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ANYKŠTĖNAS
Pasaulio anykštėnų bendrijos laikraštis kiekvienam, laikančiam save anykštėnu

Ant Švenčių slenksčio
KALĖDOS, SNAIGIŲ PASAKOS, NAUJIEJI...
TAS BALTO,
GURGŽDANČIO STEBUKLO ILGESYS!
PEIZAŽAS SU ŠILTAIS LANGAIS PUSNY...
JIS MŪSŲ NEAPVILS, NET JEIGU NEPASNIGS:
MES BŪSIME KARTU –
NET JEIGU NE KARTU –
VISI – TAM ILGESINGAM SPINDESY!...
Rimantas VANAGAS
Audronės S. nuotr.

Kaip gražios

žuvys sietuvoj...
Į PA klausimus atsako Anykščių rajono
savivaldybės Kultūros, turizmo ir komunikacijos
skyriaus specialistė Kristina KIAUŠAITĖ
Smagu buvo matyti, kaip vieno renginio
metu pakaičiui laisvai kalbėjote ir angliškai, ir prancūziškai. Vien šis faktas rodo,
jog jaunesnioji anykštėnų karta vis labiau
moderni, profesionaliai „pasikausčiusi“. Kodėl, turėdama tokius duomenis,
iš pasaulio kultūros sostine tituluojamo

Paryžiaus grįžote į Anykščius?
Tiesiog taip susidėliojo gyvenimo aplinkybės. Į pabaigą ėjo studijos Lilyje, baiginėjau praktiką Paryžiuje, o į pasaulį ruošėsi
Faustina. Reikėjo rinktis. Buvo įvairių svarstymų, planų, bet atėjo tylus ir labai aiškus
krypties suvokimas: Anykščiai. Iš pradžių
atrodė, kad gimtasis kraštas bus tik trumpa
stotelė toliau keliaujant į pasaulį. Tačiau,
čia, Anykščiuose, atradau visą pasaulį: per
vienuolikos metų darbą muziejuje turėjau gausybę įdomių susitikimų su įvairiais
žmonėmis, dar giliau pažinau ir pamilau
savo kraštą.
Tikriausiai esu mažų miestų žmogus,
kur čia pat natūrali gamta, artimai bendraujantys žmonės. Globaliame, nuolat kintančiame pasaulyje man tai yra vertybė. Laiką
lenkiančios technologijos, net ir gyvenant
Anykščiuose, leidžia sužinoti, bendrauti, dirbti su visu pasauliu. Anykščiuose
netrunki ir 15-os minučių, o jau pasitinki
saulę stovėdamas basomis Šilelyje ar besimaudydamas Šventojoje. Man rodos, kad
pasaulio aprėptį, gebėjimus, sėkmę labai
įtakoja vidinė darna, o gamta kaip tik atliepia ir padeda žmogui.

Anykščių Koplyčios – Pasaulio anykštėnų kūrybos centro nuotr.
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„Labas, aš
Anykščiuos“!
Pasaulio anykštėnų bendrija susitikimus
su anykštėnais kelia į naują formatą ir pristato tinklalaidę (angl. podcast) „Labas, aš
Anykščiuos“. Prie PAB organizuoto tinklalaidės kūrimo gyvai prisideda Anykščių
jaunimas – Rimantas Juodelis, Simona
Valonytė, Gytis Kaminskas, Justė Lotyš,

jiems talkina ir Anykščių Menų centro savanorės – Skaistė Kirstukaitė, Eglė Pipiraitė.
Mums labai pasisekė, kad Anykščių rajono L. ir S. Didžiulių viešojoje bibliotekoje
veikia „Idėjų Lab‘as“, jame įrašinėjame
pokalbius. Šio projekto idėja – pokalbiai su
jaunais, kūrybiškais ir visapusiškai įdomiais
žmonėmis, pasirinkusiais gyvenimą Anykščiuose. Tikimės pasiekti jaunuosius anykštėnus jiems patogiais kanalais, supažindinti
su čia gyvenančiomis įdomiomis asmenybėmis, įkvėpti meilės visam Anykščių kraštui. Ypač šiuo, pandemijos laikotarpiu, kai
negalime rengti gyvų susitikimų, tinklalaidžių formatas – patogi galimybė klausytis

Iš kairės: Indrė Tukačiauskienė, Dovilė Pravilionienė, Ugnė Morkūnienė, Simona Valonytė (laidos
vedėja).
Autorės nuotr.

Kaip gražios
žuvys sietuvoj...
Atkelta iš 1 p.

Kalbų mokėjimas suteikia galimybes,
malonumą bendrauti, bet kartu tai nėra kažkoks išskirtinis dalykas, dabartinis jaunis kalba keliomis kalbomis. Mane žavėjo šviesaus
atminimo mokytojas Jonas Juknevičius: puikiai įvaldęs nemenką skaičių kalbų, sugebėjo jas jungti ir akimirksniu pereiti iš vienos į
kitą. Tai buvo nepaprasto vidinio turtingumo
asmenybė, Mokytojas bendravo su įvairių
šalių žmonėmis, skleidė toleranciją, pagarbą, jis buvo pasaulio žmogus Anykščiuose.
Jau ne vieneri metai aktyviai dalyvaujate
Anykščių kultūriniame gyvenime. Daugelio įgudusių, autoritetingų kultūrinininkų
veidai pastebimai raukšlėjasi... Ar pakankamai šviežio, kūrybiško jaunimo įsilieja į
mūsų kasdienybę ir šventes? Ar pastebite
kokių naujų gerų tendencijų?
Raukšlės… Jos irgi reikalingos, jose užrašyta daug istorijų, patirčių, jos geba pasida-

linti ir grąžinti į esmę. Vertybiniai autoritetai Anykščiams kaip niekad svarbūs. Lygiai
taip pat Anykščiams svarbus naujas, kartais
šokiruojantis, netikėtas, drąsus požiūris.
Atsiranda įvairių puikių iniciatyvų, tegu jų
būna vis daugiau!
Džiugu, kad pastaraisiais metais jauni
žmonės atranda Anykščius. Atvyksta ne
tik pažinti, aplankyti, bet ir čia kurtis bei
kurti. Pvz., didžioji dalis buvusių ir esamų
Anykščių menų inkubatoriaus rezidentų –
net ne Anykščių krašto vaikai. Taip pat atsiranda šeimų, draugų smulkūs verslai, grįžta
užsienyje gyvenę anykštėnai – ir vėl kaip
gražios žuvys nardo Šventosios sietuvoj...
Man įdomiausia tai, kad šitie žmonės dažnai labiau vertina Anykščius nei mes, čia
giliai šaknis įleidę. Jie atranda, išryškina dar
kitokius Anykščių kultūros, gamtos, socialinius rakursus, atranda naujas, o gal senas,
pamirštas mūsų krašto vertes. Jie geba veikti, uždegti kitus.
Praėjusieji metai visiems
nelengvi dėl koronaviruso
Kokius anykštėnų bruožus
išbandymų laikotarpis? Ar

mums buvo
pandemijos.
išryškino šis
patirtys vien

vieniems kitų!
Jau kalbinome verslininką Deividą Dilį,
biatlonininką Vytautą Strolią, tris merginas
iš „Bitelės ūkio“ – Ugnę Morkūnienę, Dovilę Pravilionienę ir Indrę Tukačiauskienę.
Rengdami šį projektą, norime suteikti
jauniems žmonėms galimybę ne tik pasireikšti kūrybiškai, įgyti patirties kuriant tinklalaidę, bet ir užsidirbti – projektą finansiškai parėmė Anykščių rajono savivaldybė.
Svarbiu aspektu laikome kūrybinį procesą.
Tinklalaidę skleidžiame trijose populiariose platformose – Spotify, YouTube
bei PodBean – tereikia suvesti „Labas, aš
Anykščiuos“.
Šiems metams numatytos 5 laidos. Tikimės pokalbius tęsti ir kitąmet.
Simona ŠEVČENKAITĖ

tragiškos, o gal būta ir linksmų momentų?
Ką Jūs pati naujai pajutote, supratote, galbūt išmokote?
Keistas pusmetis, kaip norisi, kad kuo
greičiau liktų praeityje! Toks jausmas,
tarsi pasaulis būtų pažabotas: iš vienos
pusės – infekcijos, iš kitos pusės – pagrįstų
ir nepagrįstų nuomonių, vertinimų. Neįtikėtina, kad toks technologiškai pažangus
pasaulis tapo taip lengvai pažeidžiamas.
Anykštėnams labiau pasisekė nei didžiųjų
miestų gyventojams. Man rodos, kad Mišką ir Šventosios pakrantes dar labiau įvertinom bei pamilom. Džiugu, kad ir ši vasara
Anykščiuose buvo pilna svečių, po įtempto
pavasario galėjo atsigauti įvairūs verslai.
O kaip norisi, kad ir Kultūra būtų ne virtuali, o gyva! Juk net didžiausių negandų
akivaizdoje kultūra kėlė žmonėms dvasią.
Viskas praeina... Tikiu, kad ir vėl būriuosimės, bendrausime, apsikabinsime, keliausime. Bet būsime jau kitokie – išmokę
labiau branginti, įvertinti, džiaugtis, labiau
pasitikintys savimi ir kitais.
O dabar norėčiau palinkėti, kad susitelktume, būtume sveiki ir sąmoningi.
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„PAŠVAISTĖ VIRŠUM
ANYKŠČIŲ – MŪSŲ!“
Į PA klausimus atsako Audriaus Juškos ūkio
vadybininkė Rūta JUŠKIENĖ
Neretą naktį Anykščių šiaurės-vakarų padangė nušvinta šilta oranžine šviesa. Tik gerai pagalvoję supratom, kad šitaip šviečia Jūsų bendrovės šiltnamiai...
Taip, šviečiame mes. Esam švietę ir prieš 15 metų, tik, matyt, visi
jau primiršo.
Ar galime sakyti, kad jei anykštėnai pasipuošia šviesos girliandomis
tik per žiemos šventes, jūs jas deginate vos ne pusmetį? Kiek panašiai
tų lempų lempučių? Šimtai, tūkstančiai?
Mūsų ūkis išsiskleidęs ant 10 ha žemės. O viename šio ploto hektare dega 2300 lempų. Esame sumontavę naujos kartos natrio lempas,
finansavimą iš ES fondų gavome kaip žemes ūkio kooperatyvo „Agrolit“ nariai – vienam hektarui apšviesti elektra per mėnesį kainuos apie
70 000 eurų be PVM. Taigi ir mūsų augalų, ir Anykščių padangės
apšvietimas tikrai nėra pigus malonumas.
Dažnas anykštėnas, manau, sunkokai įsivaizduoja, ką galima auginti
žiemos pradžioj, tegu ir šiltnamiuose?
Bandome išlikti
kuo mažiau sezoniški. Lietuvos klimato
sąlygomis nuo rugsėjo vidurio augalams
pradeda trūkti saulės
šviesos, todėl įprastai
turime 4,5–5 „tuščius“ mėnesius, kai
ūkiui tenka išsilaikyti negaunant pajamų. Todėl ir buvo
nuspresta „įdarbinti“
šviesą bent viename
hektare.
Sezono
metu
auginame pomidorus, agurkus ir 1ha
braškių. Šiuo metu
po dienos šviesos
lempom auginame 1
Nuotr. iš interneto
ha ilgavaisių agurkų.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
Ar esate patenkinti šių metų daržovių ir vaisių derliumi? Gal galėtumėte skaičiais pailiustruoti savo ūkio darbų apimtį? Ar jos nesumažino koronavirusas?
Per metus užauginame apie 50 t braškių, 600 t pomidorų, 3000 t
agurkų. Mūsų produkcija prekiauja visi didieji Lietuvos prekybos tinklai, daugiausia „Lidl“. Nedidelė dalis produkcijos iškeliauja į Latviją,
Vokietiją.
Net ir pasaulinės pandemijos sąlygomis mes dirbame, suskirstėme
darbuotojus brigadomis (ne sezono metu ūkyje dirba 150 darbuotojų,
vasarą – iki 200). Dažniau dezinfekuojame patalpas, dirbame su kaukėmis. Kam darbo pobūdis leidžia, dirba nuotoliniu būdu, kai kurie
darbuotojai atostogauja. Deja, mūsų ūkyje nėra galimybės stabdyti
darbus. Nesitikime, kad pavyks išvengti susirgimų, tačiau stengiamės
kiek įmanoma sumažinti galimybę infekcijai patekti į ūkį.
Kokiomis nuotaikomis gyvenate pasitikdami šv.Kalėdas, Naujuosius
Metus? Ko norėtumėte palinkėti anykštėnams – savo kaimynams,
bičiuliams, darbuotojams?
Turime tradiciją sveikinti Šv. Kalėdų proga ūkio darbuotojų vaikučius, įprastai Kultūros centre organizuojame jiems šventę su Kalėdų
seneliu ir vaidinimu. Šiemet dėl pandemijos šios tradicijos teks atsisakyti, bet dovanėlės tikrai bus. Kalėdų seneliui jokios pandemijos
nebaisios!
Visiems anykštėnams linkime jaukių švenčių, sveikatos, gražių ir
derlingų 2021-ųjų!
Savo ruožtu ir mes linkime Jums Jaučio metais jautiškos ištvermės,
stiprybės, sveikų ir vitaminingų augintinių!

MOTINYSTĖS ATOSTOGOSE esanti
PAB ats. sekretorė Justė Lotyš perdavė
PA skaitytojams tokį palinkėjimą:

Per šias šv. Kalėdas linkiu
suvalgyti vienu pyragaičiu mažiau,
dovanoti kitiems visų pirma gerą
žodį ir šypseną, neiti į parduotuvę
prieš šventes ir nepamiršti, kad
tikroji Kalėdų priežastis ir prasmė
guli Betliejaus tvartelyje!
Nuotraukoje – mama Justė, tėtis Stanislovas, vaikai Pranciškus, Sofija ir mažasis Joelis.
Iš LOTYŠŲ šeimos albumo
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Durys atsidaro, ir įeina...
Vytautas Didysis!
Kijevo leidykla „Baltia Druk“ ukrainiečių kalba 1000 egz. tiražu išleido anykštėno istoriko ir leidyklos vyr. redaktoriaus
Virginijaus Strolios sumanytą knygą „Ukrainos istorija. Vytauto epocha 1387-1430“.
Tai dar vienas tęstinio projekto, skirto LDK
istoriniam ir kultūriniam paveldui Ukrainoje, etapas, jį rėmė Lietuvos užsienio reikalų
ministerija.
Pasak V.Strolios, rengiant šį leidinį
paaiškėjo, jog Vytautas Didysis Ukrainoje

ir šiandien nepamirštas, jo epochą tyrinėja ukrainiečiai istorikai, o paprastų žmonių
perduodamose legendose jis menamas
kaip „karalius Vitovtas“.
Be profesionalių tekstų, knygoje skaitytojas ras ir originalių iliustracijų – Vytauto
epochos asmenybių daiktų nuotraukų: jo
dukters Onos, LDK didžiojo kunigaikščio Švitrigailos antspaudų bei kitų reliktų.
V.Strolia viliasi, kad ši knyga pasirodys ir
lietuviškai, o minėtieji reliktai „gyvu pavi-

dalu“ bus atvežti į Anykščius ir parodyti
anykštėnams bei mūsų kraštą gausiai lankantiems turistams.
PA info.

Kalėdinius bei Naujametinius
linkėjimus
„Pasaulio anykštėno“ skaitytojams iš Kalifornijos siunčia:
Audrius, Algirdas, Rimas ir Magnolija Jūratė Avižieniai

Audriaus Avižienio metų trofėjus –
Ramiojo vandenyno pakrantėje
sužvejota 10 kg lašiša
Iš AVIŽIENIŲ šeimos fotoarchyvo

Aukštaičiai
sveikina žemaitį
Š.m. gruodžio 10 d. Anykščių L. ir S. Didžiulių viešoji biblioteka virtualiu (vaizdo pokalbio) būdu pasveikino rašytoją Vytautą Martinkų, tapusį 10-uoju A. Baranausko literatūrinės premijos
laureatu. Anykščių savivaldybės 2010 m. įsteigta premija rašytojui
buvo paskirta už 3 sakmių romaną „Tavo bažnyčios rūsys“. Šįkart
visi vertinimo komisijos nariai balsavo vieningai.
Sveikiname garbųjį Žemaitį, talentingai bylojantį lietuvybės
dvasia ir Aukštaitijai, ir visai Lietuvai!
PA info.

Akademikas, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas
Vytautas Martinkus 2018 m. vasario 27 d. Vilniuje, Knygų mugėje.
Iš kairės: rašytojas Rimantas P.Vanagas, Vytautas Martinkus
Silvijos MAŽEIKYTĖS nuotr.
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Kartėlio ir nušvitimo

akimirkos

PAB „Anykščių akademija“
kelerius metus bendravo su
A.Baranausko pagrindinės
mokyklos vyresniųjų
klasių mokiniais bei jų
mokytojomis. Užklupus
koronaviruso pandemijai,
Akademija buvo priversta
nutraukti tiesioginius
susitikimus. Pasidarė įdomu,
kokių patirčių 2020-aisiais
įgijo mūsų kantrieji jaunųjų
bičiulių auklėtojai?
Savo apmąstymais sutiko
pasidalinti šios mokyklos
lituanistė Birutė Čielienė.
Skubėjime, dažnai nesąmoningame,
prarandant prasmingų tikslų pajautimą,
kaip neįkainojama dovana atėjo pandemija. Blogis ir gėris, baimė ir išsilaisvinimas, skausmas ir galimybė praregėti vienu
metu. Duotybė atsigręžti į save, būti savyje
ir su savimi, pasitikrinti, pervertinti, perredaguoti (ne tik kasdienybę!), iš skubėjimo
nerti į gelmę – sugrįžti į būties ritmą. Tada
ir rūpesčiai, ir darbai įgyja kitą matmenį,
kitokią spalvą, naujai išsidėlioja prioritetai.
Žinoma, iškyla mažas „bet“: ar visu tuo
pasinaudojame ir atsinaujiname, ar naujai
įsikaliname? Karalienei inercijai nusilenkti
karantino situacijoje, rodos, nelabai išeina...
Kadangi esu paprašyta pasidalinti mintimis kaip mokytoja, tai keli štrichai apie
mokymąsi nuotoliu. Karantinas netikėtai
išmetė mus nepasiruošusius į plaukimą
stiliumi „kaip kas išmano ir pajėgia“ – tad
pirmą savaitę mokytojai plaukėme vienaip,
mokiniai kitaip, o tėvai – dar kitaip, sakyčiau, tarpiniu stiliumi.
Pradžia buvo sunki: neturėjome patirties
mokyti nuotoliu, nebuvo tam pasiruošta
nei psichologiškai, nei technologiškai, nei
dar kaip nors kitaip. Bet turėjome aiškų
suvokimą, kad vaikus privalome mokyti,
net jei badas ar maras ištiktų. Trijų pagrindinių įvardintų grandžių susistygavimas įvyko
gana greitai – bėgant dienoms ir savaitėms,
emocinės ir fizinės perkrovos sumažėjo,
susibalansavo mokymo metodų, platformų,
komunikavimo būdų pasirinkimas, pradėjo
sugrįžti harmoningos veiklos pojūtis.
Įveikus pirmuosius tikrai nelengvus
iššūkius, atsirado azartas, pasidarė įdomu
eksperimentuoti ir stebėti bei analizuo-

2019 metų rugsėjo pirmoji...
Iš B.Čielienės asm. archyvo

ti rezultatus. Atėjo nušvitimas: taip, kaip
mokėmės, nebesimokysime – mokysimės
kitaip! Net sugrįžus į klases, mokymas(is)
nebebus toks pat, koks buvo.
Tą „kitaip“, „kitoks“ mokiniai suvokė,
priėmė skirtingai. Dalis mokymąsi nuotoliu
greitai pajuto kaip labai patrauklų, galima
sakyti, išganingą. Nenusakomas jausmas
apima, kai net telefonu kalbėdama girdi,
su kokiu džiaugsmu auklėtinė sako: „Man
laaaabai patinka šitaip mokytis!“ Taip situaciją vertina vaikai, gebantys būti savarankiški, atsakingi, patys tvarkyti savo darbų ritmą,
laiku atlikti ir nusiųsti mokytojams užduotis,
palaikyti užimtumo ir atsipalaidavimo dermę. Tai asmenybės, vertinančios laisvę ir
laisvą pasirinkimą, asmenybės su atsakomybės už save, savo tobulėjimą, savo gyvenimą
matmeniu viduje – joms nereikia piemens,
nereikia prievaizdo. Gaila, tokių mažuma.
Kita dalis – vadinamosios meniškos sielos. Laisvė joms – kaip gryno oro gurkšnis! Saviraiškos būdų – nesuskaičiuojamai
daug! Ir, žinoma, vadovėlių graužimas,
dusinimasis su uždaviniais, pratimų keverzojimas nedominuoja jų poreikių piramidės viršūnėje. Mokytojas su savo reikalavimais jiems kartais atrodo gal net atgrasus,
bet jo „nu! nu! nu!“ šioms savo stuburo dar
neužsiauginusioms asmenybėms padeda
išlaikyti balansą, nenukrypti į kraštutinumus. Didelė dalis jų pripažįsta, jog kol kas
patogu, kad yra mokytojo ranka, sauganti
nuo pasiklydimo rožinėse iliuzijose ir „išsitaškymo“ priešpriešose.
Ryški ir trečioji mokinių dalis – tai geri
vaikai, kurie nori išmokti, bet vieniems,
nuotoliu (jiems tai baisus, dalies nekenčiamas žodis) tai padaryti sunku. Jiems gyvybiškai reikia, humoristiškai sakant, klasėje
(o ne ekrane) kalbančios mokytojo burnos.

Didžiausias jų troškimas – sugrįžti į klases.
Nuotolinis mokymasis jiems tampa nuostoliniu mokymusi, nes jų savidisciplinos,
saviugdos įgūdžiai dar labai kuklūs. Jie kaip
atlydžio sniegas, iš kurio gyvenimas gali
nulipdyti arba baltą sniego pilį, arba senį
besmegenį.
Išsamumo dėlei keletas pamąstymų ir
apie tuos mokinius, kuriems nuotolinis
mokymasis – taip pat kaip išsilaisvinimas,
tik apie filosofinę laisvės sampratą čia kalba neina. Jiems laisvė kaip anarchija: esu
laisvas nuo pamokų, nuo mokytojų, nuo
užduočių atlikimo... Atsakomybė, pareigos,
priedermės – kam tie apsisunkinimai? Tai
„nepagaunamieji“ (prisiminiau taip pavadintą filmą) – mokytojams jie kieti riešutėliai, čia prireikia visų pedagoginių kompetencijų ir talentų aukštosios ekvilibristikos,
čia iškyla kuriozinė dilema: kas lengviau
– ar „nepagaunamųjų sugavimas“, ar dantų skausmas? Mokytojai gali pasiguosti tik
tuo, kad šie mokiniai nėra dominuojanti
dauguma.
O tėvai? Mums, mokytojams, didžiausia
parama buvo ir yra jų supratingumas bei
palaikymas – ne pretenzijos ar beatodairiška kritika. Džiaugėmės kiekvienu tėvų geru
žodžiu, gebėjimu įžvelgti nelengvoje situacijoje pozityvius dalykus. Pacituosiu savo
auklėtinio mamos sutrumpintą laišką, labai
sujaudinusį ir įkvėpusį:
„Laba diena, auklėtoja. Norėčiau pasidžiaugti mokymosi procesu ir Jūsų bei
kitų mokytojų indėliu į dabartinį rezultatą.
Manau, visiems puikiai sekasi: vaikams
ugdosi savarankiškumas, laiko planavimo
įgūdžiai, galų gale atsiranda patyrimas, kad
visos pasekmės yra susijusios su asmeninėmis pastangomis. Visa tai – labai naudingos
gyvenimo pamokos. Ačiū, kad Jūs, mokytojai, taip išmintingai juos naviguojate, leisdami jiems augti ir mėgautis savo pasiekimais.
Šiuo metu natūraliai tenka dažniau stebėti ir
pakontroliuoti sūnaus užduotis ir namų darbus, ir, žinot, ką aš matau – stiprų mokytojų
frontą :), matau vaikų ir mokytojų bendradarbiavimą, matau nutiestus kelius paklausti, susivokti, jei kiltų neaiškumų. Kebliomis
karantino aplinkybėmis, manau, niekam
nėra lengva, bet Jūs pilni ramumo :) Aš visu
tuo labai džiaugiuosi. Ačiū. Jurga.“
Pavasarį, trečią savaitę iriantis per nuotolinio mokymo(si) vandenis kaip per pirmąkart išbandomą eksperimentą, gauti
tokį laišką atrodė tiesiog Dievo dovana. Per
vaizdo pasitarimą perskaičiau jį visiems
kolegoms – toks kilnus motinos palaikymas palytėjo kiekvieno širdį, perkėlė į vertybių sferą, į žmogiško solidarumo erdvę.
Akivaizdu, kad karantinas gali atskirti fiziškai, bet labai suartinti dvasiškai. Širdžių
tiltai – unikalūs, tvirtesnių už juos žmogus
dar nesukūrė.
Apibendrinant norisi pakartoti seną kaip
pasaulis tiesą: nėra to blogo, kas neišeitų
į gera. Tautos išmintis dėl to ir yra išmintis, kad tiko tada, kai mūsų protėviai šventą
ugnį kūreno, tinka ir dabar, kai covidas krato ir krečia XXI amžių.

Birutė ČIELIENĖ
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SPARNUOTAS
ISTORIJOS
PASAKOJIMAS

galėjo būti parašyti, koks iš tikrųjų atstumas skiria aprašomą laiką nuo paties teksto gimimo.
Šalia istorinių tekstų atidūrę kai kurie
šiuolaikiniai pasakojimai apie knygos herojų – Mokyklą tampa per pilki ir per skurdūs
– ne turiniu, o Mokyklos dvasios atspindžiu.
Tarsi anuomet gyvenusiųjų mintys būtų
turėjusios stipresnius sparnus.
O gal, tikėkime, tiesiog reikia laiko, kad
mintys tuos sparnus užsiaugintų, – ir kiti,
kada nors skaitydami šioje knygoje jau
balsu nebeištariamas mintis apie tą pačią
Mokyklą, jomis irgi žavėsis.
Tautvydas KONTRIMAVIČIUS

MOKYTI(S) ABĖCĖLĖS
PRAVARTU VISIEMS

SŪKURIUOJA
EILĖRAŠČIŲ SNAIGĖS...
Stasys SABALIONIS
Žmonai
Pasaulį tau padovanosiu aš,
Paveikslus saulėtus, kaip rytas,
Eilėraščius, širdimi parašytus,
Ir meilę didelę.
Pabūk šalia manęs,
Kai tau negera,
Kai liūdna, kai graudu,
Kai sopa širdį,
Kai paguodos sielai reikia, Ateisiu.

Anykštėnų knygų derlius

Malda

Anykščių Jono Biliūno gimnazija / sudarė
Gintaras Ražanskas. – Vilnius : Petro ofsetas, 2020. – 268 p., iliustr.
Šimtas metų, šimtas išleistų abiturientų
būrių, prisiminimų mozaika iš šimto įvairiaspalvių detalių... Tarkim, tas skaičius – tai
tiesiog labai svarbus pretekstas apibendrinti
praėjusį laiką. Atkarpą, kurios pradžios jau
niekas (garantuoju!) pats nebeprisimena,
o pabaiga – na, ji gi tikrai negali būti tuo
metu, kai sulauki laiko pagarbiai užverti ar
tiesiog užtrenkti savo Mokyklos duris.
Gintaras Ražanskas, jau antrą kartą (po
22-ejų metų!) išleidęs knygą tokiu pačiu pavadinimu „Anykščių Jono Biliūno gimnazija“,
turėtų jaustis žmogumi, atliekančiu gyvenimo
misiją. Nes niekas Anykščiuose to dar nepadarė ir, matyt, niekas bent jau iš mums pažįstamų nebesiryš daryti. Turiu pripažinti – Mokyklos istorija parašoma vieną kartą.
Šios kraštotyros monografijos (drįstu
taip pavadinti svarų, išsamų, nors ir žanro
tradicijos neišlaikantį leidinį) sudarytojas
atsakomybę už rezultatą apdairiai pasidalijo
su pulku bendraautorių. Gintaro valia šimtametę Anykščių Mokyklos istoriją pasakoja
patys jos dalyviai. Ir tai daro nepriklausomai
vienas nuo kito – taip, kaip kiekvienam atrodo, ir tik tai, kas yra savitai reikšminga.
Autentiškas pasakojimas, lai jis ir būna visiškai subjektyvus, tampa tikru istorijos liudijimu.
Kaip įrodo ne vienas pavyzdys ir šioje knygoje, – dažnai net įdomesnis asmeniškai su
šia istorija nesusijusiam skaitytojui. Ypač tuo
metu, kai toks liudijimas knygoje ataidi iš ten,
iš kur jau nebepasiekia gyvas balsas. Noras
taip pasakoti savo Mokyklos istoriją man yra
pats reikšmingiausias šios knygos atradimas.
Gintaras pažadino tekstus, tarsi jie būtų
seniai parašyti tokiai knygai ir tik laukė progos,
kada galės užimti savo vietą jos puslapiuose.
Gaila, kad dauguma tokių vertingų tekstų,
matyt, ir jų autorių valia, atrodo tarsi pasiklydę
laike. Kai nėra datos, lieka tik spėlioti, kada jie

Apginki, Viešpatie,
Pilietį Lietuvos,
Kas dar šėtonui
Sielos nepardavęs,
Kas sėja, pjauna, medį tašo,
Kas eina ten,
Kur Tu liepei.
Nebausk didybe apsišaukusio Ir pats supras,
kokia tuštybė valdo,
Ir pats supras,
Kad buvo neteisus.
Žiema
Kai paimu knygą, kuri iš pirmo žvilgsnio,
atrodo, skirta vaikams, visada galvoju, kad ją
pirmiausia turi skaityti suaugusieji. Ši tiesa
pasitvirtina beveik visada.
Šįkart tokia knyga (o gal loto) yra Lino
Bitvinsko „32 abėcėlės“ (šiais metais išleido Anykščių savivaldybės L. ir S.Didžiulių
biblioteka, 40 p.).
Skaitai abėcėlės lapus ir jauti, kad autorius
yra pedagogas, subtiliai išnaudojantis progą
edukuoti. Knygos forma neįprasta – atskiri
lapai-kortelės, kuriose ne tik raidė, eilėraštis,
bet ir žaismingos iliustracijos, papildančios
tekstą. O kiekvienoje kortelėje abėcėlė –
Dydžio, Patirties, Sakmių, Kabanti, Neišsipildžiusių lūkesčių, Dangaus, Baimės, Grėsmės,
Bandymų... Kiekvienam pagal skonį ir norą.
Sklandus eiliavimas, puikiai parinkti pavyzdžiai leidžia skaityti kartu su anūkais (kalba
močiutės patirtis), vaikais (ypač kai karantinas
dantis galanda), o patys vaikai, ko gero, ne tik
jie, galės išsiaiškinti, kas yra ąsotenis, cikada,
tinginys ir daug kitų augalų ir gyvūnų, o gal
net atpažinti jų elgesį ir savo kasdienybėje, nes
dažnai neturime kantrybės, pamirštame, kas
yra draugystė, sąžiningumas, dora. Ši knyga
tiems, kam įdomu dairytis ir matyti, džiaugtis ir džiuginti, arba, kaip sako L. Bitvinskas
„Nusistebėjimo abėcėlėje“ , – „Ir abiem nėra
kur dėtis – /Tik stebėtis ir stebėtis“.
Dangira NEFIENĖ

Žiema miela kaip veidas moters,
Kaip gyvenimas prasminga,
Graži, kaip likimas laimingo,
Brangi, kaip dovana,
Snieguota, kaip sodas gegužį,
Sužvarbusi, gaivi, amžina.

Kalėdiniai varpeliai.
Silvijos MAŽEIKYTĖS nuotr.
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Netektis, nutraukusi
sumanymų pynę

Silvijos MAŽEIKYTĖS nuotr.

Emilija LUKŠYTĖKRUŠINIENĖ
Vakaro tyloj

Autoriaus nuotr.

Volungė, žiūriu, debesis renka,
O šienas giedros nesulaukia.
Ir verkauja pūslės ant rankų,
Ir nuovargis poilsio šaukia.

2020 m. gruodžio 8-ąją, eidamas 73-uosius metus, Kaune mirė
mokslininkas bibliografas ir žymus Anykščių krašto tyrėjas prof.
Osvaldas JANONIS.
Anykščių kultūros bendruomenė prarado ne tik vieną iš ryškiausių savo asmenybių, bet ir naujų sumanymų įkvėpėją, dažniausiai
iš anksto nė nenuspėjamų idėjų šaltinį.
Paskutinį kartą jį, pasipuošusį ir pasitempusį, matėme praėjusios vasaros Anykščių miesto šventės šurmulyje. Tuo metu, jau akivaizdžiai ligos nualintas, jis iš Anykščių rajono mero rankų atsiėmė
paskutinį jam skirtą apdovanojimą – Anykščių rajono Garbės piliečio ženklą. Įvertinimą, jam skirtą dar 2019-aisiais, bet visus metus
vėlavusį, nes profesorius vis bandė ištrūkti iš ligos gniaužtų, kad
Anykščiuose pasirodytų kiek galima žvalesnis.
O. Janonis buvo viena iš retų Anykščių krašto asmenybių, kuria
galėtų didžiuotis net kelios mūsų krašto vietovės. Pagal kilmę ir
gimtinę jis buvo svėdasiškis, iš Netikiškių, paauglystę praleidęs
Andrioniškyje. Paskui jis užaugo Surdegyje ir vėliau visą gyvenimą būtent šiai vietovei jautė nesugrąžinamą gyvenimo skolą,
kurią atidavinėjo, kaip tik įmanydamas. Na, ar dar yra kitas tokio
dydžio bažnytkaimis Lietuvoje, kuris turėtų savo enciklopediją?..
Pagaliau – Troškūnai, mokyklinės jaunystės miestelis, ir Anykščiai
kaip kraštą vienijantis miestas, skatinęs daryti ryžtingus gyvenimo
sprendimus.
Mokslininkas, sulaukęs brandos profesinėje bibliografijos srityje ir ryžtingai pasukęs į kraštotyrą. O tiksliau – savo mokslines
žinias, kruopštumą ir atkaklumą atsinešęs į gimtinės tyrimų sritį.
Per paskutinį savo gyvenimo dešimtmetį, pasitraukęs iš pelningos mokslinės ir pedagoginės veiklos, O. Janonis tapo labiausiai
kvalifikuotu Anykščių T. Mikeliūnaitės kraštotyros draugijos nariu,
neginčijamu moksliniu autoritetu, ir savo laiką paskyrė vien tik darbams be atlygio. Jo iniciatyvų dėka buvo realizuoti svarbiausi draugijos sumanymai, sutelkę anykštėnus kraštotyrininkus bendriems
išliekamosios svarbos darbams: kvalifikaciją ugdantiems sambūriams, švietėjiškoms parodoms, metodiniams ir enciklopediniams
leidiniams.
Šalia jo paliktų darbų (vien tik parankinių knygų serija dar
dešimtmečius tarnaus kaip kiekvieno Anykščių krašto tyrėjo kasdieninė darbo priemonė) mūsų atmintyje išliks prof. Osvaldo Janonio asmenybės ženklai: susikaupimas, ruošiantis kam nors apsispręsti, ryžtas, ginant asmeninę poziciją, bei kuklus santūrumas,
stengiantis savimi neužgožti tų žinių, kurias rinkti ir skleisti matė
didžiausią prasmę.

Kai vakaras šiltas atplaukia
Per pievas, per lygumą žalią,
Pabūkim tyloj susikaupę,
Pažvelkim į tėviškės kelią.
Tau sutemos galvą paglosto,
Ir merkiasi akys iš lėto.
Naktis sūrų prakaitą šluosto
Skara, žvaigždėmis siuvinėta.
Laikinumas
Išblėsus žarom,
Jaučiu drugio plasnojimą
Ir tylų kalbėjimą
Upės bangų.
Liečiu amžiną laiką,
Jo gyvybės šnabždėjimą
Gamtoje, apgaubtoj
Balto rūko šydu.
Laikinumą būties
Kūrinijos didybėj
Ir mažumą žmogaus
Žalioj žemėj jaučiu.
Didžią meilę pasauliui
Ir Jo žvilgsnio galybę
Matau. Ir laiminga
Po saule einu.

Tautvydas KONTRIMAVIČIUS
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KARANTINO TESTAS

Anykščių

Kalbasi du anykštėnai, kaip sekasi kovoti su koronavirusu? Vienas sako:
– Aš tai testuojuosi, kasdien!
– Kaip tau taip dažnai pavyksta?!
– Labai paprastai. Vakare įsipilu „Trejų devynerių“ stikliuką,
išgeriu – nieko nepajaučiu. Tada antrą... Jau lyg ir skonio šiek tiek
atsiranda, ir kvapo! O kai išgeriu trečią – cha, viską jau puikiausiai
jaučiu ir užuodžiu!
– Tarkim… Taip galima pajuokaut vieną kartą, o kas daryt kitą
dieną?
– Taip, kitą rytą taip bloga, taip bloga – apsakyt negaliu! Nei
skonio bejaučiu, nei ką užuodžiu… Ir tada pagalvoju: nieko nepadarysi, vakare vėl reikės testuotis!

s
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AKINIAI IR ROJALIS
Pagal Petrą Buterlevičių

Paskolinau pažįstamam anykštėnui N. akinius nuo saulės. Praeina savaitė, dvi – negrąžina. Susitikęs primenu, o jis:
– Žinai, atsitiko nenumatytas dalykas... Tavo akiniai įkrito į rojalį, kažkur tarp stygų. Nebus lengva ištraukt.
Praeina dar savaitė, dvi, vasara jau įpusėjo, man reikia akinių...
Anas pažįstamas aiškinasi:
– Bandžiau ištraukt – sudėtinga, niekaip neišeina. Dar truputį
palauk, kviesiu meistrą!
Praėjo dar mėnuo. Akinių vis dar neturiu: N. sako, kad rojalio
meistras kažkur dingo...
Staiga topt: taigi tas mano pažįstamas išvis rojalio niekada neturėjo!..

MANDAGUMO PAMOKA
Pagal Viliją Mikučionytę

Į Niūronių muziejaus sodybą įžengia pora turistų: nori kepti lietuvišką duoną. Tėvas iškart nusivožia skrybėlę, sūnus paspraudžia
kepurę po pažasčia. Klausiu:
– Iš kur tokie mandagūs būsit?
– Iš Estijos.
O jaunėlis priduria:
– Reikia kažkaip tokią gražią gryčią pagerbt!
Po kurio laiko tame pačiame kambaryje – jaunų lietuvių dainorių ansamblis. Irgi keps duoną, bet kol toji iškeps, susėdę aplink
stalus, plėšia iš viso vieko dainą! Gražu, tik visi – su skrybėlėm…
Tyliai priėjusi prie vieno, nukeliu skrybėlę ir padedu ją ant suolo…
Ir tą pačią akimirką oras tik šlamy šlamy – visi dainininkai kaip
pagal komandą jau be skrybėlių!
Štai ir pravertė mokytojos įprotis visus mokyti…

Roberto BRESKAUS pieš.

ŠAUNUOLIS
Pagal Joną Čeponį

Tarnavau rusų kariuomenėj. Prie Murmansko, netoli Norvegijos
sienos. Žiemą šalta baisiausiai, minus keturiasdešimt. Vos grįžtu
nuo sienos, negan jau ir taip sustipęs, liepia man naktį budėt prie
mūsų bazės sandėlio. Nieko sau – išstypsot speige visą naktį! Tai
aš paėmiau ilgą baslį, įbędęs pusnin užmoviau ant jo kariškus kailinius – ir nuėjau miegot. Tik draugui pasakiau, kad rytą nenustebtų,
manęs kailiniuos neradęs…
Ir štai rytas. Išrikiuoja mūsų būrį jaunas karininkėlis, o išrikiavęs:
– Eilinis Čeponi, išeit iš rikiuotės tris žingsnius!
Nu, viskas, galvoju, dabar tai jau gausiu: neįvykdyt karinės
užduoties – baisus nusikaltimas! Staiga girdžiu:
– Reiškiu padėką už puikią tarnybą!
O kadangi aš tebestoviu veizolus išpūtęs, visiems paaiškina:
– Šaunuolis! Kaip pastačiau sutemus, taip stačias per naktį ir
išstovėjo!

IŠ KUR DŪMAI?!
Pagal Minvydą Kazlauską

ŽIEMKENČIŲ LIKIMAS
Atvažiuoja į Arklio muziejų sostinės trečiokų klasė: mokysis
žemės ūkio darbų, o pirmiausia – sės rugelius žiemkentėlius…
Visiems įdomu, kaip atrodo grūdai, ištveriantys žiemos šalčius,
kaip juos priglaudžia žemė.
Vaikams taip patiko žiemkenčių sėja, kad paprašė poros saujų grūdų: pasisės Vilniuje, mokyklos kiemo pakrašty, palauks, kol
sudygs želmenėliai!
Nusivežė, pasėjo. Laukia laukia – jokio žalio daigelio, anei vieno! Mokytoja jau skambina į Niūronis – gal sėkla bloga? Kol paaiškėjo, jog visus grūdelius stropiai išlesinėjo alkani sostinės balandžiai…

Kai pagalvoju apie Kalėdas ir Naujuosius, iškart prisimenu...
Minu dviračiu tuoj už Mikierių, kelias pažliugęs, žiūriu, kad
kur nenugriūčiau, ir – pradedu užuosti tabako kvapą. Pakėlęs galvą matau – priešais mane važiavęs diedokas staiga sustoja, strykt
iš vežimo! Visas rūkdamas kaip debesis, bėga prie artimiausios
balos. Kokie čia dyvai?!
Netrukus paaiškėjo: Šilagalio kaimo gyventojas važiuodamas
rūkęs pykę, žiupsnelis tabako įkritęs po pažasčia, ir vatinukas ėmęs
smilkti, kol vėjyje ir visai rimtai užsikūręs... Čiupinėdamas kiaurą
rankovę, šilagalietis guodėsi:
– Matai, kaip greitai galima sudegt!

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