis valdymas ir 
jaukesnės mokyklos. Šių procesų metu sveti-
mi žmonės susidraugauja ir tampa tikromis, 
o ne popierinėmis miestiečių benduomenė-
mis, turinčiomis galią kurti savo ateitį.  

Po filmo susirinkusieji vaišinosi sunešti-
nėmis vaišėmis ir tarėsi, ką gi mes galėtume 
nuveikti čia patys?  Anykštėnai keitėsi savo 
mintimis apie tai, kas juos uždegtų, kur jie 
norėtų dalyvauti.  Pasirodo, kad ir mums norė-
tųsi turėti vietą bendruomenei rinktis ir dirbti 
kartu, norėtųsi gamtai artimesnės mokyklos ir 
demokratiškesnio valdymo, kuriame įsiklau-
soma į miestiečių poreikius ir remiamos jų 
iniciatyvos.  Dabar mažais žingsneliais kartu 
ieškosime būdų, kaip tai paversti tikrove.

Simona VAITKUTĖ

Atkelta iš 3 p.

Joną Žuką, įstabių medalių kūrėją iš Šimonių 
girios, kalbina PAB veiklos kuratorė Justė Lotyš.
Anykščių koplyčios – Pasaulio anykštėnų 
kūrybos centro nuotr.

Jurzdikiečių bendruomenė Anykščiuose 
rodo puikų pavyzdį, kaip visų kartų žmonės 
gali maloniai ir prasmingai bendrauti.
Autorės nuotr.
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JUOKAS TAIKOS ŠAUKŠTU

Rimantas P. Vanagas ir 79 pasakotojai. 
Šaukštas jubiliatui. Linksmi anykštė-
nų nuotykiai. V.: Petro ofsetas, 2019. 
280 p.

Susidomėjimas šiuolaikine tautosaka, 
pastanga geriau pažinti moderniojo fol-
kloro ypatumus ir išsiilgimas nuotaikingo, 
šviesaus pasakojimo paakino atsiversti šią 
vasarą pasirodžiusias vieno produktyviausių 
Lietuvos rašytojų Rimanto Povilo Vanago ir 
79 pasakotojų išporintas vingraus gyvenimo 
istorijas. Kaip nurodoma rinktinės Šaukštas 
jubiliatui: Linksmi anykštėnų nuotykiai ano-
tacijoje, į knygą buvo sudėti 20 metų rinkti 
Anykščių krašto gyvenimo epizodai, kuriuos 
būtų galima įrašyti į dar gana kuklų mūsų 
naujoviškosios tautosakos archyvą. Pasako-
jimai iš ypatingos (pirmiausia šio straipsnio 
autorei) vietos ‒ literatūros, vyno sostine, 
Aukštaitijos perlu vadinamų Anykščių. 

R. P. Vanago užrašytus, paties su(at)kur-
tus linksmus anykštėnų nuotykius priskirti 
šių dienų tautosakai leistų rinktinės dau-
giaautorystė ir kartais nevengiamas pateik-
tų kūrinėlių anonimiškumas (atkreiptinas 
dėmesys į tai, jog individualaus autoriaus 
nebuvimas yra vienas iš tradicinio folkloro 
bruožų). Šmaikščias, lengvai įsimenančias 
istorijas pasakoja Anykščių krašto kultūros 
darbuotojai, muziejininkai, Siauruko vete-
ranai, žvejai, medžiotojai, taksistai ir kt. 

Vaizdžiai ir įtikinamai laikmečio rea-
lijos perteiktos R. P. Vanago išguldytame 
pasakojime „Anykštėnų pokštas, arba kaip 
sudrebinti Lietuvą?“:

Anykštėnų knygų derlius 

Net aiškiaregiai, net sukčiausi politi-
kai su visais padėjėjais nebenumanė, kas 
dar galėtų sukrėsti stora oda apaugusį, t.y. 
suvakarėjusį lietuvį, suvienyti tautiečius 
bendram tikslui?. 

Ir tada anykštėnai žiebė siurprizą. Prare-
tinę ir taip jau skystą šilelį, iš metalinių sijų 
ir pinučių surentė Lajų taką su apžvalgos 
bokštu. Kad visi visi, jauni ir seni, galėtų iš 
arti pasižiūrėti į medžių viršūnes, į akį glos-
tantį Anykščių kraštovaizdį. Tiesa, anksčiau 
iš tokio aukščio guvesni pašventupių ber-
niokai žvalgėsi kada panorėję – žinoma, 

prieš tai įsliuogę į augesnį medį...
Lyg kas kūju vožė Lietuvai per širdį! 

Sudrebėjo žemė, pašėlo laikrodžių rody-
klės – išaušo nauja era! Lajų takas! – skam-
bėjo dar garsiau nei Mieželaičio žmogus...

Komiškos, neretai kiek apmaudžios 
nūdienos realijos sudėtos nedideliame 
rinktinės skyrelyje „“Norfos“ atradimai“. 
Pastabūs, kalbingi pasakotojai čia atsklei-
džia ne tik asmeninį požiūrį įvairiais klausi-
mais, bet ir puikiai iliustruoja gyvenamojo 
meto mąstymo stereotipus: 

 „Norfoje“ stoviniuoja eilutė prie mėsos. 
Pardavėja, žinoma, laksto aplinkui apskri-
tą prekystalį ir šiuo metu darbuojasi kitoje 
pusėje. Du pirkėjai susižvalgo, vienas sako:

– Kaip ir visur: žmogaus nėra, tik mėsa! 
Skaitant Šaukšto jubiliatui istorijas kyla 

ūpas, giedrėja mintys, atslūgsta įtampa. O 
juk tokia ir yra šmaikštuolio, juokaujančio 
žmogaus misija ‒ ne tik prajuokinti, bet ir 
išlaisvinti iš įtampos, pažvelgti į situaciją iš 
kitos perspektyvos, išdrįsti įvardinti tai, ką 
dauguma nutyli. 

Mėgaujantis nuotaikingais Šaukšto jubi-
liatui pasakojimais, skaidrėja ne tik nuotai-
ka, bet ir tenkinamas žingeidumas, plečia-
mas akiratis. Ne vienoje humoro fenomeną 
(kaip vieną iš fundamentaliausių kultūros 
apraiškų) analizuojančioje psichologinėje 
studijoje pažymima, jog gebėjimas juokauti 
reikalauja nemažo pasitikėjimo ir intelekto.

Legendinius Anykščius, čia įsikūrusius 
muziejus lankantys mokiniai, jų mokytojai, 
tėveliai galėtų išties nemažai išmokti kad ir 
iš muziejininkų prižiūrimos „viralinės“. Joje 
verda, kunkuliuoja ir „Klėtelės siurprizai“, ir 
„Šaunūs klausimėliai“, ir „Šaunūs atradimai“:

Juokas ‒ dovanai, susikalbėjimui ir 
supratimui. 

Juokas, beldžiantis taikos šaukštu. 

Jurga ŽĄSINAITĖ

KAI NUTYLA PAUKŠČIAI

Vyresnės kartos anykštėnams gydytojos 
Stasės Krasauskienės paliktas pėdsakas 
Anykščiuose greičiausiai asocijuojasi su jų 
šeimose gimusiu kūdikiu, moters ir moti-
nos sveikata. Kitaip ir būti negali – gydy-
toja Anykščiuose gyveno ir dirbo per 40 
metų... Bet 2010-ųjų ankstyvą sausio rytą 
miestą apskriejo baisi žinia: į automobilio 
avariją pateko abi gydytojos dukros, žen-
tas ir trys anūkai. Ant Anykščių nusileido 
juoda gedulo skraistė: išgyventi pavyko tik 
vienai anūkei, o panirusi į komą dukra, po 
septynerių metų artimųjų kovos už gyvybę 
ir vilties, paliko šį pasaulį. Ir dabar, nors jau 
prabėgo beveik dešimtmetis, paminėjus 
Krasauskų pavardę, ši nelaimė akimirksniu 
prisimenama...

Leidykla „Vitae Litera“ šių metų pradžio-
je 200 egz. tiražu išleido pirmąją gydytojos 
knygą „Kai nutyla paukščiai“. Kaip ir dera 
romane, veikėjų vardai, pavardės, veiksmo 
vieta nesiejami su Anykščiais, tačiau anykš-
tėnai nesunkiai atpažins, kad šioje istorijoje 
S. Krasauskienė išlieja savo likimo ir netek-
ties skausmą.

Romaną sudaro keturios dalys, kurių pir-
moje susipažįstame su pagrindinės veikėjos 
Akvilės kaime prabėgusia vaikyste, mokykli-
nius metus, glaudų ryšį su tėvais. Antra dalis 
skirta studentiškiems metams, kai roma-
no herojė gilinosi į medicinos paslaptis, ją 
aplankė pirmoji meilė, o po to ir išdavystė. 
Trečioji dalis – pirmieji žingsniai Anykščių 
rajono ligoninėje, ne visada džiuginanti, bet 
dažnai ir skaudi gydytojos-ginekologės pro-
fesinė patirtis. Anykštėnai lengvai atpažins 
ir kitus romano veikėjus, gydytojos kolegas. 
Šioje romano dalyje herojės gyvenime įvyks-
ta ir svarbiausi dalykai: sukuriama šeima, 
vienas po kito gimsta dvi dukros ir sūnus.

Paskutinėje dalyje – protu nesuvokiama 
nelaimė, atėmusi kas brangiausia, dėl ko 
gyventa... Skaitytojo negali nejaudinti, kaip 
sunkiausiais gyvenimo periodais romano 
herojė nepasidavė, puolė, stojosi ir vėl ėjo, 
ieškodama jėgų dar ir dar vienai savo gyve-
nimo dienai.

Nuoširdžiai siūlyčiau perskaityti S. Kra-
sauskienės romaną „Kai nutyla paukščiai“, 
o tuo pačiu pasiųsti ilgametei Anykščių ligo-
ninės gydytojai meilės ir stiprybės spindulį, 

nes „pasidalintas džiaugsmas padvigubėja, 
o pasidalintas skausmas – sumažėja“.

Judita SKAČKAUSKIENĖ
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RAKTAS 

Pagal Ramūną Vaivadą

Žiūrėjau į valties spyną kaip avinas į var-
tus. Ji buvo didelė, sunki – senoviškai pati-
kima. Tokios kūju nenudauši.

Ir še tau – pamiršau raktą! Jau galėčiau 
sėdėti valtyje, o…

Iš apmaudo, regis, galėjau susprogti. 
Ėmiau karštligiškai galvoti, ką daryti? Alks-
nio, apie kurį apsukta grandinė, nenupjau-
siu.

Grandinės, sunertos iš lydytų grande-
lių, nenumušiu. Jei grįšiu namo – prarasiu 
valandą, o jau dabar vakaras… 

Nebežinodamas ko griebtis, išsitraukiau 
automobilio raktus – gal kartais?.. Deja, 
deja… 

Beliko griebtis šiaudo:
– Dieve, kas jau kas, o tu puikiai žinai, 

kiek triūso ir pastangų prireikė, kad čia 
atsirasčiau! Padėk man, sugalvok ką nors – 
tikėsiu tavim visą likusį gyvenimą…

Ir tada dingt: kišenėje dar turiu namų 
raktus. Kad šiuolaikinės durų spynos rak-
telis tiktų šitai archaiškai spynai, žinoma, 
būtų stebuklas…

Dėl visa ko kišu – lenda. Pasuku… 
paklebenu… spyna trakšt!

Vis dar netikėdamas stebuklu, regiu, 
kaip vakaras nušvinta aukso žaromis…

FILMO HEROJUS

Pagal Aloyzą Janušį

Dirbau kino mėgėjų būrely prie vyno gamyklos. „Kolektyvinio 
darbo“ žurnalistė M.Telksnytė pasiūlė man susukti dokumenti-
nį filmuką apie kraštotyrininką, tautosakos rinkėją, kolekcininką 
Antaną Pakalnį – sako, geras, įdomus žmogus, o dar kraštietis iš pa 
Utenas. Gerai. Man tokia tema taip pat patinka, nes jau buvau kal-
binęs ir filmavęs tautodailininkus Zenoną Valuntą, Aldoną Bivai-
nienę, dar vieną kitą spalvingą asmenybę.

 Viskas vyko kaip sviestu patepta, jau turėjau nemažai geros 
medžiagos, o čia dar M.Telksnytė parašė apie A.Pakalnį į „Kultūros 
barus“, „Kolektyvinį darbą“. Ir tada kažkas atkapstė, kad 1952 m. 
A. Pakalnio namuose sovietiniai pareigūnai darę kratą, dalį jo ver-
tingos lituanistinės bibliotekos sunaikinę, o  jį patį už „antisovietinę 
veiklą“ nuteisę 25 metus kalėti…

Tada man valdžios trumpai drūtai buvo liepta sunaikinti savo 
įrašą ir juostą. Aš ir pasakiau, kad sunaikinau, bet po kurio laiko, 
niekam nesiskelbdamas, nuvežiau filmuką į zoninį kino mėgėjų 
festivalį Panevėžin. Ten apie „blogą“ A.Pakalnio praeitį niekas 
nežinojo, mano filmą atrinko į respublikinį festivalį, po to į sąjungi-

JUOKAS KAPINĖSE 

Pagal Ramūną Vaivadą

Aplinkui – kapų tyla. Mintys taip pat 
ramios, aukštos, tolimos. Svarstau apie 
gyvenimo prasmę, tuos, kurie čia ilsėsis iki 
pasaulio pabaigos... 

Staiga išgirstu kikenimą. Apsidairau. Ne, 
nieko. Po akimirkos – kažkas jau garsiau 
nusikvatoja. Kas ir iš ko kapinėse galėtų 
juoktis? Ir dar vienas?!

Pasilipęs ant akmeninės tvorelės, ieškau 
garsų šaltinio. Veltui, jokios gyvos dvasios. 
Bandau grėbstyti toliau, bet ir vėl kažkoks 
chi chi... Neberamu. Keisčiausia, kad 
juokas sklinda pažeme, sakyčiau – iš po 
žemių. Nelaboji dvasia, ne kitaip...  

Sėlinu kikenimo link. Jokio žmogaus, 
juo labiau dviejų. Kryptelėjęs į šoną, paga-
liau išvystu... senučiukę! Užlindusi už 
masyvaus antkapio, tupi sau ant betono 
sienelės ir net kretėdama varo mobiliuoju 
telefonu...

Kas sakė, kad kapinėse nebebūna jokių 
naujųjų technologijų?!

KAIP MES KEPĖM PELĖDĄ

Pagal Valentiną Patumsį

Kaimynystėj gyveno Alfonsas Liogė; aš 
dar mokyklon nėjau, o jis jau lankė 4-tą 
klasę. Sekiojau jam iš paskos, buvau „gin-
klanešys“. 

Belandžiodami po krūmus, neaukštai 
ant šakos pamatėm tupinčią pelėdą su pelė-
džiukais. Abu buvom girdėję, kad pelėda 
mato tik naktį, o dieną – ne. Ir dar buvom 
girdėję dainą apie pelėdos medžioklę, kuri 
baigiasi taip:

Kepė kepė tėvelis, 
kepė kepė motinėlė, 
kepė kepė visi vaikai 
pe-lė-dą! 
Trumpai tarus, mes irgi sumanėm išsi-

kepti pelėdą. Alfukas susirado storą laz-
dą, užsimojęs jau duos pelėdai galvon, o 
ta staiga liuokt ant jo! Taip suleido nagus 
kalnieriun, kad veidas ir galva kraujais apsi-
pylė… Dūmėm kuo toliau neatsigręždami.

Taip mano galvelėn atėjo pirmoji nau-
dinga žinia: pelėda mato ir dieną!

nį – Leningrade. Ir – laimėjau III vietą, gavau diplomą! 
Taigi niekad nereikia būti per daug uoliam ir lėkti paknops-

tom… 

Roberto Breskaus pieš.


