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Lygiai prieš 30 metų, 1978 m. birže-
lio 10-ąją, Anykščių rajone, Niūronyse, 
buvo iškilmingai atidarytas pirmasis bei 
vienintelis Lietuvoje ir visoje tuometi-
nėje SSRS Arklio muziejus. Prabėgus 
savaitei, šio muziejaus sumanytojas ir 
svarbiausias „smagratis“ prof. Petras Va-
sinauskas parašė  laišką Arklio muzie-
jaus tarybos nariams:

„...Pirmiausia norėjau pasidžiaugti 
tuo laimėjimu, kuris pasiektas Niūro-
nyse š.m. birželio 10 d. Komisija, kuriai 
pirmininkavo D.Adomaitienė, padarė 
daugiau negu galėjome tikėtis. Tiesiog 
žavėtis reikia rajono vykdomojo komi-
teto pirmininko pavaduotojo J.Dailydės 
atkaklumu ir energija. (...) Stebino mane 
visų anykštėnų ir iš kitur suvažiavusių 
žiūrovų entuziazmas. Neapsirikta, kad 
Arklio muziejui vieta parinkta ne kuria-
me kitame, bet Anykščių rajone. Didelis 
laimėjimas tas, kad drg. A.Puodžiuko pa-
stangomis surastas žmogus, kuris pradė-
jo muziejų administruoti. Tai drg. Alek-
sandras Petniūnas. Pirmasis muziejaus 
organizavimo egzaminas išlaikytas. (...). 
Senoji arklio gadynė pasibaigė, ir muzie-
juje ji bus užkonservuota. Tačiau arklys 
nepaliks vien gamtosaugos objektas. Iš-
augs naujos, naudingos arklio funkcijos. 
Gražiausias, protingiausias ir patvariau-
sias naminis gyvulys atkariaus tam tikras 
savo pozicijas. Ir ne vien sporte, bet ir 
kitose srityse. Jas reikia išaiškinti“.

Prabėgus porai mėnesių, Vykdomo-
jo komiteto pirmininko pavaduotojas 
J.Dailydė gauna dar vieną profesoriaus 
P.Vasinausko laišką:

„Draugas Dailyde,
Tamsta buvai pirmas, kuris susidomėjai 

mano sumanymu ir 1977 metų vasarą ap-
lankei mane su T.Mikeliūnaite Niūronyse 
šviesaus atminimo mokytojo Antano Ja-
nukėno sodyboje. Tamsta buvai vienas iš 
pirmųjų, kuris supratai Arklio muziejaus 
koncepciją. Be Tamstos ryžto ir, pasaky-
siu, pilietiškos drąsos nebūtų įvykęs ste-
buklas 1978 m. birželio 10 d. ir muziejus 
gal ir šiandien nebūtų atidarytas...“.  

stebuklas, įvykęs 
prieš 30 metų

Ir štai po 30 metų kalbamės su laiš-
kuose (laikui bėgant, jų atsirado ir kur 
kas daugiau) minėtuoju Juozu Dailyde, 
dabar UAB „Gelsvelė“ direktoriumi. Au-
gesniems anykštėnams gerai pažįstamas 
vyras pasakojo: 

- 1975 metais buvo švenčiamas dvi-
gubas jubiliejus - 30 metų nuo karo pa-
baigos, 35 metai Sovietų Lietuvai. Dir-
bau tada Anykščių rajono vykdomojo 
komiteto pirmininko pavaduotoju, tad 
privalėjau vadovauti ir jubiliejinei dainų 
šventei. Buvo nuspręsta organizuoti paro-
domąsias komjaunuoliškas vestuves: su 
lineikom, etnografiniu ansambliu. Svečių 
suplaukė marios, ir ne tik saviškių, bet ir 
iš  Rokiškio, Maduonos, Mogiliovo. Tame 

šurmulyje šmėkščiojo ir anuomet žemdir-
biams gerai pažįstama garsaus agronomo 
P.Vasinausko figūra. Profesoriui labiausiai 
krito į akį arkliai - kokie jie gražūs, kaip 
tinka lietuviškame peizaže! 

Netrukus P.Vasinauskas pradėjo lanky-
tis Anykščiuose dažniau. Supažindinome 
jį su A.Baranausko ir A.Vienuolio-Žu-
kausko muziejaus direktore Terese Mi-
keliūnaite. (Sutiko jų charakteriai: juo-
du greit surado bendrą kalbą ir, atrodo, 
netgi pajuto vienas kitam simpatijų, nes 
po bendrų išvykų arkliais abu grįždavo 
pažvalėję, pašviesėję; vėliau, kai muzie-
jininkė mirė, profesoriui tai buvo skaudus 

Lietuvos sunkieji, kaip rašo enciklopedijos, „dažniausiai sarti, rečiau bėri, tvirtos konstitu-
cijos, energingi, stiprūs, darbingi“. Šįmet šiai lietuviškų arklių veislei sukanka 45-eri. Taigi 
galima sakyti, jog prieš šventę „Bėk bėk, žirgeli“ Gediminas Galvonas sveikino niūroniškę 
Liepą su jubiliejum...
Aloyzo Janušio nuotrauka
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Mieli skaitytojai!
Jei norite kas mėnesį sulaukti „Pasaulio anykštėno“, paremkite jį! Atkreipiame įmonių, fir-
mų, privačių asmenų dėmesį: reklamuokitės mūsų laikraštyje! Jį gauna ne tik visos rajono 
mokyklos,  bibliotekos, kitos kultūros įstaigos, stambesnės verslo įmonės, bet ir anykštė-
nai, gyvenantys Vilniuje, Kaune, Panevėžyje bei įvairiose užsienio šalyse! 
Mūsų rekvizitai: Pasaulio anykštėnų bendrija; asociacijos kodas 154280763, registraci-
jos adresas: LT29111 Anykščiai, J.Biliūno g.23; atsiskaitomoji sąskaita SEB banke (kodas 
70440) Nr. LT21 7044 0600 0214 7203.                                                         Ačiū!

smūgis...) Kalbos vis labiau konkretėjo: 
reikia arklio muziejaus! Šiai minčiai 
karštai pritarė buvęs P.Vasinausko mo-
kinys, Elmininkų bandymų stoties direk-
torius Antanas Puodžiukas, ant jo pečių 
ir užvirto sunkiausia rūpesčių našta. 
Anuometiniame J.Biliūno kolūkyje buvo 
atrasta tinkama daržinė, ir... 

Tačiau viskas klostėsi kur kas sudė-
tingiau! P.Vasinausko idėja nesusilaukė 
palaikymo iš pirmųjų valdžios asmenų: 
pamanykit, arklys! Senioko išmislas... 
Ot, jeigu būtų steigiamas Kapsuko ar 
Angariečio muziejus... Aš gi mąsčiau ki-
taip: esam žemės ūkio, senų tradicijų ir 
muziejų kraštas, žirgas lietuviui ne šiaip 
gyvulys, žmonės jį nuo senovės myli ir 
gerbia, - tai puikiai žinojau, nes pats bu-
vau ir tebesu kaimo vaikas, ūkininkas. 

(Mano tėvas, kilęs iš Storių, prieškary 
keliolika metų dirbo ūkvedžiu Klabinių 
dvare, buvo tikras gaspadorius; poka-
rio suirutė, trėmimai jį taip sukrėtė, kad 
mirė jaunas, vos 49-erių, kai man, vy-
riausiam iš trijų sūnų, tebuvo 11... O ir 
aš pats sukęs apsukęs galvodavau, jog, 
progai pasitaikius, reiktų iš rajono val-
džios sprukti prie kokio nors ūkio, savo 
gimtojon stichijon... Ir anuomet, ir visą 
vėlesnį gyvenimą laikiausi tėvo nuostatų 
- ir mamos pamokymų: „tik nebūk pik-
tas, blogas žmonėm...“). 

Imponavo P.Vasinausko asmenybė - 
išprusęs, reiklus, sumanus. Vos pradėjęs 
su juo šneką, iškart jautei jo erudiciją, 
subtilų humoro jausmą.  (Beje, jam la-
bai patiko mano persakytas anykštėnų 
pasakymas, kas garsina Anykščių kraš-
tą: Kurklių pievos, Debeikių kumeliai, 
Kavarsko vyžos, Šimonių giria, Anykš-
čių mergos...“ Profesorius į tai atsakė 
kitu sąmojum: „O aš pasakysiu štai ką: 
dzūkeliui svarbu duona kasdieninė, su-
valkiečiui - pinigai ir šlovė, žemaičiui - 
kantrybė ir ištvermė, o aukštaičiui - gar-
bė: o ką kaimynas pasakys?“) 

Jaučiau moralinę ir dalykinę 
T.Mikeliūnaitės, etnografo Povilo Jurkš-
to, A. Puodžiuko, žurnalistės Mildos 
Telksnytės, aplinkinių kolūkių vadovų 
paramą. Savo noru užsikrovę Arklio mu-

stebuklas, įvykęs 
prieš 30 metų

ziejaus pavalkus, kasėmės į priekį kaip 
išmanydami... 

1978 metų balandį pasiskirstėm bai-
giamuosius darbus. Vykdydami Petro 
Vasinausko nurodymus ir pageidavimus, 
liejom devynis prakaitus, kad tik laiku 
būtų atidarytas muziejus, ir tada - gegu-
žės 10 dieną - bac profesoriaus laiškas! 
Kaip perkūnas iš giedro dangaus. Mes nu-
manėm, kad Vilniuje profesoriui nesaldu, 
kad Arklio muziejus - rakštis aukštiems 
partiniams šulams, bet kad šitaip...

Skaitau laišką ir netikiu savo akimis:
„Mano nuomone, reikia atsisakyti nuo 

Arklio dienos renginio birželio 10 dieną. 
Pagrindinis motyvas - Arklio muziejaus 
taryba ( aš savęs neišskiriu) ir nesugebė-
jo, ir nesuspėjo tinkamai pasiruošti. Tie-
są pasakius, yra daugiau motyvų...“      

Toliau profesorius suminėjo, jog „liko 
neapsvarstytas eksponatų suvežimo 
klausimas“,  nesuregistruoti senovinio 
važiavimo konkurso dalyviai, jo širdis 
jaučianti, kad ir patalpų remontas ne-
būsiąs baigtas laiku... Tačiau: “Dirbsime 
kol kas tylomis (...), o viešai pasirodysim, 
kai pribręs laikas. (...) Ne komplimentu 
norėčiau šį laišką užbaigti, tiesiog neti-
kėjau, nors Mikeliūnaitė man sakė, kad 
Jūsų, drauge Dailyde, asmenyje rasiu 
tokį ryžtingą ir gerai suprantantį etno-
grafinį-kultūrinį lobį. Atsitraukę žingsne-
lį atgal, persirikiuosim ir, Jums vadovau-
jant, mūšį laimėsim. Reiškiu pagarbą!“

Perskaitęs šį laišką, netekau amo. Šven-
tės programa surežisuota iki smulkmenų, 
skelbimai iškabinti, svečiai sukviesti, alus 
užraugtas, - kaip galim viską atšaukti?! 
Kas bus, tas - gyvo gal nepakars?..

Neįprastai smarkiai spausdamas rašiklį, 
laiško kampe pats sau užsirašiau: „Atidėti 
nėra reikalo, reikia daryti numatytu laiku. 
Ryt P. Jurkštui su sunkvežimiu iškeliauti į 
pasaulį. Skubiai duoti atsakymą P. Vasi-
nauskui (atsakyti į kiekvieną punktą). Bū-
tinai skambinti prof. į namus!!!”

Apie muziejaus ateitį, kūrimo istoriją 
tada negalvojau - nebuvo kada. Tiesa, 
bylon segiau visus dokumentus. Pame-
nu, kitądien paskambinau profesoriau, 
pasakiau, jog šventė bet kokiu atveju 
įvyks - trauktis per vėlu...

Ir štai birželio 10-oji. Draudžiamas vai-
sius visada saldesnis: į Niūrionis suplūdo 
minių minios, net kunigai paskui pyko, 
kad Arklio šventėj žmonių buvo daugiau 
negu atlaiduos... Be P.Vasinausko ir kelių 
valdžios vyrų, iš Vilniaus atvažiavo prof. 
Česlovas Kudaba, žurnalistai Algimantas 
Čekuolis ir Algimantas Semaška, rašyto-
jai Antanas Drilinga ir Juozas Baltušis 
su Monika Mironaite. J.Baltušis išpylė 
liepsningą kalbą, tikrą odę Anykščiams 
(pasakysiu iš atminties, gal kur nors yra ir 
užrašyta): „ Atsitiko stebuklas! Taip gali 
būti tik Anykščiuose, tik Anykštijoj - kas 
per kermošius, kas per atlaidai! Ir viskas 
- mūsų numylėtam arkliui, o pirmiausia 
jo šeimininkui žmogui, vargo vargdienė-
liui...“ Efektas buvo toks, kad po rašytojo 
žodžių choras „Šilas“ užplėšė “Ilgiausių 
metų“, o su juo dainavo ir visa daugia-
tūkstantinė minia.

Nuo tos dienos Arklio muziejus staiga 
tapo Anykščių rajono ir visos Lietuvos 
pasididžiavimu, net valdžia tempė tenai 
kiekvieną mūsų svečią... 

Juozo Dailydės tėvas kilęs iš Storių kaimo, tačiau ne vien todėl Juozo galva pilna Anykščių 
prisiminimų - gražių ir prieštaringų...
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(Ištrauka iš istorinio romano 
„daumanto kalavijas“)

Milda Telksnytė

Asvejos ežeras vos vos banga-
vo. Ryto saulės spinduliai blyksė-
jo bangelėse. Kunigaikščio Girde-
nio sūnūs, du berniukai, išstūmė 
iš nendryno luotą, sušokę į jį 
nusiyrė ežero pakraščiu. Žvejoti 
abiems broliams patiko ir sekėsi. 
Netrukus mediniame kibirėlyje 
pliukšėjo nemažas ešerys ir pora 
kuojų.

Staiga tylą sudrumstė virš ežero 
pakilusios antys. Vyresnėlis Šviedrys 
sužiūra į tą pusę, iš kur skrido an-
tys.

- Buteni, tavo akys kaip sakalo, 
žiūrėk ten. Man rodos, anapus iš-
kyšulio ežere ir prie ežero daugybė  
arklių. Gal tėtis su savo kariūnais 
grįžta. Tik turėtų grįžti iš kitos ežero 
pusės...

- Ką tu, Šviedry! Ten ne tėčio ka-
riūnai. Kitokie šalmai ir skydai. Ru-
sėnai ten! Greičiau į pilį!

Šviedrys su Buteniu skubiai nusi-
yrė į krantą. Palikę luotą, pasileido 
bėgti į kalną, pilies link.

- Pakelkit tiltą, uždarykite vartus, 
iškyšulio įlankoje rusėnai arklius 
girdo! Tuoj jie bus čia!.. - šaukė ber-
niukai.

Pilies sargyba susirūpino. Su-
girgždėjo pakeliamasis tiltas, su-
žvangėjo užstumiami vartai. Gali 
tekti gintis. O karių nedaug pily-
je belikę, kiti su kunigaikščiu pas 
Vaišvilką išjojo.

Netrukus iš paežerės miškelio iš-
riedėjo keli jaučių kailiais pridengti 
vežimai. Šalia ėjo neginkluoti lau-
kininkų apdarais vilkintys važnyčio-
tojai, o vienas, dailiau apsitaisęs, gal 
jų vyresnysis, sustojo priešais pakel-
tą tiltą ir garsiai, pridėjęs delnus prie 
lūpų, ėmė šaukti: 

- Mes duoklininkų rinkliavą atve-
žėme kunigaikščiui Girdeniui. Pilni 
vežimai grūdų, linų, kailių, vaško. 
Nuleiskite tiltą, atverkite vartus, pri-
imkite dovanas!

Sargybiniai sutriko. Kalba taip, 
kaip nalšėniškiai. Čia tikrai ne rusė-

kerštas

nai. Gal tie vaikai apsiriko. Čia  lie-
tuviai su pilnais vežimais duoklės. 
Kaip jų neįsileisi... Nė vienam iš 
sargybinių nedingtelėjo galvon, kad 
čia pat esančiame miškelyje slepiasi 
didelis būrys raitelių.

Vėl sugirgžda, dunksteli pake-
liamasis tiltas, pokšteli atšaunamos 
vartų velkės.

Vos tik tarpuvartėje atsidūrė pas-
kutinis vežimas, pasigirdo šaižus 
švilpimas, ir tą pačią akimirką iš jau-
čių kailiais pridengtų vežimų iššokę 
kariai puolė kapoti sargybinius. Tuo 
tarpu iš miškelio  atšuoliavo raiteliai 
su virš galvų iškeltais kalavijais, pra-
dundėjo  pakeliamuoju tiltu ir kaip 
mat atsidūrė pilies kieme.

Prasidėjo skerdynės. Žvangėjo ka-
lavijai, skydai, ietys. Šaukė, aiksėjo, 
klykė, kniubo užkapotieji, nudurtie-
ji. Šaukė lietuviškai, keikėsi rusiškai. 
Kapojosi, rėkė.

- Čia Mindaugo žudikas Dauman-
tas! Išdavikas, parsidavėlis... Atvedė 
rusėnus saviškių nalšėnų galabyti... 

- Užsičiaupk! Tuoj nutilsi... - su-
riaumojo prišokęs prie jį atpažinu-
sio pilies gynėjo Daumantas ir smo-
gė jam kalaviju. 

Jėgos nelygios. Nedaug karių 
pilies sargyboje. Niekas nesitikė-
jo tokio pasalūniško užpuolimo. 
Tuoj buvo išguldyti visi pilies gy-
nėjai. Jų krauju nusidažė žolė ir 
smėlis.

Kartu su Daumantu pabėgęs iš 
Lietuvos šimtininkas Buitvydas 
atitempė žilabarzdį pilininką. 
Daumantas įrėmė jam į krūtinę 
kalaviją ir sušvokštė: 

- Greičiau sakyk, kur kunigaikštis 
Girdenis? 

- Nėra. Jo nėra pilyje, - virpančiu 
balsu ištarė išsigandęs pilininkas.

- Kaip tai nėra? Tai kur jis?
- Nežinau. Išjojo su būriu kariū-

nų. Gal į Vorutą.
- Pas tą šiknių Vaišvilką? Jam ran-

kų laižyti?..
- Nežinau, nežinau...
- Uh, nevidonas, spėjo išnešti ku-

dašių... Bet jis neišvengs keršto už  
pasisavintą mano Nalšią...

- Pasieksiu ir iš Pskovo... - niršo 
Daumantas ir, nubloškęs pilininką, 
liepė  kariams apžiūrėti pilį.

Užpuolikai pasklido po pilies 

Tęsinys 6 psl.

Sveikiname jubiliatę! Linkime giedro - kaip ligi šiol - žvilgsnio į pasaulį ir žmogų...
Algimanto Žižiūno nuotrauka
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Rimantas Vanagas
Pabaiga. Pradžia – PA Nr. 4

kalavijus keičia 
nusmailintos Plunksnos

Dar kartą noriu paklausti: argi lilipu-
tai, kokiais šiandien nusižeminę laiko 
save tūli  lietuviai, iš gausybės spalvingų 
gijų būtų išaudę plačią vaivorykštę nuo 
Rytų ligi Vakarų?! 

Kitas reikalas, kiek tų lietuvių anais 
laikais Didžiojoj kunigaikštystėj buvo – 
ir kas save lietuviais laikė?

Tačiau tai jau kur kas subtilesnių, 
gilesnių diskusijų tema. O mums rūpi 
akivaizdi, ranka paliečiama šiandienos 
aktualija: LDK paveldo simboliai Ukrai-
noje... Kodėl – aktualija? Todėl, kad nai-
vu būtų manyti, jog netgi viduramžių 
istorija (ką bekalbėti apie priešistorę!) 
jau iki kaulelio išnarstyta, iščiupinėta. 
Senųjų laikų istorija rašoma mūsų die-
nomis, ir su dideliu įkarščiu! 

Tuo nesunku įsitikinti pavarčius nau-
jausius kaimyninių šalių (lenkų, gudų, 
rusų, ukrainiečių) istorikų darbus. Tauti-
nis atgimimas, Rytų Europoje laužu įsi-
plieskęs vos prieš 20 metų, pakurstė nau-
jus interesus ir naujas aistras. Įsijaučiama 
(nusivažiuojama) iki nesąmonių, tačiau 
bendra tendencija aiški: mes būsime 
tokie, kokius save apginsime kovodami 
jau nebe ietimi ar kalaviju, o aštriu protu 
ir gerai nusmailinta plunksna! Mūsų is-
torinės erdvės ir dvasinės teritorijos bus 
tokios, kokias sugebėsime argumentuotai 
apibrėžti ir pateikti solidžiose enciklope-
dijose, istorijos vadovėliuose, įteigsime 
jaunajai kartai. 

O permąstyti tikrai yra ką!
Kaip ir daugely kitų meno, literatū-

ros, mokslo sričių, taip ir istorijoj nūnai 
nevengiama šou elementų ir savo pačių 
praeityje neretai pirmiausia ieškoma 
pikantiškų ir net ciniškų detalių, skan-
daliukų. Jei prieš šimtmetį ir daugiau 
Lietuvos praeitis buvo vainikuojama ro-
mėniškais laurais, tai dabar nušokta į kitą 
kraštą - totalų visa ko dergimą. Ai, kaip 
smagu pasityčioti, tarkim, iš savo žmo-
ną nusmeigusio Pilėnų karvedžio Mar-
girio ar stambių pergalių neva nešven-
tusio kunigaikščio Kęstučio, legendos 
apie jo žmoną Birutę! Sunku ir patikėti, 
tačiau tai, kas kadaise teikė džiaugsmą 
tik mūsų priešų metraštininkams (o dar 
dažniau buvo įžūlus jų išmislas), tampa 
lengva “mūsų laikų herojų” duona…

lietuvos mistika

Galima suprasti ispanų rašytoją Pros-
perą Merimė, niekad nebuvusį Lietuvo-
je, bet sukūrusį lietuvio - pusiau žmo-
gaus, pusiau žvėries – paveikslą; galima 
suprasti lenkų kinematografininkus, 
kurie pavaizdavo lietuvius Žalgirio mū-
šyje su žvėrių kailiais ir kuokomis (nors 
iš tiesų jie nesiskyrė nuo kryžiuočių ri-
terių), tačiau... Visai neseniai išleistose 
knygose mūsų pačių autoriai rimtais 
veidais ir netgi mėgaudamiesi rašo, jog 
viduramžių lietuviai buvę ...nedide-
lio ūgio, murzini, išpuvusiais dantimis, 
žiaurūs ir amžinai alkani, nepažinoję 
rašto, gyvenę trumpai, žodžiu – barba-
rai! Ir Kernavės iškasenos rodančios ne 
ką kita, tik liūdną skurdą, kuris, beje, ir 
esąs įrodymas, kodėl lietuviai anuomet 
nelaikę kačių (?!)...

Skaitai ir galvoji: o užeik, tamsta juo-
dasis metraštininke, į kokį dabartinį Lie-
tuvos kaimą ir pasižiūrėk, kaip žmonės 
gyvena – plaukai piestu atsistos! Vargas 
tau, Jeruzale, jei iš vienos lūšnelės sprę-
sime apie šiandienykštę mūsų kultūrą, 
pragyvenimo lygį!.. 

Egzistuoja gausybė liudijimų apie 
senąjį lietuvių raštą, apie pasakiškus 
Lietuvos turtus, apie lietuvių – bent jau 
valdovų – ilgaamžiškumą, apie Lietuvos 
giriose knibždančius žvėris ir paukščius; 
pasak Mykolo Lietuvio, rytinių LDK 
kraštų upėse pavasariais susitvenkdavę 
tiek žuvų, kad kiekviena sviesta ietis 
smigdavusi į jų nugaras kaip į žemę...         

O čia - nebuvo kuo penėti kačių! Grei-
čiausiai jų tiesiog neprireikė, nes su „kati-
niškom“ funkcijom puikiausiai susidoro-
davo seni pagonių bičiuliai žalčiai...

akimirkos – 
kaiP šimtmečių auksas

Bet kam aušinti burną dėl kažkokių 
istorijos šarlatanų, jei esame... Lucke? 
Šiandien jis vilioja turistus garsiąja Ge-
dimino sūnaus Liubarto statyta pilimi 
(didelė tikimybė, kad vienas bokštų sta-
tytas Vytauto, o pati pilis primena Trakų 
pilį, ji -   LDK gynybinės architektūros 
pavyzdys), restoranu “Vytauto karūna” 
(jame yra pietavęs ir mūsų prezidentas 
V.Adamkus). 

O 1429-aisiais... Valstybės sostinė ar 
bent valdovo rezidencija ten, kur jis su 
savo palyda apsistoja ilgesniam laikui... 
Būtent čia, Lucke, subrendo idėja apie 
LDK kaip apie didvalstybę, įvyko galin-
gas Vidurio ir Rytų Europos diplomati-
nis sambūris. Kad dalyvautų Vytauto 
karūnavimo ceremonijoje, atvyko ne 
tik Lenkijos karalius Jogaila, Maskvos, 
Tverės, Riazanės didieji kunigaikščiai, 
Naugardo, Pskovo kunigaikščiai bei 
popiežiaus legatas, Kryžiuočių ordino, 
Bizantijos imperatoriaus, Danijos ir kitų 
šalių pasiuntiniai, bet ir pats Šventosios 
Romos imperatorius ir Vengrijos kara-
lius Zigmantas Liuksemburgietis. 

Tai buvo šimtmečio puota! Lietuvos 
Metraštis rašo: “Kai svečiai (Lucko pily-
je) viešėjo pas didįjį kunigaikštį Vytau-
tą ir didysis kunigaikštis Vytautas visus 
juos gausiai vaišino, kasdien vaišėms 
išeidavo septyni šimtai statinių midaus, 
neskaitant muskatelio (saldaus deserti-
nio vynuogių vyno su aitroku gėlių kva-
pu), ir vynų, ir malvazijos, ir įvairių kitų 
gėrimų; septyni šimtai telyčių, septyni 

Kremeneco pilies griuvėsiai - lyg tolimos vaikystės prisiminimas.
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šimtai avinų ir paršų, po šešis šimtus 
stumbrų, po šimtą briedžių, neskaitant 
įvairios kitos žvėrienos ir daugelio kitų 
mėsiškų ir naminių patiekalų”. Grojo ne 
tik užsienio valdovų atsivežti muzikan-
tai - vyko Vytauto muzikantų, Krokuvos 
karališkojo dvaro trimitininkų ir kryžiuo-
čių magistro švilpynininkų varžybos...

Luckas lietuviui įsidėmėtinas dar dėl 
vienos priežasties. Minėto valdovų su-
važiavimo metu kilęs konfliktas tarp 
lietuvių ir lenkų didikų dėl Vytauto ka-
rūnavimo Lietuvos karaliumi. Vytautas 
tuomet taręsis su Jogaila, o kad jų nesu-
prastų imperatorius Zigmantas ar lenkai, 
juodu tarpusavyje kalbėjęsi lietuviškai. 
Tai užfiksuota lotyniškai rašytame laiš-
ke – ir paneigia nūnai įkyriai peršamą 
nuomonę, jog Lietuvos Didžioji kuni-
gaikštystė turėjusi mažai ką bendra su 
lietuviais, o lietuvių kalba pilyse ir dva-
ruose išvis neskambėjusi… 

Po šimts, anuomet tai buvo kara-
lių, kunigaikščių kalba! 

 
karalystė ereliams, 
ne žvirbliams!

…Kremenecas. Įspūdinga, vėjų ir 
mėlyno dangaus apsiausta tvirtovė ant 
kalno, nuo kurio į visas puses per dau-
gelį kilometrų driekiasi tautiečiui sun-
kiai įsivaizduojami tolių toliai. Jeigu rei-
kėtų nutapyti laisvę, pavaizduočiau nuo 
Kremeneco atsiveriančią panoramą… 
Čia Vytautas 8 metus kalino nesutram-
domąjį, maištingąjį karaliaus Jogailos 
brolį, savo pusbrolį Švitrigailą. Galima 
įsivaizduoti kunigaikštį, pro siaurą lan-

gelį plėšriomis akimis žvelgiantį į nepa-
siekiamą erdvę, kurioje tarp žvaigždžių 
ir mėnulio žibėjo ir auksinis imperijos 
valdovo sostas…

Mūsų kelionės vedlys Virginijus Stro-
lia sako, jog aršusis Vytauto ir ypač len-
kų priešas Švitrigaila nūnai – vos ne na-
cionalinis ukrainiečių herojus. Saugojęs 
jų žemes, gynęs, mylėjęs... Aš gi prisi-
menu neįgyvendintą A.Vienuolio-Žu-
kausko užmojį - sukurti istorinį romaną 
apie Švitrigailą, rašytojas net ir siužetą 
jam buvo apmetęs...

Griuvėsiai ir vėjyje siūruojančios žo-
lės... Senas gidas puikiai žino, kas yra 
ir buvo Lietuva, godžiai gaudo turistus 
iš Lietuvos - sentimentai ir romantinės 
svajonės dažnai virsta šlamančiais pini-
gėliais...

LDK, lietuvių skurdas? 
...Ne vienąkart lankęsis LDK, pran-

cūzų keliautojas ir diplomatas Žilibe-
ras de Lanua, atlikdamas Prancūzijos 
ir Anglijos karalių taikos misiją, didįjį 
kunigaikštį Vytautą radęs rusėnų mieste 
Kremenece kartu su žmona ir daugybe 
„kitų kunigaikščių, kunigaikštienių ir 
riterių“. Žiliberas įteikęs Anglijos kara-
liaus brangenybes. Vytautas diplomatą 
labai pagerbęs, tris kartus surengęs jam 
pietus, pasodinęs jį prie savo sosto, kur 
sėdėję jo žmona ir totorių kunigaikštis. 

Vieni pietūs buvę labai iškilmingi, su-
rengti Didžiojo Naugardo ir Pskovo pa-
siuntinių garbei. Tie pasiuntiniai atvežę 
Vytautui 60 rūšių dovanų: neišdirbtų kiau-
nių kailiukų, šilkinių rūbų, kailinių, kepu-
rių, lininių audinių, žuvų kurakų dantų, 
aukso, sidabro. Pasiuntiniai, įteikdami do-

vanas, bučiavę žemę prieš Vytauto stalą. 
Po devynių viešnagės dienų išvykda-

mas per Turkiją, Žiliberas buvęs Vytauto 
gausiai apdovanotas. Dovanų gavęs jis 
pats, jo šauklys, raštininkas ir penki rite-
riai. Žiliberą dar apdovanojusi Vytauto 
žmona kunigaikštienė Julijona - atsiun-
tusi jam auksinę grandinėlę ir didelį to-
torišką floriną, kurį nešiojusi prie savo 
livrėjos… 

Kremenece man nelauktai dingteli vie-
na mintis... Gal neatsitiktinai broliai lietu-
viai šiandien taip bėga iš mažytės savo 
šalies ir namų, dūsta, ėda vienas kitą? Ar 
ne kadaise protėvių įkvėptos stepių er-
dvės, beribio dangaus jiems stinga? Tegu 
ir legendinio, tegu ir mistinio…

atsisveikinant su... savimi? 

...Staroje Konstantinovo. Į mėlyną be-
kraštę erdvę šauna neįtikimai aukštas pi-
lies bokštas, kaip raudonas pleištas į be-
galybę. Čia pat – lyg iš Biblijos išplaukę 
šventyklos skliautai, jau nebe šiaip nuo 
darganų ir saulės, o nuo gilios užmaršties 
apsilaupiusios sienos. Nieko daugiau, 
regis, ir nėra šiam pasauly - tik laiko iš-
grynintos raudonos plytos, akmenys ir 
dangus... Bet kas tai - gėlės? Iš kur, kam? 
Tiesiog ant žemės, prie atsilošusios senų 
plytų kriptos... Gal kas palaidotas? 

Prošal kaip sapnas ar debesėlis pra-
plaukia senyva moteriškė, stabteli ties 
tuo mūru, nusilenkia jam ir sako: 

- Garbė tau, stebuklingasis Viešpa-
tie!.. 

Suglumę stebim šią sceną – ir nieko 
nesuprantam! Močiutė noriai paaiškina:

- Iš šitos sienos išeina žmonės. Gerai 
įsižiūrėkit - patys pamatysit... 

Prisimerkę nuo akinančios šviesos, iš 
tiesų pamatome kažką panašaus į žmo-
nių figūras, veidus. Įsižiūriu į vieną jų 
– man net pasivaidena, kad jis kažkur 
matytas, lyg iš mano paties vaikystės... 
Iš tiesų tai ne kas kita, kaip senovinės 
freskos liekanos: lietus pamažėl nu-
gremžia nuo sienos tinką - ir atsiveria 
nutolę, pradingę amžiai... Argi jie ne-
verti, kad prieš juos nukeltume kepurę, 
padėtume gėlių? Paprastas žmogelis 
gerbia dievišką laiko galybę – ir  nepa-
miršta kasdien jai nusilenkti...

Ir aš galvoju: kaip gaila, kaip velniškai 
gaila, kad mes vis mažiau betikime ne 
tik pasakomis, bet ir savo pačių praeiti-
mi! Kad, belėkdami visom kryptim, plė-
šydamiesi dėl „gardaus valgio šaukšto“, 
vis rečiau besustojame apmąstyti savo 
tautos nueito kelio, savo pačių gyve-
nimo prasmės. Per daiktus ir triukšmą 
nebematome, nebegirdime nebejaučia-
me didingos laiko tėkmės, kaip jis srūva 
mūsų lietuviškom gyslom... 

Staroje Konstantinovo. Dievobaiminga senutė ukrainietė jaučia pareigą nusilenkti laiko ste-
buklui.
Autoriaus nuotraukos
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vardai ir datos

pastatus. Kai jau visur buvo išnaršyta, Pskovo vaivada 
Davidas Jakunovičius pranešė:

- Visur apžiūrėjome, iškrėtėme visus užkaborius. Iš 
tiesų Girdenio nėra. Radom kunigaikštienę ir jos vai-
kus.

- Veskit čionai! - įsakė Daumantas.
Menės tarpduryje pasirodė du berniukai, Šviedrys ir 

Butenis, ir dviejų pskoviečių vedama apkūni, neaukšta 
moteris. Skarelė nusmukusi ant pečių. Vainiku ant gal-
vos uždėta kasa dar be jokio žilo plauko.

- Perkūne dievaiti, nubausk žmogžudžius, varyk juos 
skradžiai žemę! - sušnibžda jos išbalusios, virpančios 
lūpos.

- Kur Girdenis? - nugriaudžia Daumanto balsas.
- O! Pasirodo, čia pabėgėlis seserėnas Daumantas sa-

viškių nalšėnų kraujo ištroško!.. Štai kuo pavirto mano 
sūnėnas... Vilkolakiu... - išrėžė įpykusi kunigaikštienė, 
glausdama prie savęs persigandusius sūnus. - Sugrįš 
Girdenis ir atmokės tau už sukapotus vyrus, už visas 
niekšybes. Negana dar, kad karalių Mindaugą nugala-
bijai... 

Daumantas nesileido su teta į kalbas. Tepasakė:
- Čia nepasiliksite. Keliausi su vaikais į Pskovą, pas 

mano motiną, savo seserį...
Atsigręžęs į  šalia stovinčius Pskovo vaivadas Davidą 

Jakunovičių ir Luką įsakė: 
- Girdenienę ir jos vaikus sodinkite į vežimą. Į kitus ve-

žimus kraukite pilies turtus. Apžiūrėkite rūsį, nepalikite 
midaus. Grįžę į Pskovą puotausime...

Davidas ir Luka patenkinti nusišypsojo ir puolė vyk-
dyti įsakymo, tam pasitelkę visus karius.

Netrukus dulkėtame kelyje nusitęsė ilga vora veži-
mų, pilnų priplėšto grobio. Apkrauti ir nešuliniai arkliai. 
Paskui vežimus slinko surišti po tris belaisviai - gyvi likę 
laukininkai ir pilėnai. Į giedrą vasaros dangų kilo ka-
muoliai dūmų. Iš keturių pusių padegta liepsnojo me-
dinė kunigaikščio Girdenio pilis.

Žiūrėjo pilnomis ašarų akimis Girdenio sūnus Šviedrys 
į dar senelio Daujoto statytą, tėvo puoselėtą pilį ir minty-
se prisiekė: „Sugrįšiu, kas bebūtų sugrįšiu gimtinėn, tėvo 
ir senelio žemėn, netarnausiu pskoviškiams kaip tas išda-
vikas Daumantas...“ 

kerštas
Atkelta iš 3 psl.GeGužė

1 dieną sukanka 60 metų, kai Rukiškio kaime (Anykščių r.) gimė 
mokslininkė miškininkė janina barkauskaitė-šePetienė Nuo 
1972 m. iki šiol J. Šepetienė dėsto miškininkams Lietuvos žemės 
ūkio universitete, yra biomedicinos mokslų, miškotyros daktarė.

2 d. Prieš 115 metų Gikonių k., Skiemonių sen., gimė 
vincas auGulis-kaZlauskas, teisininkas. Mokėsi Ukmergės 
ir Arensburgo (Estija) gimnazijose, Rygos politechnikume, Mas-
kvos žemės ūkio institute, Lietuvos universiteto Teisės fakultete. 
Dirbo Kauno apygardos teisme taikos teisėju, notaru. Bendradar-
biavo “Laisvėje”, “Tėvų žemėje”, “Lietuvos aide”, išspausdino 
knygelę “Visiems žinotini teisės dalykai”. Mirė 1938 m. Kaune.

4 d. sukanka 75 metai, kai Anykščiuose gimė Henrikas karvelis, 
inžinierius statybininkas. Baigė Kauno technikos universitetą, dir-
bo Miestų statybos projektavimo institute. Parengė Miestų sta-
tybos projektavimo instituto rūmų, Klinikinės ligoninės, Sporto 
rūmų (kartu su kitais), Valkininkų vaikų sanatorijos ir daugelį 
kitų projektų Vilniuje.  

7 d. : 
- sukanka 50 metų, kai Usoljė Sibirskoje (Sibiras, Rusija) 

lietuvių tremtinių šeimoje gimė vytautas bernatavičius, 
inžinierius, verslininkas. Nuo 1983 m. iki šiol  gyvena Anykš-
čiuose, dirbo įvairių institucijų vadovu, šiuo metu – SEB banko 
Anykščių filialo direktorius ir Anykščių vadovų klubo preziden-
tas. Pasaulio anykštėnų bendrijos Anykščių kolegijos narys.

- 50 metų, kai Svėdasuose gimė osvaldas neniškis, daili-
ninkas skulptorius, pedagogas. Baigė skulptūros studijas Vilniaus 
dailės institute. Vilniaus Dailės akademijos Telšių taikomosios 
dailės  skyriaus taikomosios skulptūros studijos vadovas. Kuria 
portretus, dekoratyvines skulptūras, mažąją plastiką, medalius, 
memorialinius objektus. Druskininkus puošia jo “Banga”, Tel-
šių žemaičių “Alkos” muziejaus aplinką – biustas poetui Pranui 
Geniui, Klaipėdos skulptūrų parke eskponuojamas “Kerintis 
akmuo”, paminklinis Antano Baranausko biustas Sedoje ir kt. 

9 d. 90 metų, kai 1918 m. gegužės 9 d. Rygoje gimė Anykš-
čių liaudies teatro kūrėjas ir režisierius bronius Zabiela 
(1918-1971). 1958-1968 m. subūręs Anykščių dramos mėgė-
jus, parengė apie 30 spektaklių premjerų, gastrolėse suvaidino 
apie 500 spektaklių. 

10 d. 75 metai, kai  Gojaus k. Anykščių sen. gimė bronius 
balkevičius, gydytojas, Vilniaus universiteto docentas. Baigė 
Kauno Medicinos institutą. Paskelbė darbų apie sveikatos orga-
nizavimą, parengė ir išleido vadovėlį “Socialinė higiena ir sveik-
tos apsaugos organizacija” (su kitais autoriais). 1983 m. suteiktas 
Lietuvos nusipelniusio sveikatos apsaugos darbuotojo vardas. 
Mirė 1993 m. 

17 d.: - Sukanka 70 metų, kai 1938 m. gegužės 17 d. Roka-
valkiuose (Utenos r.) gimė prozininkė, publicistė, kraštotyrininkė 
milda telksnytė.  Baigė Vilniaus universitetą, nuo 1963 m. 
gyvena Anykščiuose. Dirbo rajono laikraščio redakcijoje, vėliau 
– savaitraščio “Kregždutė” redaktorė. Periodinėje spaudoje pa-
skelbė apsakymų, miniatiūrų, išleido kultūros istorijos apybrai-
žų, novelių. Parašė apysaką “Senelio duona”, su V. Račkaičiu 
– biografinę knygą apie J.Biliūną “Į aukštą kalną”, kraštotyrinę 
apybraižą ”Mūsų Anykščiai”, parengė spaudai L. Didžiulienės - 
Žmonos kūrybinio ir epistolinio palikimo “Raštus” (1-2 t.), ir kt. 
2007 m. išleido novelių apysaką “Kai laukdavo balti langai”. 

- 55 metai, kai Dvaronių k., Anykščių sen. gimė kazimieras 
strolia, fotografas. 1975 m. su skraidykle ėmė fotografuoti iš 
paukščio skrydžio. 1991 m. sukūrė lėktuvą (110 kg, skrydžio grei-
tis 80-120 km/val, 2 km skrydžio aukštis). Dalyvauja fotoparodose, 
jo meninėmis nuotraukomis iliustruota R. Vanago eilėraščių kny-
ga “Gimtinė mano – iš dangaus!” ir to paties autoriaus sudarytas 
anykštėnų fotomenininkų rinkinys “Puokštė Anykščiams” (2007 
m).

18 d. 70 metų, kai Žliobiškių k., Viešintų sen. gimė jadvy-
ga Gervytė -tvarijonavičienė, dailininkė. Baigė tekstilės 
studijas Vilniaus Dailės institute. Lietuvos dailininkų sąjungos 
narė. Kuria monumentalius gobelenus interjerams, vėliavas 
bažnytinėms procesijoms, miestų, miestelių vėliavas (taip pat ir 
Pasaulio anykštėnų bendrijos vėliavos autorė). Dalyvauja paro-
dose.

Nuoširdžiai dėkojame p.Valentinui Skaržauskui 
ir dešimtims kitų Vilniaus anykštėnų, paaukojusių 
“Pasaulio anykštėnui”! Mūsų projektą parėmusiam 
Tautinių mažumų ir išeivijos departamentui. Taip 
pat – už dalykinę paramą - Anykščių miškų urėdi-
jai, AB “Anykščių energetinė statyba”, UAB “Jara”, 
skelbtis nepanorusiems verslininkams.

nuo redakcijos
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Gegužės 10-11 d. Pasaulio anykštėnų bendrijos Vilniaus 
anykštėnų sambūris prisistatė Anykščiams. Pirmąją dieną, 
šeštadienį, miesto parke gausiai susirinkusiems miestelėnams 
savo sugebėjimus rodė Lietuvos policijos kinologijos centro 
darbuotojai, tiksliau - jų dresuoti tarnybiniai šunys; jei ne bu-
vęs anykštėnas Kęstutis Tubis, Policijos generalinio komisaro 
pavaduotojas, tokio įspūdingo renginio nebūtume regėję. 

Vakarėjant nemenkas pulkas dailės gerbėjų sugužėjo į Kul-
tūros centrą, kurio fojė buvo atidaryta iš Anykščių kilusios 
vilnietės grafikės Ingos Dargužytės darbų paroda „Kūrybinės 
paralelės: Lietuva-Skandinavija“. Žodį tarė PAB sekretorius 
Rimantas Vanagas ir  dailės žinovas Tomas Jurkėnas. 

Dar po valandos į Kultūros centro sceną užkopė Pasaulio 
anykštėnų bendrijos tarybos narys Laimas Fergizas, suteikęs 
žodį Vilniaus anykštėnų sambūrio vadovei Ritai Virbalienei. 
Glaustai papasakojusi apie Vilniaus anykštėnų veiklą, viešnia 
savo ruožtu užleido sceną šokio spektakliui “Kelionė”, kurį 
atliko šokėja bei choreografė Aida Maksvytytė ir skulptorius 
bei dailininkas Jonas Grunda. 

Galiausiai pasirodė ir bene labiausiai lauktas svečias - Lie-
tuvos Eurovizijos konkurso nugalėtojas Jeronimas Milius su 
gitaristu Enriku Slavinskiu. Šiuodu jaunuoliai nėra anykštėnai, 
tačiau jų pasirodymas  - puiki vilniečių dovana Anykščiams!

Nors mieste tuo pačiu metu vyko dar trys solidūs rengi-
niai, salė buvo artipilnė, nuostolių patyrė nebent tie, kurie 
pražiopsojo puikią progą veltui pasiklausyti tikrai įspūdingo 
koncerto.

Rytojaus dieną, sekmadienį, po Anykščių šv.Mato bažny-
čios skliautais kartu su vargonais sugriaudėjo Nacionalinio 
operos ir baleto teatro solisto Gintaro Liaugmino balsas. Vė-
liau PAB Anykščių kolegijos ir Vilniaus anykštėnų sambūrio 
nariai su rajono meru S.Obelevičiumi aptarė svarbiausius 
Anykščiams rūpimus klausimus.

Atsisveikindami Vilniaus anykštėnai žadėjo dar daug pras-
mingų, nors gal ir ne tokių iškilmingų, susitikimų su savo 
kraštiečiais. Nuo sausio mėnesio jie nuolat lankosi rajono 
seniūnijose, mokyklose, skleisdami šviežiausią įvairių sričių 
informaciją, gerą patirtį ir, žinoma, gerus norus. Anykštėnai 
savo ruožtu padėkojo vilniečiams, o pirmiausia Ritai Virbalie-
nei, už nuoširdų darbą gimtinės labui.
Pa inf.

spalvingos vilniaus 
anykštėnų dienos

birželio mėnesio renGiniai

Kultūros centras
1-8 d. Tarptautinė Meno terapijos ir kūrybinių improvizacijų 

stovykla „Troškimai“:
1 d.: 12 val. Ukmergės kultūros centro teatro “Kronika-paga-

minta Lietuvoje” spektaklis “Pasakojimai apie meilę”. Autorius ir 
režisierius Erikas Druskinas.

15 val. Vilniaus Pilaitės vidurinės mokyklos jaunimo studijos 
spektaklis „Skrydis Nr. 352“. (Troškūnų K. Inčiūros vidurinės mo-
kyklos salėje).

17–20 val. Teatro, dailės laboratorijos. Veda Šokio teatro akto-
rius Gytis Ivanauskas. Dailininkė Sigutė Ach.

21 val. Vilniaus alternatyviojo roko grupės „Flamingo“ koncer-
tas (Troškūnų Bernardinų vienuolyno kieme).

2 d.: 9–21 val. Teatro, dailės, šokio, jogos meno laboratorijos. 
Veda Toma Razmislavičiūtė, Kostas Smoriginas, Vidmantas Fijal-
kauskas, Laima Gudaitė.

3 d. 9–21 val. Teatro, dailės, šokio, jogos meno laboratorijos. 
Veda T. Razmislavičiūtė, K. Smoriginas, V. Fijal kauskas, L. Gudaitė, 
V. Zlatkutė, L. Karalius - Ezopas.

4 d. 9–20 val. Teatro, dailės, šokio, jogos meno laboratorijos. 
Veda T. Razmislavičiūtė, K. Smoriginas, V. Fijalkauskas, L. Gudaitė, 
V. Zlatkutė, L.Karalius - Ezopas.

20 val. Bardo Domanto Razausko ir grupės „Viskas kitaip“ auto-
rinis vakaras koncertas (Bernardinų vienuolyno kieme).

5 d.: 9–15 val. Edukacinės programos stovyklos dalyviams (duo-
nos kepimas, puodų lipdymas).

16–19 val. Sceniniai trenažai (veda Vilniaus teatro mokyklos 
„Aš esu“ pedagogai).

20 val. Keistuolių teatro aktoriaus bardo Andriaus Kaniavos 
koncertas (Troškūnų bažnyčios rūsio menėje).

7 d. Tradicinės kultūros ir žirgų sporto šventė „Bėk bėk,žirgeli“. 
Projektai: „Kaip gyveno vaikai prieš 100 metų“ ir baigiamasis pro-
jekto „Seniūnijų kultūros dienos“ koncertas.

23-24 d. Joninių šventė Kavarske.

A.Baranausko ir A.Vienuolio-Žukausko  memorialinis muziejus
Iki birželio 11 d. Anykščių koplyčioje veiks Anykščių kūrybos ir 

dailės mokyklos absolventų diplominių darbų paroda.
13 d. 18 val.  prie A. Baranausko klėtelės - Antaninių vakaras 

„Ar išsaugosi mano meilę...“. Dalyvauja dainininkė Rugiaveidė, 
aktorė G. Urbonaitė.

14 d. 18 val. Anykščių koplyčioje - dailininkės Miglės Kosins-
kaitės ir skulptoriaus Aliaus Berdenkovo parodos atidarymas.

14 d. 22 val. Anykščių koplyčios parke - choreografinių projektų 
teatras „Vilniaus baletas“. Meno vadovas J. Smoriginas. Dalyvauja: 
O. Konašenko, R. Kudžmaitė, A. Daraškevičius, I. Zaripovas, M. 
Daraškevičius ir kt. (Festivalis  „rubikiai – dainų krantas“).

23 d. 18 val. Kupolės šventė Jono Biliūno tėviškėje Niūronių 
kaime.

23 d. 21 val. Joninių vakaras Burbiškyje (prie Kultūros namų). At-
likėjai: S. Janušaitė (sopranas),  J. Valuckas (tenoras), A. Markauskas 
(baritonas),V. Bakula (bosas), I. Markauskienė (fortepijonas). Progra-
mą veda E. Domarkas. (Festivalis  „rubikiai – dainų krantas“).

24 d. 16 val. Debeikių Šv. Jono krikštytojo bažnyčioje - Sakrali-
nės muzikos ir poezijos valanda. Atlikėjai: A. Krikščiūnaitė (sopra-
nas), D. Puišys (baritonas), B. Vasiliauskas (vargonai), G. Urbonaitė 
(aktorė). (Festivalis „rubikiai – dainų krantas“).

L. ir S. Didžiulių viešoji biblioteka
Bibliotekos salėje - Rokiškio dailininkų klubo „Roda“ tapybos 

darbų paroda.
3 d. 11 val. Vaikų literatūros skyriuje - garsinių skaitymų rytmetis 

„Bibliotekos požemių voro kaimynių nebaisūs pasakojimai“
5 d. 12 val. Vaikų literatūros skyriuje kūrybinė valandėlė „Anykš-

tukų svečias – laimiukas Kęstutis“ su vaikiškų knygelių dailininku ir 
rašytoju K. Kasparavičiumi.

13 d. Tarptautinė poezijos šventė ,,...ir saulas diementas žė-
ruos...“

- 12 val. Poezijos skaitymai Ažuožeriuose ir Troškūnų vienuo-
lyne.

- 17 val. Poezijos skaitymai Anykščių Šv.Mato bažnyčios šventoriu-
je. Šoks istorinio šokio studija  ,,Baltoji pavana“ (vadovė J. Uselienė). 

Kultūros centre atidarant Vilniaus anykštėnės Ingos Dargužytės gra-
fikos darbų parodą, autorė spindėte spindėjo...
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arklio kilmė

Pačioje pradžioje svieto, kada arklių nebu-
vę, tai Adomas ior Ieva, susikibę abudu prie 
vienų akėčių, savim traukdami laukus akėję ir 
taip sunkiai dirbę, kad net putos dribusios. Tai ir 
Ponas Dievas, vaikščiodamas po svietą asaboj 
senelio ir ubago, priėjęs prie Adomo ir Ievos lie-
pęs Adomui pasižiūrėti, kas ant akėčių yra. Šis 
kai pasižiūrėjęs, pamatęs bjaurų žaltį, begulintį 
dėl sunkumo ant akėčių. Senelis sakąs: „Čiupk 
jį ir perplėšk“. Adomas žaltį kaip perplėšęs, tuoj 
iš vienos pusės atsiradęs arklys, o iš antros – 
kumelė. Tai senelis pasakęs: „Imk tu, Adomai 
(žmogau), tuos geruosius gyvulius, pakinkyk į 
akėčias ir akėk su jais, ir valdyk anuos!” Taip 
nuo to karto pradėjo verstis arkliai. Ale pradžia 
jų parein nuo pekliško žalčio.

arklys ir žmoGus

Kai Dievas sutvėrė svietą, visus gyvulius 
ir žmogų, tada Dievas arkliui pasakė: „Tu 
dabar nuo šios dienos turi klausyti šito su-
tvėrimo“, - rodymas arkliui žmogų. „Tokio 
mažiuko ir nedrūto, tai tik aš jo neklausy-
siu“, - atsakė arklys. Tada Dievas liepė arkliui 
triskart apsisukt. Arklys apsisuko. Dievas ar-
klio vėl klausia: „O dabar šito ar klausysi?“ 
– rodydamas /tą patį/ žmogų. „Šito tai klau-
sysiu“, - atsakė arklys. Kada arklys apsisuko, 
tai jam pasirodė, kad žmogus (yra) toks tai 
milžinas, labai drūtas. Ir dabar nuo to sykio 
arkliui rodosi, kad žmogus labai galingas, 
užtai jis jo klauso. Bet kai arklys stimpa, 
tada jis pamato, koks žmogus yra silpnas. 
„Sčėstis tavo, kad aš pirma nežinojau tavo 
sylos, būčiau tavęs neklausęs“, - sako arklys 
stipdamas. Kai stimpa arklys, o žmogus pri-
eina, tada jis nori atkeršyti žmogui: griežia 
dantimis, kojomis spardo, žemes kasa ir t. t.

velnio arkliai

Seniau daug mūsų žmonių išvažiuodavo 
į tolimus kraštu dirbti. Vieną kartą grįžtant 
nu darbų, vienas tauragniškis beeidamas su-
sirgo. Kiti jo draugai jį pametė ir nuėjo. Jam 
begulint pakelėje, užvažiuoja ponai ketver-
tu arklių. Jį įsisodino pavežėti. Bevažiuojant 
tą darbininką pradeda klausinėti: „Ar pažįsti 
tą poną?“ Jisai sako: „Pažįstu.“ –Tai čia“ – 
jisai rodo į arklius. „O tą ar pažįsti?“ – „Pa-
žįstu“. „Tai šis!“ Ir išklausinėjo apie visus 
keturis ponus, ir išrodinėjo į visus keturis 
ponus – išrodinėjo į arklius, kuris iš jų yra. Ir 
pagaliau paklausia, dėlei penktojo pono, ar 
tą pažįsta. Jisai irgi pastebėjo, kad važiuoja 
ne keliais, bet erdve viršum medžių. Pas-
kiau tie ponai, kurie važiavo, jam priklauso: 
„Kai sakysiu - šok iš vežimo! - vieną kartą..., 
o trečią kartą kai pasakysiu, tai jau nieko 
nelaukdamas šok, nes bus blogai.“ Ir trečią 

riestas žirgelis
žiežirbą skelia...
(mitologinės sakmės)

kartą pasakius, jis tuojau šoko ir įšoko į Tau-
ragno ežerą, esantį prie pat Tauragnų mies-
telio. Išbridęs iš vandens ir ant kranto atsi-
gulęs laukė, kada išauš. Išaušus pažino, kad 
Tauragno ežeras ir Tauragnų miestelis. O 
kiti jo draugai negreit, už keliolikos dienų, 
atėjo ir stebėjosi, kaip greitai galėjo ateiti.

arklio žemosPirGiai

Kai Adomas išėjo iš rojaus, jis neturėjo 
jokių gyvulių. Tai jam Dievas davė visokių 
gyvulių ir arklį. Dievas kai sutvėrė arklį, tai 
jo kojos buvo suaugusios į krūvą, taip, kad 
jis turėjo šokte šokti, kaip supančiotas. Tokį 
Adomui ir atidavė. Adomas aria, o arklys 
šokte šoka. Ir ateina Dievas. „O ką, ar ge-
ras gyvulys, katrą aš tau daviau?“ Adomas 
atsakė: „Geras, Pon Dieve, tik kad prastai 
eina“. Dievas išsiėmė iš kišenės peiliuką, 
kojų suaugas papjovė, ir arklys pradėjo ge-
rai vaikščioti. Padavęs tokį arklį Adomui, 
Dievas pasakė: „Kai paleisi iš žuobrio, su-
pančiok, kad nepabėgtų“. Nuo to sykio pra-
dėjo arklį pančiot. Tose vietose, kur buvo 
kojų susegimai, yra ir dabar kauliniai zno-
kai tarpkojėse, vadinami žemospirgiai.

kodėl arklys vis alkanas, 
o jautis sotus

Vieną kartą ėjo per pasaulį žmogus. Jis be-
eidamas priėjo upę. Palei upę buvo didelės 
ganyklos ir ganyklose buvo labai daug žolės. 
Toje ganykloje ganėsi arklys. Žmogus prašo 
arklį, kad pervežtų jį per upę. „Arklys atsakė: 
„Aš neturiu laiko – mane paleido valandėlei 
pasiganyti“. Žmogus sako: “Prisivalgysi per tą 
paskirtą laiką.“ Eina žmogus toliau ir pamato 
besiganantį jautį. Prašo, kad jį perkeltų per upę. 
Jautis atsakė: „Aš esu trumpam laikui paleistas 
pasiganyti, bet aš tave perkelsiu per upę“. Jautis 

ir perkėlė žmogų per upę. Sugrįžęs prisiganė 
per tą laiką. Tas žmogus buvo Dievas. Ir įsakė 
arkliui: „Tu visą laiką ėsi ir niekados neprisiėsi“. 
O jaučiui pasakė: „Tu per trumpą laiką prisiėsi“. 
Ir dabar taip yra: arklys ėda dieną naktį ir nepri-
siėda, o jautis per trumpą laiką prisiėda.

atGijusi kumelė

Pas vieną gaspadorių padvėsė kumelė, tai 
ištąsė ją už kluono, nulūpė skūrą ir paliko. 
Tada naktį tų namų gaspadorius, - ir kitą vyrą 
paėmė, - ir abu nuėjo kluonan su strielba. Pro 
langelį daboja ir laukia, maž ateis vilkas prie 
padlos, tai jį nušaus. Prabuvo anie pernakt ir 
nieko nesulaukė. Ant kitos nakties gaspadorius 
vienas nuėjo kluonan laukt vilko. Nuėjo, pro 
langelį daboja ir pamatė, kad ta kumelė kelias. 
Kelias, kelias, pasikėlė ir eina. Buvo pakausty-
ta, tai taip: kaukšt, kaukšt ir eina. Aplink kluo-
ną apėjo ir kluonan, ir į jį. Anas nusigando ir 
užlipo ant jaujos, kumelė paskui jį užšoko net 
ant jaujos. Anas šoko ant pado nuo jaujos, ir 
kumelė pado paskui jį nušoko prie pat kojų. 
Tada anas bėgt namo. Kai atbėgo namo, tai tik 
trys adynas pagyveno ir numirė, nes buvo la-
bai persigandęs ir susitrenkė šokdams.

raudonas arklys

Mano senelis pasakojo. Ten koks ežeriu-
kas buvo. Jis ieškojo karvės. Tik išlėkė iš eže-
riuko arklys raudonas kaip žarija. Ir žmogus 
joja. Jis išsigando ir pasislėpė už pušelės. Tas 
arklys tik laksto, tik prunkščia aplink pušelę. 
Paskui ežeran davės ir prapuolė.

Kitą kartą ir vėl šitas arklys išplaukė. Ne 
vienas matė. Senelis sako, kad aš būčiau bu-
vęs protingas, kokia lazda sušėręs, - ir būtų 
tas arklys subyrėjęs. Ir turėčiau krūvą pinigų.

Sakmes parinko 
Arklio muziejus Niūronyse

“Tik išlėkė iš ežeriuko raudonas arklys kaip žarija...”   
J.Č. piešinys


