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

2019 m. liepos 26-28 d. įvyko Pasaulio 
anykštėnų IX suvažiavimas „Anykščiai. 
Čia žmonės kuria“. 

Kaip rašoma PAB svetainėje, „suva-
žiavimo ir Miesto šventės dienomis nau-
jas knygas pristatė anykštėnai  Rimantas 
P.Vanagas,  Mindaugas Nefas  ir  Norbertas 
Černiauskas, surengta PAB suvažiavimų isto-
riją atspindinti fotometraštininko Jono June-
vičiaus nuotraukų paroda „Akimirkos“, prie 
Koplyčios pastatyta moderni kompozicija 
MES su daugiau kaip 500 anykštėnų veidų 
atvaizdais (autorė – dizainerė Morta Tursė).

Keturi anykštėnai, palikę ryškių savo 
veiklos pėdsakų, buvo apdovanoti PAB 
medaliais: Anykščių krašto Garbės amba-
sadorius Ukrainoje Virginijus Strolia, meni-
ninkas Romualdas Inčirauskas, mecenatas 
Albinas Šližys, Vilniaus anykštėnų sambū-
rio pirmininkė Regina Smetonaitė“.

Suvažiavimo posėdyje Anykščių kul-
tūros centre antrajai kadencijai perrink-
tas Bendrijos pirmininkas  Tomas Ladiga, 

išrinkta nauja  PAB valdyba, kurioje dirbs 
16 anykštėnų: mokslininkė edukologė 
Rimanta Adomaitienė (deleguota Kauno 
anykštėnų draugijos), kultūros darbuotoja 
Rita Babelienė (Bendrijos finansininkė), 
pedagogė Rasa Černiauskaitė, verslininkas 
Aidas Deveikis, architektė Daiva Gasiūnie-

Nubrazdėjo, nulalėjo – ir pasiliko!

nė (Bendrijos pirmininko pavaduotoja), 
kultūros darbuotojas Tautvydas Kontrima-
vičius, dainininkas ir muzikos pedagogas 
Tomas Ladiga (PAB pirmininkas), pedago-
gė Virginija Macijauskienė (deleguota Vie-
šintų bendruomenės), teisininkė Irma Ran-
dakevičienė (deleguota Vilniaus anykštėnų 

sambūrio), tarnautoja Regina Smetonaitė 
(Vilniaus anykštėnų sambūrio pirminin-
kė), kultūros darbuotojas Tomas Tuskenis, 
mokslininkė edukologė Rita Virbalienė, 
alpinistas Vladas Vitkauskas, menotyri-
ninkė Jolanta Zabulytė (Kauno anykštėnų 
draugijos pirmininkė), visuomenininkas 
Vitas Mykolas Zaikauskas (Viešintų ben-
druomenės pirmininkas), filologė, rašytoja 
Jurgita Žąsinaitė-Gedminienė (Bendrijos 
pirmininko pavaduotoja). 

Suvažiavimas patvirtino  Bendrijos vei-
klos kryptis 2019-2022 metams.  Suvažia-
vimo dalyviams savo anykštėniškąją kilmę 
ir muzikinius talentus pristatė kompozitorė 
Indrė Stakvilė-Ehrhardt.

Kitą, X Pasaulio anykštėnų suvažiavimą 
nutarta surengti 2022 metais liepos pabai-
goje, per Šv. Onos atlaidus.

Tokia „formalioji“, „privalomoji“ suvažia-
vimo pusė. Neabejojame, kad susitikimų 
kibirkštys, idėjos ir mintys toliau srovens, 
raibuliuos Anykščių krašto gyvenimo upe, 
ją dar labiau gražindamos bei turtindamos.  

P.S. Pasaulio anykštėnų bendrija vykdo 
akciją „Susiskaičiuokim!“ ir kviečia anykš-
tėnus visame pasaulyje pasižymėti interak-
tyviame žemėlapyje https://www.anykste-
nai.lt/susiskaiciuokim/  

2019 m. rugsėjo vidurio duomenimis, 
akcijoje dalyvavo 340 anykštėnų iš 42 vie-
tovių 17-oje šalių.

PA info.

Pasaulio anykštėnų suvažiavimas, Miesto šventė – tai ir širdį jaudinantis, akį maloninantis reginys...
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Būrelis PAB naujosios valdybos narių su pirmininku prof. Tomu Ladiga akimirkai stabtelėjo ant 
Koplyčios laiptų...
Justės LOTYŠ ir Tautvydo KONTRIMAVIČIAUS nuotr.
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Rugsėjo 21 d. Anykščius aplankė garbinga 
draugija: pasaulyje garsus Kolumbijos politi-
kas ir filosofas Antanas Mockus su žmona 
Adriana, italų režisierius Sandro Bozzolo, 
lietuvių kino prodiuserė, studijos  „Just a 
Moment“ vadovė Dagnė Vildžiūnaitė. Jie 
specialiai į Anykščius atvežė naują minėtos 
studijos sukurtą dokumentinį filmą „Nijolė“. 

Lotynų Amerikoje gerai žinoma skulp-
torė Nijolė Sivickas (Šivickas), prieš dve-
jus metus su panašia kompanija lankiusis 
Anykščiuose, kur pokarį gyveno ir palaidoti 
jos tėvai, jau Anapilyje. Užtat filmas apie ją 
dar vertingesnis, ir kartu su liūdesio gaida 
galima pasidžiaugti, kad vis dėlto suspėta 
kino juostoje užfiksuoti šią išskirtinai origi-
nalią asmenybę, visą netrumpą bei drama-
tišką gyvenimą savo kūrinius mėgusią pasi-
rašyti dviem žodžiais: Nijole Lituano.

Kas yra kūryba? Asmenybės, o ypač 
moters laisvė? Kas yra žmogui tėvynė, tėvai? 
Ar įmanomas gyvenimas be paslapties? 
Nijolė niekada neužmiršo jausmo, ugnimi 
perliejusio ją visą, kai apsirengė iš sovieti-
nės Lietuvos atsiųstus drobinius tėvo marš-
kinius… Ji nesuprato, kaip įmanoma dorai  
nugyventi dieną be visiško atsidavimo ir 
tokio nuovargio, kai sutemus vos laikaisi 
ant kojų? Ji nesuprato, kaip žmonės gyvena, 
ramiai alsuoja ir miega, eidami į kompro-
misus su sąžine? Kaip galima užmiršti savo 
gimtinę ir gimtąją kalbą?.. 

Beje, apie tai S. Bozzolo filme „Nijolė“ 
beveik nekalbama. Tik iš kartu su ja praleis-
tų akimirkų, jos momentinių klausimų bei 
atsakymų sūnui, režisieriui ar bičiuliui gali 

Nijolė atgimė Anykščiuose… 
suvokti skulptorės ir mylinčios motinos egzis-
tencijos esmę. Kartais toji esmė net nelabai 
logiškai paaiškinama, nes patys didieji dalykai 
– meilė, mirtis, kūryba, tiesa, tikėjimas, gėris 
ir kt. –  dažnai daugeliui taip ir lieka mįslė…

Nijolės neįmanoma surežisuoti, suvai-
dinti, apžaisti! Jai mirus, šių eilučių autoriui 
buvo pasiūlyta parašyti atsisveikinimo žodį, 
bet šis tik bejėgiškai skėstelėjo rankomis: į 
jokius rėmus aš Nijolės nepajėgčiau įspraus-
ti, juolab – į juodus…

Bet filmo pagrindiniai herojai – nebūtinai 
tik Nijolė ir Antanas, nors jie dažniausiai 
matomi, netgi kaip tam tikros konkuruojan-
čios figūros. Pagrindiniu herojum bene tiks-
liausia būtų įvardinti besąlygišką, begalinį 
motinos ir sūnaus tarpusavio pasitikėjimą, 
meilę…

P.S. Parašius šias eilutes, belieka viltis, 
kad filmas „Nijolė“ dar ir dar kartą  paska-
tins anykštėnus neužmiršti Nijolės Sivickas 
kūrybinio palikimo ir paieškoti galimybių 
nors kai ką parsigabenti Lietuvon, Anykš-
čiuos…  

Rimantas VANAGAS

1. Anykštėnai – anykštėnams 
Bendrija numato: 
* išsaugoti ir tobulinti anykštėnų bendra-

vimo ir keitimosi informacija sistemą, kad ji 
leistų sekti gimtojo krašto kaitą ir joje daly-
vauti; 

* stiprinti Pasaulio anykštėnų namus kaip 
informacinį ir kultūrinį centrą Anykščiuose; 

* talkinti anykštėnams, siekiantiems 
pažinti savo prigimtinį kraštą, pagelbėti 
jiems atkurti tarpusavio ryšius, visomis išga-
lėmis prisidėti prie empatijos didinimo; 

* skatinti anykštėnų bendruomenių kūri-
mąsi įvairiuose kraštuose, telkti jas bendrai 
kryptingai veiklai Anykščių krašto labui. 

2. Anykštėnai – Anykščiams 
Bendrija pasirengusi: 
* suteikti sąlygas įvairiose srityse dir-

Pasaulio anykštėnų bendrijos veiklos kryptys 
2019-2022 m. 

bantiems pasaulio anykštėnams dalyvauti 
visuomeniniuose, kultūriniuose ir ūkiniuo-
se Anykščių krašto plėtros procesuose, laiku 
pareikšti savo nuomonę ir pasidalinti profe-
sine patirtimi, dalyvauti skatinant profesio-
nalumą ir novatoriškumą; 

* sutartiniais ryšiais su Anykščių rajono 
savivaldybe dalyvauti iniciatyvose ir pro-
gramose, telkiančiose kraštiečius, skatinan-
čiose juos daugiau dėmesio skirti Anykščių 
kraštui, siūlančiose galimybę čia sugrįžti ar 
persikelti ir kurti savo ateitį; 

* inicijuoti ir kartu su partneriais įgyven-
dinti tautinės atminties išsaugojimo, kul-
tūrinės ir meninės raiškos idėjas ir projek-
tus, turtinančius Anykščius kaip patrauklų, 
gerbiantį paveldėtas vertybes ir tuo pačiu 
inovatyvų kraštą, stiprinančius anykštėnų 
patriotinius jausmus ir didinančius Anykš-

Pasaulio anykštėnų bendrija − plėtodama kartu su Nepriklausoma Lie-
tuva gimusią visų kraštų anykštėnų bendravimo tradiciją, − ištikimybės 
gimtinei saitais siedama Anykščiuose ir svetur gyvenančius anykštėnus,  
skatindama anykštėnus palikti savo minčių ir darbų pėdsakus gimtinėje, 
− stiprindama teigiamą viešąjį Anykščių įvaizdį Lietuvoje ir pasaulyje, 
nusprendžia toliau veikti trim kryptimis: 

čių patrauklumo vertę; 
* vystyti modelį ANYKŠČIAI + KULTŪ-

RA + VERSLAS. 

3. Anykštėnai – Lietuvai ir pasauliui 
Bendrija įsipareigoja: 
* skleisti pasaulio anykštėnų mažųjų ben-

druomenių, susibūrusių kitose šalies vieto-
vėse ir užsienio valstybėse, veiklos patirtį, 
skatinti jų iniciatyvas ir partnerystės ryšius; 

* skatinti anykštėnus panaudoti savo 
asmeninę įtaką gyvenamojoje ar veiklos 
aplinkoje ir skleisti žinias apie progresyvias 
permainas Anykščių krašte, formuoti tei-
giamą nuomonę apie Anykščius kaip apie 
patrauklų ir viliojantį pažinti Lietuvos kuror-
tą, idėjomis ir darbais prisidėti siekiant, kad 
Anykščiai gautų Lietuvos kultūrinio kurorto 
statusą.

Nors filmas „Nijolė“ jau baigtas, Antanas Mockus (kairėje) mielai klausosi režisieriaus Sandro 
Bozzolo komentarų...
Silvijos MAŽEIKYTĖS nuotr.
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Garsi Lietuvos keramikė Aldona Jonuš-
kaitė-Šaltenienė (mums svarbu ir tai, kad 
ji – PAB veikloje nuolat sutinkamo daili-
ninko Arvydo Šaltenio žmona) “Anykšto-
je” guodėsi, kad lietuviai kažkodėl nela-
bai mėgsta keramiką. Tačiau tai, ką ji su 
vyru atvežė į Koplyčią parodyti anykštė-
nams, pranoko drąsiausius lūkesčius. Ita-
lijoje, JAV, Turkijoje ir kitose šalyse puikiai 
užsirekomendavusi menininkė (ji dalyva-
vo ir pasaulinėje parodoje “50 pasaulio 
moterų”) konkrečiais pavyzdžiais parodė, 
jog kūrybiškų rankų, lakios vaizduotės 
sukurtos formos gali skleisti gilią gyveni-
mo filosofiją, liūdesį ir meilę, džiaugsmą 
ir neviltį.   

Kadangi A. Jonuškaitės-Šaltenienės par-
oda, porą savaičių pasisvečiavusi Anykš-
čiuose, jau iškeliavo į kitas sales, jos nema-
čiusiems belieka graužtis nagus arba… 
įsijungti internetą… 

PA info.

Keramika, kurios negalima nemylėti

Keramikas Juozas Adomonis šalia savo moki-
nės A. Jonuškaitės-Šaltenienės kūrinio “Fėja” 
(2012-2013).
Anykščių koplyčios nuotr.

„SAVO SIELOJ IR ATMINTYJE“

Truputį neramu imti į rankas knygą, kuri 
– iš anksto žinai – yra tarsi viso gyvenimo 
(tiksliau – lygiai 30-ties metų) kūrybinė 
išpažintis. Ne šaltų matematinių vienetų 
suma, o jautrių, subtilių išgyvenimų vėri-
nys, suvertas paties autoriaus. Ką Antanas 
Drilinga išsirinko iš kalno savo eilėraščių 
rinkinių, ką labiausiai vertina ir nori darsyk 
pakartoti, nuo smėlėto Plikiškių kalniuko 
žvelgdamas į praplaukiančią Šventąją? 

Dabar jau ne visi supranta, nori supras-
ti, kad dar palyginti neseniai laikas iš meno 
žmonių reikalavo daug ko. Ypač jei, būda-
mas jaunas ir ambicingas, norėjai viešai 

Anykštėnų knygų derlius
tarti savo žodį, būti pastebėtas ir nors kiek 
įvertintas. Reikalavo pilietiškų deklaracijų, 
pabrėžtinai stoiškos pozicijos, kiekvieno 
kūrėjo vis kitaip suprantamo principingu-
mo. Kiek pamenu, reiklus buvo ir pats A. 
Drilinga – ir sau, ir kitiems. Jo garbanos, šil-
ta šypsenėlė ir eilių posmai nuolat šmėkš-
čiojo  spaudoje (tada eilėraščius spausdino 
absoliučiai visi laikraščiai ir žurnalai), kny-
gose, gausiuose literatūros renginiuose.

Ir štai – po tiekos metų ir Didžiojo Virs-
mo – rinktinė „Švelnumas“(leidykla „Žuvė-
dra“, 190 p., 100 egz., 2019). Nejučia ding-
teli: kaip smarkiai pavadinimas skiriasi nuo 
jaunystės eilių rinkinio „Rankos ir betonas“! 
Atverčiame pirmąjį skyrių „Vakaro sonetai“:

Dabar liūdnai aš gyvenu,
Kitaip gyvent ir negalėjau,
Bet pasakyk telefonu,
Kad tu mane labai  mylėjai…
Madingų šiandienos „tekstų“, vertimosi 

per galvą ir kitokių mandrysčių kontekste 
– labai paprastos, nuoširdžios, jausmin-
gos eilės! Kažkas lyg iš V.Šekspyro, lyg iš 
V.Mačernio… Malonu grįžti prie tradicinio 
žodžio, laiko patikrintos formos, įsiminti, 
pasisūpuoti ant švelnių, lengvai filosofijai 
įkvepiančių soneto bangelių… Autorius 
nesidrovėdamas atveria romantiškai paky-
lėtas savo jaunystės išgyvenimų paslaptis, 
nesigėdija garbesniam amžiui būdingos 
nostalgijos. Skaitai ir galvoji: A.Drilingą 
būtų supratę ir mano tėvai, neskaitę jokių 
knygų; nesunku paaiškinti, kodėl jį mielai 
deklamuoja aktoriai, o salės įdėmiai klau-
sosi; jei akį malonėtų užmesti šiandienos 
gimnazistas – irgi tikriausiai nenusiviltų. 
Nes mūsų trūkčiojančioje, uždususioje, 
fragmentiškoje kasdienybėje jau mažai kas 

bekalba taip aiškiai, šviesiai, šiltai!
Meilės viražai ir vitražai švytuliuoja, pul-

suoja dažname „Švelnumo“ puslapyje, mei-
lė A.Drilingai ir geismų altorius, ir amžina 
mįslė, ir erškėčiuotas kančios kryžius. Ką gi, 
aukštaitis, lyrikas, gimęs ir tebevaikštantis 
A.Baranausko, A. Strazdo, A.Miškinio žeme-
le… Švelniuos apmąstymuos (kaip pats rašo 
– „savo sieloj ir atmintyje“) skendintis lyri-
nis herojus, tarsi ir patenkintas pasirinktuoju 
vaidmeniu, vis dėlto negali ištverti nepratrū-
kęs aštriomis nūdienos aktualijomis:

Vėl melo debesys užslinko
Ant mūsų žemės nekaltos, 
Ir nežinau, kodėl aplinkui
Tiek neteisybių ir klastos,
Galvažudžių palaidos gaujos
Be baimės žaidžia mirtimi;
Ak, koks žiaurus pasaulis naujas! –
Bet juk nenaujas jis - - - 
Šios ir panašios eilės liudytų, jog 

A.Drilinga meistriškai nardo ne tik meilės, 
bet ir apskritai egzistencinėse srovėse, gi 
nuolat fiksuoti laiko pulsą – poetui vėlgi ir 
dovana, ir neišvengiamas skausmas...

Po gausybės ilgesnių ir trumpesnių 
autentiškų atsivėrimų stabtelime ties Fede-
riko Garsijos Lorkos eilėraščių vertimais: o 
taip, A.Drilinga kadaise buvo meistriškai 
išvertęs šį garsų ispanų poetą, ir ne tik šį! 

Knygoje marguoja ir kitų, paties poeto 
aplankytų šalių, miestų vardai – gal kam 
juokinga, bet internacionalizmu mes anuo-
met tikėjome nė kiek ne mažiau, nei dabar-
tinis jaunimas – liberalizmu, globalizmu... 

Šių eilučių autoriui A.Drilingos „Švelnu-
mas“ priminė daug ką… Bet kuriuo atveju 
šioji lyrikos rinktinė, manding, byloja viena: 
jei žmogus (o ypač poetas) ir visas pasaulis 
kažkuo dar  tiki ir laikosi, tai tik meile!

Rimantas VANAGAS         

Virginijus Klimanskas
PRIJAUKINO

Prijaukino mane, prirakino
Šventoji prie savo krantų,
Prijaukino svajas ir likimą
Sūnaus
Iš Suvalkijos lygumų.

Prijaukino sielą neramią
Ir mintis neramias,
Prirakino tvirtai
Ir nenori paleist.

Čia įaugau širdim – 
Pats nenoriu išeit.
Prie šaltinių vandens, 
Prie Puntuko akmens –
Ar ilgam?
Visada. 
Amžinai.

Tęsinys 4 p.
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IŠ STORŲ PRAEITIES KLODŲ...

Kiekviena reikšminga knyga ateina savu laiku ir savais keliais. 
Nekyla abejonių, kad ir iš garsių kūrėjų krašto – Anykščių kilusios 
rašytojos, literatūrologės, humanitarinių mokslų daktarės Jurgos 
Žąsinaitės istorinis romanas Memento Grodno. Dingusi Lietuvos 
Gardino istorija (Obuolys, 2019, 288) pasirodė nei per vėlai, nei per 
anksti. Knyga dedikuojama pernai mirusio vieno iškiliausių Lietuvos 
istorikų, Anykščių rajono Garbės piliečio Antano Tylos atminimui: 
„Profesorius svariais patarimais ir vertinga šaltinių medžiaga reikš-
mingai prisidėjo kuriant roma-
ną“.  Šių metų spalio 28 d. prof. 
A.Tylai būtų sukakę 90 metų.

Įvairaus žanro, tematikos, 
problematikos grožinių kūri-
nių šių dienų skaitytojui tikrai 
netrūksta, tačiau tokių, kurie 
užpildytų tautos istorijoje žio-
jinčias tuštumas, apeliuotų į 
tautinę savimonę, prabiltų į 
dabartinį žmogų prieš porą 
šimtmečių skambėjusia kalba, 
išties nėra daug. Pagrindinį  
J. Žąsinaitės romano leitmo-
tyvą, o sykiu ir imperatyvą 
atspindi pavadinime įrašytas 
lotyniškasis memento (atmink). 
Atminties galia grąžina praras-
tas teritorijas, prikelia užmirštus 
vardus, byloja, kas buvome, 
esame, būsim. Pakviesti žengti į klaidų istorinių aplinkybių ir likimų 
labirintą, leidžiamės ieškoti savo protėvių (mums jau nūdien sveti-
mose žemėse) įspaustų pėdsakų. Žvalgomės lietuviškojo Gardino, 
kuris dar XVIII a. vadintas antrąja Lietuvos Didžiosios Kunigaikštys-
tės sostine. Ieškome Gardino seniūno Antano Tyzenhauzo, miesto 
praminto Pikulu (artimo karaliaus Stanislovo Augusto Poniatovs-
kio bičiulio, Šiaulių ekonomijos administratoriaus…), skaitome jo 
laiškus, sykiu su jo provaikaičiu (sovietmečiu iš Vilniaus į Gardiną 
atvykusiu archyvaru Feliksu Tyzenhauzu) mėginame rasti seniūno 
paslėptą lobių skrynutę, išsiaiškinti XVIII a. Gardino Pikulo paslap-
tį, viliamės suprasti kitą ir save. Taikliausiai šią pastangą įvardija ir 
paaiškina rašytoja Gintarė Adomaitytė: „Knyga įtraukia. Nebepalei-
džia. Jos veikėjų elgesys suprantamas, nors kartais – apgailėtinas, lyg 
pateisinamas, lyg ir ne. Viskas taip žmogiška... Senų, praėjusių laikų 
sakmės ir legendos, paslaptingi užrašai siejami su tiksliais, doku-
mentų liudijamais faktais.“ 

Kaip ir ankstesni J. Žąsinaitės kūriniai, Memento Grodno – kele-
rių metų kruopštaus, tiriamojo darbo vaisius. Pati autorė yra minėju-
si, kad romaną pradėjo rašyti dar Vilniaus universitete studijuodama 
doktorantūrą. Nuosekliai, kantriai rinko medžiagą Lenkijos, Baltaru-
sijos, Rusijos archyvuose, pačią įdomiausią, ne visada mokslinėms 
publikacijoms tinkančią informaciją „įdarbino“ grožiniame tekste.  
Sutiktume su šiuolaikinės lietuvių literatūros tyrinėtoja Audinga 
Pelurityte-Tikuišiene, atsiliepimuose apie J. Žąsinaitės naująjį roma-
ną teigiančia, jog „meniniu žodžiu pasiekiama tai, ko jokie faktai 
ir dokumentai, jokie mokslo tyrimai negalėtų papasakoti. Kūrinyje 
atsiskleidžia žmonių istorija – su atpažįstamais vidinio gyvenimo 
potyriais, su paslaptimis ir troškimais, su savo charakteriais ir liki-
mais. Toks svarbus Lietuvos istorijos miestas, naujų politinių ir tau-

Anykštėnų knygų derlius tinių darinių išstumtas už dabartinės Lietuvos teritorijos ribų, staiga 
atsiveria mums, atskleisdamas savo dvasią.“

Ir visgi – kodėl Gardinas? Kodėl autorė tiek laiko ir mokslinių, 
kūrybinių pastangų skiria šiam iš lietuviškosios sąmonės ištrintam 
miestui? Kodėl įgarsina (ir, beje, labai meistriškai, poetiškai, leisdama 
pražysti senų žodžių, metaforų, palyginimų apstybei) kelių amžių 
nutildytus balsus? Atsakymo ieškau ne kitų, skaičiusių šią knygą 
pastebėjimuose, net ne pačios autorės pasisakymuose. Susirandu 
garsiausio Anykščių krašto dainiaus Antano Baranausko 1855 m. 
Karolinai Praniauskaitei rašytą eilėraštį ir skaitau apie poeto užmojį  
„iš storų praeities klodų prikelti tolimus mirusių amžių prisimini-
mus, juos papuošti nuostabiu svajonės žiedu, surinkti senus liaudies 
padavimus, kad atgytų jų kerintis grožis“. Tinkamesnio atsakymo 
man nebereikia. Bet kiekvienas skaitytojas atsakytų savaip. 

Monika MILVIDAITĖ

NIŪRONIŲ ŠILO UŽBURTAS AKADEMIKAS

Ką daro mokslininkai, užkopę į savo profesinės veiklos viršukal-
nę ir žvalgydamiesi nuo jos aplinkui? Sėda rašyti prisiminimų apie 
gyvenimo kelionę, iš patirties aukštumų imdami vertinti tai, kas 
anuo laiku gyvenant gal kiek kitaip atrodydavo...

Tad mokslininko biologo ir imunologo, nuo 2011 m. – Lietuvos 
mokslų akademijos tikrojo nario Vyto Antano Tamošiūno sprendimas 
parengti ir išleisti memuarinės publicistikos knygą „Mano gyvenimo 
žingsniai: nuo purienų iki imunologijos“ nėra unikalus atvejis. Vis 
dėlto jis itin reikšmingas mums, anykštėnams, šiuo metu jį turintiems 

savo gretose kaip vienintelį „tikrą 
ir savo“ akademiką.

Jau du dešimtmečius šiaip jau 
Vilniuje gyvenantis biomedici-
nos mokslų habilituotas dakta-
ras prof. V.A.Tamošiūnas save 
vadina anykštėnu, nes didelę 
metų dalį praleidžia savo sody-
boje Niūronyse, kur norėtų būti 
vis ilgiau ir ilgiau. 

Jo atminties knyga vedžioja 
skaitytoją mokslininko gyveni-
mo takais nuo vaikystės Pumpė-
nų (Pasvalio r.) apylinkėse pro 
Kupiškio kraštą Vilniaus link, kol 
atveda į Anykščių apylinkes ir 
čia palieka tarsi idiliškoje vakarė-
jančioje jaukumoje. Čia veda ir 

prigimtis – mokslininko motina buvo kilusi iš Anykščių krašto. Tad 
ir akademiko mintys vyresniame amžiuje vis dažniau sukasi apie 
Anykščius ir anykštėniškąsias vertybes, pasak autoriaus, „apie saulė-
lydį Anykščiuose“.

Tarp asmeninių atsiminimų ir įspūdžių knygoje gausu savitai 
perpasakotos Anykščių krašto istorinės ir šiandieninės informa-
cijos. Nebūdamas nuolatinis Anykščių kultūrinės erdvės dalyvis, 
V.A.Tamošiūnas pastebėjo ir akcentavo tuos vertybinius momentus, 
kurie mums, vietiniams, neretai atrodo nereikšmingi. O mokslininko 
susitikimai gyvenimo kelyje su kitais anykštėnais – tiek profesinės 
srities atstovais, tiek kitais mokslininkais ar politikais – atsiminimuose 
nuspalvinami taikliai įvardintomis detalėmis. 

Skaitant akivaizdu: akademikas – ne humanitarinio profilio žmo-
gus, tad ir atsiminimai – dalykiški, ne gražbyliavimu, o faktais ir raci-
onaliomis išvadomis paremti. Žodžiu, tikrai akademiški!

Tautvydas KONTRIMAVIČIUS

Pradžia – 3 p.


