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oracija žirgo garbei
Birželio 6-ąją Niūronyse žvengs žirgeliai, 

marguos tautiniai drabužiai, pūsis alučio 
puta... Tradicinės šventės „Bėk bėk, žirgeli“ 
organizatorius, programą, rėmėjus skelbiame 
4-5 psl. O dabar pasiklausykime ištraukėlės 
tos prakalbos, kurią nuo pakylos rėš renginio 
„gaspadorius su gaspadine“ - Anykščių kultū-
ros centro darbuotoja Regina Stumburienė ir 
andrioniškietis Arūnas Kulionis.  

...Žirgo šventė ar šventė žirgui pagerb-
ti – koks skirtumas? Svarbiausia, kad žirgui 
turime už ką dėkoti. Apie jo ištikimybę 
žmogui sklinda legendos. Žirgas išnešdavo 
sužeistą  karį iš mūšio lauko, nepalikdavo 
nelaimėje. Visi esam girdėję, kokia gera 
žirgo atmintis, koks jis kantrus, atsidavęs 
šeimininkui. Ne veltui geras raitelis ar ūki-
ninkas sunkmečiu dalinosi su arkliu pasku-
tiniu duonos kąsniu.

Lietuvis savo globotiniui davė begalę gra-
žių vardų: ašvienis, ygagas, kuzė, bėgūnas, 
ristininkas, arklėnas, šarūnas... O pagal plau-

ko spalvą arklį vadina tokiais vardais: baltis, 
bėris, kaštonis, sartis, šyvis, obuolmušys, juo-
dakartis, žvaigždgalvis, palšis, laukis ir kt. 

Apie meilę, dėkingumą arkliui byloja 
daugybė faktų, įvykių, prisiminimų. Lietuvo-
je esama kelių Raitininkų kaimų, gausybės 
Arklio, Žirgo gatvių, ežerų. Mūsų pavardės 
taip pat neretai būna arklio „kilmės“: Žirgulis, 
Žirgaitis, Širvys, Širvenis, Širvinskas, Ašutaitis, 
Baltakartis ir daug kitų. 

„Arklius“, „arkliukus“, „žirgelius“ žmogus 
perkėlė ir į augalų, gyvūnijos pasaulį, net – į 
dangų! 

Zodiako ženklą Vandenį senovės lietuviai 
(kaip, beje, latviai ir baltarusiai) vadino Žirgo 
žvaigždynu. Dainose kosminis žirgas ausimis 
dangų remia, akimis žvaigždes skaičiuoja, 
uodega dvarą ir visus kelius nušluoja, kojo-
mis duobes išmuša... O kiek meno kūrinių 
skirta žirgui žirgeliui, pasakų, patarlių ir prie-
žodžių!

Taigi arklys buvo, yra ir bus nepamaino-
mas žmogaus pagalbininkas, bičiulis – darbe, 
žygy, sporto varžybose, tautinėje šventėje!

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 
dovana Arklio muziejui 30-mečio proga 
(2008m.)
Silvijos Mažeikytės nuotrauka

Alvydas Latėnas. Prieš startą. 2009. Kartonas, guašas. Iš Dusetų dailės galerijos parodos 
“Žirgas dailėje“ katalogo.

šauniojo žemaituko nuotykiai vakarų europoje

Egidijus MUSTEIKIS

„neramios dūšios“ 
Pasirinko arklį

Šiais laikais kelionėmis nieko nenuste-
binsi. Tūlas lietuvaitis skersai išilgai apke-
liavęs Europą. 

Nuosavais automobiliais, kelioniniais 
autobusais, lėktuvais keliauja pasiturintys 
tautiečiai. Pašėlę studenčiokai renkasi „fū-
ras“ ar autostopą. Visus gena nenumaldo-
mas noras pamatyti, pažinti, patirti kelionės 
nuotykių. Įdomu, ką pasakytų prisiekęs ke-
liautojas, jai jam būtų pasiūlyta keliauti po 
Europą... arkliu? Nesunku nuspėti, kad toks 
pasiūlymas sukeltų abejonę, nuostabą ar 
net pašaipą ir vargu ar atsirastų savanorių. 
Kažin ar padėtų įrodinėjimai, kad keliau-
jant arkliu pro šalį lėtai slenkantys vaizdai 
ilgiau išliks atmintyje, o ką jau bekalbėti 
apie galimus tokios kelionės nuotykius. 

Ryžtis tokiai kelionei gali tik pačios „ne-
ramiausios dūšios“.                                                                 

Tokių „neramių dūšių“ ir nepatirtų įspū-
džių genami į kelionę lygiai prieš 80 metų 
- 1929 m. vasarą - išsiruošė du menkai iki 
tol pažįstami Kauno menininkai: ketvirtą 
dešimtį perkopęs dailininkas Šalomas Zel-
manavičius ir jaunas literatas Pulgis An-
driušis. Žydas ir lietuvis.

Kelionės sumanytojas buvo Šalomas 

Zelmanavičius, svajojęs rengti Europos 
miestuose savo paveikslų parodas. Pakelei-
viu jis pasikvietė Pulgį Andriušį, iš Utenos 

apskrities kilusį tauragniškį studentą.
Pastarasis vėliau rašys: „Keistuolis  Ša-

lomas Zelmanavičius, gimęs ir augęs Vil-
niaus žydų gete, vos kelis žodžius temokąs 
lietuviškai, kalbąs blogai rusiškai, o ne kaip 
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ir jidiškai, nuo pat Kauno operos įsteigi-
mo  dirbęs kaip dekoratoriaus padėjėjas, 
drauge su K.Petrausku apdovanotas teatro 
pirmūnų medalium, laisvalaikiais piešęs 
šagalinio stiliaus abstraktinius paveikslus, 
sumanė vieną kartą atsikratyti dekoracijų 
dažų smarve ir pakeliauti po Vakarus, ten 
surengti savo kūrinių parodas, apsižvalgyti 
po muziejus“.

Jauną, perspektyvų žurnalistą Pulgį An-
driušį sužavėjo proga pakeliauti, pamatyti 
pasaulio. Juo labiau, kad apsukrus žydas pas 
Žaliakalnio račių vokietį jau buvo užsakęs 
dviratį vežimą – bėdą, suderėjęs gerą arklį. 
Tiesa, už 2000 Lt, kuriuos žydas sumokėjo 
račiui, buvo galima traukiniu be jokio vargo 
apkeliauti visą Vakarų Europą, bet vežimas 
yra vežimas! Reikėjo tik ryžto leistis į saulė-
lydžio šalis. 

Gelbsti žemaitukas

Ankstyvą birželio 9-osios rytą geltonai 
dažytas, „panašus į didelį kaliošą su dviem 
aukštais ratais po užkulniu“, brezentiniu 
stogu dengtas vežimaitis, papuoštas Lietu-
vos trispalve ir žydų vėliava, paliko Kauną. 
Prasidėjo beveik du mėnesius trukusi epo-
pėja į Vieną. Jau kelionės pradžia buvo pil-
na netikėtumų. Vokietijos pasienyje keliau-
tojai neteko arklio, kuris dviem mėnesiams 
buvo paimtas į karantiną. Pasienio veterina-
ras turėjo paimti kraują, patikrinti, ar arklys 
sveikas. Tiek laukti draugai negalėjo, todėl 
su džiaugsmu sutiko pasinaudoti vietinio 
šmugelniko paslaugomis. Savo arklį parda-
vė, o mainais gavo jauną ir labai baikščią 
kumelaitę... 

Jau Rytprūsiuose, Eitkūnuose, draugai 
pakliuvo į tikrą avariją ir buvo policijos 
sulaikyti. Tvarkingi vokiečių pareigūnai su-
rado gudrųjį pirklį ir privertė pakeisti arklį. 
Į geltonąjį „kaliošą“ dabar buvo pakinkytas 
grynaveislis žemaitukas, tik prieš penkiolika 
dienų atgabentas iš Lietuvos. Šis arklys ke-
liautojų neapvylė, buvo romus ir patikimas. 

Karaliaučiuje bendrakeleivių laukė nauji 
išbandymai. Lietuvos konsulatas nedavė lei-

dimo važiuoti „lenkų koridoriumi“, o į trau-
kinį tokios gurguolės neėmė. Beliko plaukti 
prekiniu laivu iš Piluvos (Pilau) į Štetiną (Šče-
ciną). Lipant į laivą charakterį parodė romu-
sis žemaitukas: spardėsi, kandžiojosi, bai-
siausiai žvengė. Aprišę virvėmis jūrininkai jį 
nešte įnešė į denyje specialiai sumeistrautą 
gardą. O geraširdžiai uosto darbininkai „su-
veikė“ du maišelius avižų, kad arkliukas 
nesirgtų jūros liga. Sėkmingai įveikę Baltijos 
jūrą, keliautojai be jokių kliaudžių keliavo 
per Vokietiją, Čekoslovakiją, Austriją iki 
pat Vienos. Didžiuosiuose miestuose smal-
sūs keliauninkai užtrukdavo kelias dienas: 
lankė muziejus, parodas, dramos ir operos 
spektaklius. Berlyno žvėrinčiuje (zoologijos 
sode) stebėjo dramblių pasirodymą. 

merGinos, vėliavos, avarijos...

Kelionė nešykštėjo netikėtų, juokingų 
nuotykių. Liepos 16-ąją , vos pasiekę Vie-
ną, keliautojai pateko į kairuoliškų pažiūrų 

jaunimo mitingą. Geltonasis vežimaitis po 
miestą vežiojo demonstrantus, o jo važny-
čiotojai pateko į pirmuosius „raudonosios“ 
spaudos puslapius. Buvo rašoma, kad du 
pabėgėliai iš Lietuvos, nepakeldami Volde-
maro režimo, arkliu atvažiavo į ... „raudo-
nąją“ Vieną. Solidarumo vedini, Austrijos 
darbininkai keliautojus apdovanojo ne-
mokamais bilietais į renginius, pavaišino 
pietumis, o žemaitukui parūpino austriškų 
avižų. Įsimintiniausia nakvynės vieta – Bis-
marko paminklo papėdė Berlyne. Vėlų 
vakarą neradę vietos nakvynei, keliautojai 
pririšo arklį vešlioje pievelėje, o patys už-
migo vežimėlyje. Pabudę suprato apsistoję 
prie pat ... geležinio kaizerio paminklo, o 
nuo vietos smalsuolių ir policijos rūstybės 
atsipirko lietuviškais pašto ženklais. 

Dažnai keliautojus gelbėjo jaunatviš-
kas žavesys ir sugebėjimas flirtuoti. Jaunos 
merginos pasiūlydavo draugams ir vaka-
rienę, ir nakvynę... O jau grįžtant atgal Če-
koslovakijos Štachernau miestelyje, namų 
šeimininkių mokykloje, Pulgis Andriušis 
paskaitė paskaitą apie Lietuvos kulinarinį 
paveldą.

Būsimosios šeimininkės sužinojo, kaip 
verdama grikių košė ir kisielius, kas yra 
kaplūnas, šiupinys, kam naudojamas rasa-
las, kaip gaminamas miežių alus ir duonos 
plutų gira. 

Pasitaikė ir rimtesnių, net gyvybei pavo-
jingų nutikimų: Čekoslovakijoje keliauto-
jai įvažiavo į kariuomenės pratybų lauką ir 
nutraukė ryšio laidą. Važiuojant per Elbės 
upę arklys pasibaidė traukinio ir vos neiš-
maudė keliautojų. Netoli Prahos į vežimą 
atsitrenkė automobilis ir sudaužė ratlankį. 
Laimė, vairuotojas pats sutaisė vežimą ir 
nuramino išsigandusius keliautojus. Pra-
hoje vagys „pasiskolino“ žemaituką, bet 
sumanus arkliukas sugrįžo pas šeiminin-
kus. Kelionėje teko naudotis vietos kalvių 
paslaugomis. Žemaituką kaustė vokietis ir 
čekas; aišku, prieš tai jaunuoliai susipaži-
no su žavingomis jų dukromis. 

Tęsinys 3 psl.

Du neišskiriami draugai Alg. Didžiokas ir Š.Zelmanavičius prie Vakarų Europą mačiusio 
vežimaičio.

Ištvermingieji stambieji žemaitukai tinka ir plūgui, ir karietai. 
Nuotraukos iš Nacionalinio M.K.Čiurlionio muziejus rinkinių
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Pagal pirmykštį sumanymą Šalomas ir 
Pulgis turėjo pasiekti Romą, tačiau priva-
žiavę Alpes suprato, jog verčiau laiku sukti 
ienas namo...

Kelionė labai praturtino abu draugus. 
Vilniuje užaugęs Zelmanavičius pagaliau 
sužinojo, kaip atrodo beržas, liepa, dre-
bulė... ir avižos. Iki tol manė, jog bulvės 
auga ant bulvienojų... Ilsėdamiesi Bohe-
mijos miškuose, draugai studijavo bota-
niką, ir dailininkas džiaugėsi, kad dabar 
mokės geriau piešti teatrui dekoracijas. 
Pulgis Andriušis kelionės įspūdžius aprašė 
knygoje „Septinton įleidus“ ir laikraštyje 
„Diena“. 

Skaudžiai susiklostė šios nepaprastos 
kelionės dalyvių likimai. Prasidėjus An-
trajam pasauliniam karui, Šalomas Zel-
manavičius tapo holokausto auka. Pulgis 
Andriušis emigravo į Australiją ir iš ten į 

Lietuvą nebegrįžo. Mirė ir palaidotas Ade-
laidės lietuvių kapinėse. 

ir PlūGui, ir karietai

Minėdami žygio su žemaituku 80-ąsias 
metines, Anykščių Arklio muziejus ir Lietu-
vos stambiųjų žemaitukų veislės auginto-
jų asociacija birželio 4-5 dienomis rengia 
žygį iš P.Andriušio tėviškės Gaidžių kaimo 
į Niūronis, kur birželio 6 d. vyks tradicinė 
„Bėk bėk, žirgeli“ šventė. 

Šiais metais sukanka dar vienas reikšmin-
gas jubiliejus. Sukanka 60 metų, kai patvir-
tinta stambiųjų žemaitukų arklių veislė. Pa-
sak arklių augintojų, stambusis žemaitukas 
- tai pagerintas senasis žemaitukas. 

XIX a. intensyvėjant žemės ūkiui, atsirado 
poreikis stambesnių važiuojamųjų arklių. Ma-
žas žemaituko ūgis to meto sąlygomis tapo 
trūkumu. Žemaitukai buvo pradėti kryžminti 
su arabų, trakėnų, šiaurės švedų žirgais. Tačiau 

Ilgametis žirginio sporto asociacijos pirmininkas Mečislovas 
Preišegolavičius jau senokai renka įdomius faktus ir duomenis, 
susijusius su arkliais. Štai sauja “grūdų” iš jo sukaupto “aruodo”.

* Senovėje žirgas buvo pagrindinis ir ištikimas kario draugas. Kovos 
vežimai Egipte, daugiatūkstantinė Makedoniečio armija, totorių ordos 
– tai vis žirgai. 

* Arabų veislė formavosi IV-VII mūsų eros amžiuje. Turėti 
grynaveislį arabų veislės žirgą – kiekvieno beduino svajonė. Arabų 
veislė yra trijų tipų: kuchailan, saklavi ir muniki. Tai elegantiškiausi, 
judesių grakštumu, kūno grožiu, didele ištverme pasižymintys žirgai.

* Tolimiausią ir greičiausią istorijoje raitelių reidą - karo žygį XII 
amžiuje atliko totorių - mongolų kariai, vadovaujami Čingischano. 30 
000 raitelių kariuomenė kovodama per dvejus metus nujojo 10000 
km (kai kada per parą net 150 km).

* Nuo pirmųjų mūsų eros amžių Lietuvoje gyvavo paprotys laidoti 
raitelį su žirgu. Ši tradicija išliko ir vėliau. LDK Kęstučio ir Algirdo 
laidotuvėse  buvo sudeginti bei kartu palaidoti ir jų mylimiausi žirgai.

* XIV-XVI amžiuje Lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje buvo 
valstiečių raitininkų.  Jie privalėjo išjodinėti didžiojo kunigaikščio 
žirgus. Buvo žirgininko pareigybė. Žirgininkai pateikdavo kariuome-
nei žirgus, rūpinosi didžiojo kunigaikščio žirgynais. XVI a žirgininko 
pareigos tapo titulu. 

* 1380  m. vasaros pabaigoje prie Maskvos didžiojo kunigaikščio 
Dimitrijaus Donskojaus kariuomenės prisijungė ir LDK Algirdo sūnūs 
Andrius su Dimitrijum. Jų pulkuose buvo apie 80000 raitelių su Li-
etuvoje išaugintais žirgais. Bendros rinktinės pajėgos tada kovėsi su 
Mamajaus vadovaujama Aukso Ordos kariuomene. Orda buvo 
sutriuškinta.

* 1410 m. liepos 15 d. Žalgirio mūšyje su kitų šalių kariais lietu-
viai iškovojo iki tol neregėtą pergalę, sutriuškindami vokiečių ordino 
galybę. Į Žalgirio mūšį Vytautas atvedė 40 pulkų (10-12 tūkst. raitelių). 
Šiame mūšyje ypač pasižymėjo lietuvių lengvoji kavalerija. Su savo 
žemaitukais lietuvių raiteliai buvo ne tik daugiatūkstantinės armijos 
žvalgybos akys ir ausys, bet ir įvarydavo baimės ordino kariuomenės 
kraštams, atviroje kovoje puikiai atlaikydavo geležim šarvuotų riterių 
puolimą.

* Viduramžiais buvo populiarūs riterių turnyrai. Pilnai apsišarvavęs 
riteris sverdavo iki 220 kg!

* Arklio amžiaus vidurkis – 25-30 metų. Ilgaamžiškumo rekordą 
pasiekė imperatoriaus Napoleono Bonaparto žirgas Marengas. Pasa-
kojama, kad jis išgyvenęs net 63 metus.

* Poniai – mažiausi arkliukai. Argentinoje išvesti miniatiūriniai po-
niukai buvo maždaug 40 cm. ūgio, svoris – iki 25 kg. 

* Patys ilgiausi karčiai priklausė eržilui Dino (Anglija): 3m 04 cm.

kas gali būtų nuostabiau už žirgą?! * Pasakiškos žirgų kainos. 1983 m. šeichas Mohamedas ibn Pašid 
el-Maktum anglų grynakraujį žirgą Šerif  Dancer pardavė už 40 mili-
jonų dolerių.

* Už gerus darbus žmogus visais laikais stengėsi pagerbti, įamžinti 
žirgus. Aleksandras Makedonietis savo žirgo Bucefalo vardu pavadi-
no naujai pastatytą miestą. Esama Žirgo, Pegaso žvaigždynų. 

* Pasaulinės šachmatų federacijos emblema – baltas žirgas gaublio 
fone. Žirgas puošia ir Tarptautinės žirginio sporto federacijos emble-
mą – šv. Jurgis nusmeigia slibiną. Lietuvos Respublikos valstybinis 
herbas – Vytis. Visame pasaulyje karaliai, karvedžiai vaizduojami raiti 
ant žirgų. 

* Lietuvos šuolio į aukštį rekordininkas – kaunietis Zigmantas Šar-
ka, su Žagarės žirgyno žirgu Sir Salut peršokęs 210 cm. Net 12 kar-
tų Lietuvos dailiojo jojimo čempione buvo vilnietė Rūta Sidabraitė 
- Sabonienė. O kumelė Sirena, kuria jojo Liudvikas Navickas ir jo 
auklėtinė Judra Kašarina, 11 metų pelnė Lietuvos čempionės titulą.

daugiausia įtakos stambiajam žemaitukui tu-
rėjo Rytų Lietuvoje veisti senieji žemaitukai su 
Orlovo ristūnais. Ne veltui profesorius Juozas 
Šveistys siūlė juos vadinti aukštaičių arkliais. 
Stambusis žemaitukas išsaugojo senojo ištver-
mingumą, nereiklumą pašarams, gerą sveika-
tą, darbingumą. Iš Orlovo ristūno paveldėjo 
risčią, didesnį ūgį, tapo dar tvirtesnis, panašus į 
važiuojamąjį arklį. 

1949 m. Lietuvos Mokslų akademijos, 
Veterinarijos ir Žemės ūkio akademijų 
mokslininkų, Žemės ūkio ministerijos arkli-
ninkystės specialistų komisija patvirtino 
naują lietuvišką arklių veislę, kurią pava-
dino stambiaisiais žemaitukais. Stambieji 
žemaitukai labiausiai tenkina šiandieninio 
arklių augintojo poreikius. Tai universalūs 
šeimos arkliai: gerai traukia žemės ūkio 
padargus ir vežimus, jais galima joti. Dėl 
gražios risčios stambieji žemaitukai imami 
į turistinius žygius, gražaus važiavimo kon-
kursus, voltižiruotės programas. Jie augina-
mi nacionaliniuose parkuose, mokyklose, 
muziejuose. Taigi norite nusipirkti gerą ar-
klį - rinkitės stambųjį žemaituką! 

Pašto ženklai iš Arklio muziejaus Niūronyse rinkinių.
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nuo 9 val. Tautodailės ir prekybos mugė.
Tautodailininkų parodomasis dirbinių iš medžio drožimas aukcionui Legų sodyboje.
9 val. Jaunių konkūras hipodrome. Mėgėjo konkūras. 
nuo 10 val. Akmens skaldymo demonstravimas Legų sodyboje.
10 val. Respublikinis virvės traukimo čempionatas hipodrome.
11 val.  Anykščių J.Biliūno gimnazijos teatro spektaklis Balio Sruogos „Uošvė“ (rež. Arvydas Na-

valinskas) Striukų sodybos klojime.
Parodos „Žirgas dailėje“ ir  Anykščių dailės ir kūrybos mokyklos moksleivių darbų parodos atida-

rymas Arklio muziejaus pirmajame ekspozicijų pastate.
Tradicinių kaimo darbų ir amatų demonstravimas Legų sodyboje.
Lietuvos svarsčių kilnojimo čempionatas prie kavinės „Pasagėlė“.
11.30 val. Politinių partijų pramoginės – sportinės varžybos hipodrome.
12 val. Ignalinos Č.Kudabos pagrindinės mokyklos teatro „IKI“ spektaklis Simonos Smirnovos „Meš-

ka balionėlyje arba Baubokiškos istorijos“ (rež. Jolanta Narbutaitienė) Striukų sodybos klojime.
12.30 val.  Šventės atidarymo ceremonija. Žemaitukų veislės ir jų žygio po Aukštaitiją pristatymas 

hipodrome.
13 -15.30 val. Žirginio sporto varžybos hipodrome :

- Žemaitukų konkūras Mero  taurei laimėti.
- Sportinė rungtis „Žmo gus prieš arklį – kas vir-

šesnis?“ 
- „Bėk bėk, žirgeli“ konkūras.
- Lenktynės Šetlando poniais.  
- Šuolio į aukštį rungtis.
- Lenktynės-žaidimas „Jojantis barmenas“.
- Lenktynės žemaitukų veislės žirgais.
13 val.  Troškūnų teatro studijos „MES“ spektaklis 

Eraso  Salolos „Apie kvailius“ (rež.   Jolanta Pup-
kienė) Striukų sodybos kieme.

Anykščių krašto ir svečių meno mėgėjų kolek-
tyvų koncertas ant pakylos ties   posūkiu į kavinę 
„Pasagėlė“.

13.30 val. Kalvių varžytuvės prie kalvės.
14 val.  Anykščių krašto teatro spektaklis Ri-

manto Vanago „Taraldis prisikėlė“ (rež. Vytautas 
Germanavičius) Striukų sodybos klojime.

15.30 val. Šventės vėliavos nuleidimas hipo-
drome.

Per šventę išdrožtų medžio dirbinių aukcionas 
Legų sodyboje.

16 val. Pavakarojimas su Anykščių kultūros 
centro kapela „Grieža“ prie pagrindinio Arklio 
muziejaus pastato

respublikinė žirginio sporto ir 
tradicinės kultūros šventė

Sigito Baltramaičio nuotrauka „Pasipuošę arkliai“ iš  Dusetų dailės 
galerijos parodos „Žirgas fotografijoje“ katalogo.
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kodėl šiemetinėje šventėje „bėk 
bėk, žirgeli“ – net keturi spektakliai? 
ar arklys ir teatras tokie artimi?.. 
kalbant rimčiau – atsitiktinumas tai, 
sutapimas – ar sąmoningas sprendi-
mas, žadantis  naują šventės kryptį, 
šviežią intrigą? 

anykščių kultūros centro direktorė 
diana Petrokaitė:

Arklio muziejus Niūronyse ir aplin-
kinės sodybos vis labiau primena etno-
grafinį kaimą. Visi jaučiame, kokia jau-
ki, gera čia tvyro aura. O tradiciniame 
lietuviškame kaime klojimo teatras, kaip 
žinome, buvo labai populiarus. Ieško-
me spektaklių, susietų ne tiek su arkliu, 
kiek su kaimo kasdienybe, humoru, 
tarmiškom šnektom. Be to, į šį renginį 
suvažiuoja žmonių iš visos šalies, ir su-
važiuoja ne tik dėl varžybų, bet tiesiog 
pasidairyti, pasiklausyti, gal kai ką nusi-
pirkti, pagaliau – papramogauti. Striukų 
sodyboje vaidinami spektakliai papras-
tai sukviečia tiek žiūrovų, kiek klojime 
telpa – apie 120, tad kodėl jų nenudžiu-
ginus kelis kartus per vieną dieną?   

UAB „Autovelda“ informuoja, kad autobusai į šventę „Bėk bėk, žirgeli“ birželio 6 d. važiuos 
iš A.Baranausko aikštės  9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30
Iš šventės į Anykščius autobusai kursuos tokiu laiku: 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00

Šventės globėjas - Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministras 
kazys starkevičius

Šventės organizatorė - Anykščių rajono savivaldybė
Generalinė rėmėja - LR Žemės ūkio ministerija
Pagrindiniai rėmėjai: 
Šiaulių bankas, „Alma littera“, AB Lietuvos dujos, Lietu-

vos kaimo sporto ir kultūros  asociacija „Nemunas“, UAB 
„Omnitel“, UAB „Termotaupa“, UAB „Autovelda“, AB „Že-
maitijos pienas“ 

Rėmėjai: 
AB „Anykščių vynas“, UAB „Algimeda“, M.Baliucko Į. 

„Varžos matas“, BGĮ „Baldjoda“, UAB „Cramo“, UAB „Ja-
ros sauga“, UAB „Rudilė“, UAB „Ukmergės versmė“, UAB 
„Kurklių karjeras“, UAB „Melinga“, Valstybinė maisto ir 
veterinarijos tarnyba, UAB „Sartų žirgynas“, Anykščių 
kredito unija, UAB „Indrės verslai“, UAB „Anykščių ratas“, 
Anykščių vartotojų kooperatyvas

mini interviu

akC režisierė vilma Paulauskaitė:
Nepasakysiu nieko nauja, bet žir-

gas jau senokai ne vien darbinis arklys 
ar lenktynininkas, bet ir neatsiejama 
mūsų etnokultūros dalis. Kasmet šven-
tėje „Bėk bėk, žirgeli“ buvo vaidinami 
1-2 spektakliai, taigi didelės naujienos 
čia nematau. 

Tiesiog tą dieną turime dėkingą 

progą ir dėkingą publiką. Vaidinimus 
renkamės ne kokius avangardinius, o 
paprastesnius, šmaikštesnius – liau-
diškos išminties, sveiko juoko niekad 
nebus per daug. Vaidinti klojimo te-
atre noriai sutinka ir mūsų režisieriai 
su trupėmis - jiems čia puiki erdvė 
išbandyti savo jėgas, parodyti savo 
sugebėjimus.   

„bėk bėk, žirgeli“

Šių metų kovo pradžioje Žemės 
ūkio ministras Kazys Starkevičius 
lankėsi Anykščių krašte, susitiko 
su vietos ūkininkais.
Vytauto Bagdono nuotrauka
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vardai ir datos
GEGUžė
2 d.: 
- Sukanka 40 metų, kai 

Vaivadiškiuose (Anykščių r.) gimė 
kariškis aviatorius artūras leita. 
Nuo 1993 m. - Lietuvos karinių 
oro pajėgų karininkas, nuo 2006 
m. – Lietuvos karinių oro pajėgų va-
das, ketvirtas šias pareigas einantis 
kariškis Nepriklausomoje Lietuvoje, 
laikinasis brigados generolas.

 - Sukanka 60 metų, kai Stabulan-
kiuose (Utenos r.) gimė gydytoja ir 
poetė dalia ramoškaitė. Mokėsi 
J.Biliūno vidurinėje mokykloje, baigė 
Kauno Medicinos institutą. Nuo vai-
kystės rašė ir publikavo eilėraščius, 
paliko jų rinkinį, kuris iki šiol neišleis-

tas. Mirė 1981 m. Vilniuje. Palaidota 
Leliūnų (Utenos r.) kapinėse.

10 d. Sukanka 60 metų, kai Ve-
tygaloje gimė vertėja Zita tutkutė-
marienė. Verčia grožinę literatūrą 
iš danų ir anglų kalbų. Sėkmingai 
atvėrė jauniesiems Lietuvos skaityto-
jams J. K. Rowling nuotykių apysakų 
apie Harį Poterį ciklą.

13 d. Sukanka 50 metų, kai  Star-
konyse (Kupiškio r.) gimė anglų 
kalbos žinovė ir vertėja danguolė 
žalytė. Nuo 1984 m. gyvena ir 
dirba Anykščiuose, viena produkty-
viausių ir meistriškiausių šiuolaikinės 
literatūros vertėjų iš anglų į lietuvių 
kalbą. 2007 m. apdovanota aukš-
čiausiu Lietuvos vertėjams skiriamu 
prizu – Vertėjo krėslu.

25 d. Sukanka 90 metų, kai Viešin-

tose gimė kraštotyrininkas, etnografas 
ir kolekcininkas Povilas jurkštas. 
Žymiausias XX a. Anykščių krašto 
senienų kolekcininkas, etnografinės 
ir kraštotyrinės informacijos rinkėjas 
bei fiksuotojas. Viešintose sukaupė 
ir paliko turtingą etnografinį rinkinį, 
pagausino Lietuvos muziejų fondus 
ir ekspozicijas. Mirė 2006 m., palai-
dotas Viešintų kapinėse.

25 d. Sukanka 70 metų, kai Vover-
siuose (Anykščių r.) gimė mokslinin-
kas matematikas ir mokslo istorikas 
algirdas Povilas ažubalis. Nuo 
2000 m. - Generolo Jono Žemaičio 
Lietuvos karo akademijos Humani-
tarinių mokslų katedros profesorius, 
logikos dėstytojas. Žymiausias Lie-
tuvoje matematikos mokslo istorijos 
tyrinėtojas.

Viešintiškiui kraštotyrininkui „nuo 
Dievo“ Povilui Jurkštui, visą gyveni-
mą kūrusiam unikalų muziejų, švelniai 
visų vadintam Poviliuku, gegužę būtų 
sukakę 90. Ta proga spausdiname kito 
atmintino  anykštėno, fotografo Izido-
riaus Girčio, nuotrauką. Joje – prieš ko-
kių ketvertą dešimtmečių užfiksuotas 
P.Jurkštas prie Bugailiškio skulptūros. 

Poviliukui 
būtų 90...

Už „Pasaulio anykštėnui“ suteiktą finansinę paramą nuo-
širdžiai dėkojame mieliems mokytojams Sofijai ir Juozui 
PAKALNIAMS.

Laikraštį remia Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas

Mes, Vilniaus anykštėnai, išgirdę, kad 
Anykščių urėdijos jubiliejui (50 metų) 
pažymėti prie Troškūnų girininkijos ku-
riamas arboretumas (sumedėjusių auga-
lų botanikos sodas) su ąžuolinių skulp-
tūrų parku, panorome prisidėti prie šios 
idėjos įgyvendinimo. Anykščių miškų 
urėdas Sigitas Kinderis pasiūlė pasodinti 
rododendrų kolekciją. Pasodinome 12 

lai puošia… rododendrų iš 50 rekomenduotų Vilniaus 
universiteto botanikos sodo ir vieną ma-
gnoliją. Pažadėjome, kad keliaudami po 
svečias šalis atvešime jų kolekcijos plėti-
mui. Lai rododendrai, magnolija puošia 
mūsų gimtąjį Anykščių kraštą, garsina 
gimtinę Troškūnus ir būna sveika kon-
kurencija Traupio botanikos sodui, kurį 
įkūrė botanikas Sigutis Obelevičius.

Antanas Stackevičius, 
miškininkas, Vilniaus anykštėnų 
sambūrio valdybos narys

Anykščių urėdas Sigitas Kinderis džiaugiasi naujais sodinukais.
Ritos Virbalienės nuotrauka
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tė. Sportinės varžybos, žaidimai vaikams, 
tradiciniai renginiai. 

viešintų skyrius: 24 d. Joninių šventė. 
Spektaklis, laužas. 

A.Baranausko ir A.Vienuolio-žukausko 
memorialinis muziejus 

iki birželio 10 d. Anykščių koplyčioje  
Anykščių rajono kūrybos ir dailės mokyklos 
absolventų diplominių darbų paroda.

nuo birželio 13 d. iki liepos 9 d.  Anykš-
čių koplyčioje Eugenijaus Nalevaikos akva-
relės paroda. 

13 d. 20 val.  prie A. Baranausko klėtelės 
Antaninių vakaras. Dalyvauja Lietuvos Ve-
terinarijos Akademijos folkloro ansamblis 
„Kupolė“.

27 d. 19 val. Anykščių koplyčioje kame-
rinės muzikos koncertas. Atlikėjai: Gintarė 
Skerytė (sopranas), Vytautas Mikeliūnas 
(smuikas), Raimondas Sviackevičius (akor-
deonas), Mindaugas Bačkus (violančelė).

L. ir S. Didžiulių viešoji biblioteka 
iki birželio 10 d. Bibliotekos salėje -lėlių 

paroda iš Kauno valstybinio lėlių teatro mu-
ziejaus fondų.

9 d. 10 val.  Vaikų lopšelyje darželyje 
„Eglutė“ pasakų skaitymai. „Tėvelio vaikys-
tės pasaka“ 

2-30 d. Bibliotekos salėje -Anykščiuose 
gyvenančių  ir kuriančių profesionalių daili-
ninkų darbų paroda.

Bus atrenkami  tapybos, grafikos ir skulp-
tūros darbai į Utenos, Telšių ir Štainfurto ap-
skričių dailininkų profesionalaus meno dai-
lės kūrinių parodą ,,lt-de”, kuri vyks rugsėjo 
ir spalio mėn. Utenos dailės mokykloje. 

9 d. 10 val.  Vaikų lopšelyje darželyje 
„Eglutė“ pasakų skaitymai. „Tėvelio vaikys-
tės pasaka“.

birželio mėnesio renGiniai

Anykščių kultūros centras ir skyriai  
vaitkūnų skyrius: 1 d. 14 val. Popietė 

vaikams „Vaikystė – tai saulėta šventė“, skir-
ta pasaulinei vaikų gynimo dienai. 

kurklių skyrius: 2 d. 16 val. Vaikystės 
šventė. 

akC: 6 d. Tradicinės kultūros ir žirginio 
sporto šventė „Bėk bėk, žirgeli“ Niūronyse. 

troškūnų skyrius: 12 - 13 d. Tarptautinė 
Meno terapijos ir kūrybinių improvizacijų 
stovykla – festivalis „Troškimai“. 

akC: 14 d. projektas „Prisiminimų vaini-
kas“, skirtas Vilties ir gedulo dienai.

troškūnų skyrius: 14 d. Etnokultūrinė pro-
grama ir Troškūnų miesto gimtadienis „Švin-
tas Untanai, duok šymet kū nars gera“. 

traupio skyrius: 20 d. Kraštiečių susitiki-
mas.

ažuožerių skyrius: 23 d. 21 val. Suaugu-
siųjų dramos mėgėjų kolektyvo spektaklio 
„Jaunikio medžioklė“ (Vytautas Kupšys) 
premjera.

kurklių skyrius: 23 d. 18 val. Joninių šven-
tė „Laumių takas“ Dubelio upelio slėnyje.

burbiškio skyrius: 23 d. 21 val. Joninių 
šventė. Festivalis „Rubikiai – dainų krantas“. 
Grupės „Subtilu-Z“ koncertas.

svėdasų skyrius: 23 d. 22 val. Joninių 
šventė „Prie Joninių laužo“.  

kavarsko skyrius: 23 d. 20 val. Joninių 
vakaronė miestelio centre su folkloru „Pa-
parčio žiedas jau skleidžiasi“. 

mačionių skyrius: 23 d. 21 val. Vakaras 
prie Joninių laužo. 

skiemonių skyrius: 23 d. 21 val. Joninių 
vakaronė.

vaitkūnų skyrius: 23 d. 21 val. Joninių 
gegužinė. 

staškūniškio skyrius: 23 d. Joninių šven-

12 d. 15 val. Bibliotekos salėje -Vitalio 
Staugaičio knygos „Lenos deltoje ne savo 
noru“ pristatymas. Dalyvaus autorius.

18 d. 14 val. Okuličiūtės dvarelio rūsely-
je (Vaikų literatūros skyrius) kūrybinė dienos 
stovykla – inscenizuoti skaitymai „Paslap-
tinga vorų karalystė“ ir „Voriausio“  skaity-
tojo rinkimai.

Festivalio „Rubikiai – dainų krantas“ 
renginiai

13 d. 18 val. Anykščių Šv. Mato bažny-
čioje muzikinė – literatūrinė kompozicija  
„Gyvenimo varpai“. Atlikėjai: Giedrė Juch-
nevičiūtė-Beinarienė (sopranas), Tomas Ladi-
ga (bosas), Beata Vingraitė-Andriuškevičienė 
(fortepijonas), Petras Venslovas (aktorius).

13 d. 22.30 val. Anykščių koplyčios par-
ke choreografinių projektų teatro  „Vilniaus 
baletas“ šokio spektaklis „Jausmai“. Atlikė-
jai: Evelina Kauklienė, Giedrė Stankevičiū-
tė, Laura Radzevičiūtė, Lena Kravčenko, 
Stella Griškevičiūtė, Milda Jančauskaitė, 
Andželika Filipovič, Misha Levin, Erikas 
Travinas, Petras Lenkutis. Meno vadovas Ju-
rijus Smoriginas.

20 d.  20 val. Kaimo turizmo sodyboje  
„Tarp  liepų“ Artūro Noviko džiazo mo-
kyklos vokalinio ansamblio „Jazz  Island“  
koncertas  „Retro melodijos – naujai !“ 
Atlikėjai: Viktorija Gužytė, Rūta Macijaus-
kaitė, Vytautė Pupšytė, Giedrė Rimšaitė, 
Kotryna Janutaitė, Jurgis Brūzga, Donatas 
Valentėlis, Vincentas Linkevičius,  Artūras 
Novikas.

23 d. 21 val. Joninių vakaras Burbiškyje 
(prie kultūros namų). Ansamblio „Subtilu – 
Z“  koncertas. Atlikėjai: Laurynas Vaitkus 
(birbynė), Dmitrijs Mihailovs (akordeonas), 
Povilas Velikis (akordeonas), Vytautas Šva-
žas (perkusija).

Tą gegužės dieną ilgai prisimins A.Baranausko vidurinės mokyklos 
mokytojai ir vyresniųjų klasių moksleiviai: Pasaulio anykštėnų ben-
drijos pirmininkas prof. Antanas Tyla atvežė nepaprastai brangią vieš-
nią – 1991 metų sausio 13-ąją žuvusios Loretos Asanavičiūtės motiną 

Gyvosios istorijos pamokos

Arūnas Augutis. Pegasas. Medis, akrilas. Iš Dusetų dailės galerijos 
parodos „Žirgas dailėje“ katalogo.

Stasę Asanavičienę. Pilnutėlė salė nuščiuvusi klausėsi direktorės Onos 
Repečkienės žodžių, jog netrukus prasidės gyvoji istorijos pamoka – 
bus galima išgirsti ir pamatyti, kaip Lietuva ėjo į Nepriklausomybę ir 
kokia kaina išsikovota Laisvė. 

Tada viešnią pristatė ir apie Sausio 13-osios įvykius papasakojo 
prof. A.Tyla, istorijos mokytoja Rimutė Šerepkienė. Ekrane sumirgėjo 
kadrai iš dokumentinio filmo “Mergaitė ir tankai“ (jį sukūrė Vokieti-
jos kompanija „Le Vision GmbH“, bendradarbiaudama su Lietuvos 
radiju ir televizija). Šluostydamasi ašaras, L.Asanavičiūtės mama pa-
pasakojo, kaip tą lemtingą naktį norėjusi ligoninėje paskutinį kartą pa-
matyti gyvą savo dukterį, bet negavusi leidimo... Salėje tvyrojo mirtina 
tyla, o ne vieno klausytojo veidu ritosi ašaros. Gyvoji istorijos pamoka 
išties buvo sukrečianti...

Tą pačią dieną S.Asanavičienė ir prof. A.Tyla lankėsi ir J.Biliūno 
gimnazijoje. 
PA inf.

Birželio 28 dieną Svėdasuose - Didieji šv. Petro ir šv. Pauliaus 
atlaidai. 11 val. - Šv. Mišios Svėdasų šv. Arkangelo Mykolo bažny-
čioje. Po jų - apie 12 val. 30 min. miestelio centre bus atidengtas ir 
pašventintas paminklas (skulptorius J. Jagėla) Svėdasų krašto kovo-
tojams dėl Lietuvos Laisvės. Paminklą gimtinei dovanojo kraštietis 
dr. Z. Prūsas (JAV), taip pat bus pristatytas ką tik išleistas V. Bagdo-
no fotografijų albumas „Nusilenkime Vaižganto Žemei...“.  

Svėdasų kultūros namų vestibiulyje veiks Lietuvos gyventojų 
genocido ir rezistencijos tyrimo centro Genocido aukų muzie-
jaus parengta paroda „Mes nemirę“.

Meninėje programoje  dalyvaus aktorius F. Jakšys, Vilniaus 
įgulos Karininkų ramovės choras „Aidas“, Anykščių tremtinių ir 
politinių kalinių choras.

kviečia ir laukia svėdasai
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Iš šventės rengėjų lūpų

kur dinGo riestainiai?!
(Diana)

Kartais šventėje „Bėk bėk, žirgeli“ 
kaip mokėdamos prisistatydavo rajono 
seniūnijos. Hipodromo trasa riedėdavo 
spalvingai aptaisyti vežimai su visokiais 
personažais. Kas grodavo, kas dainuoda-
vo... Suvažiuodavo visi anksti, diena ilga, 
įspūdžių ir alaus – marios, tad nenuosta-
bu, kad vienas važnyčiotojas pavargo –ir 
užsnūdo. Tuo tarpu prie tvoros pririštas 
arklys situaciją įvertino savaip – ir atsisu-
kęs po truputį sušlamštė maišan sukištus 
riestainius, kitus gardumynus. Jau važny-
čiotojas važiuos namo – o lauktuvių mai-
šas, žiū, jau tuščias...

bėk bėk, renGėjau...
(Vilma)

Varžybų trasa didelė, žmonių pil-
na, triukšmas  – ir organizatoriai kartais 
nebežino ko griebtis, kad viskas vyktų 
sklandžiai, pagal scenarijų. Mobilus tele-
fonas ne visada bepadeda – šauk nešau-
kęs, tavo balso vis tiek negirdi... Kas tada 
belieka? Pasiraitoti kelnes – ir bėgte! Iš 
vieno hipodromo galo į kitą – ir vėl atgal, 
ir vėl pirmyn… Kad išlaikytų tokį tempą, 
organizatoriams – kaip ir žirgams – pra-
verstų prieš šventę gerokai pasitreniruo-
ti... Ne veltui renginį „Bėk bėk, žirgeli“ 
kai kas vadina Arklio muziejaus nenu-
stygstančio vedėjo Audriaus Laskausko 
vardu: „Bėk bėk, Audreli“. O anksčiau 
vadindavo dar kitaip: „Bėk bėk, Gogeli“. 
Beje, Audrelis daugiau atlaksto iki šven-
tės, o per pačią šventę jau kiti bėga...    

nenumatyta staiGmena
(Vilma)

Buvo numatytas siurprizas: prieš šven-
tės atidarymą staiga užgrius „plėšikai“ ir 
pagrobs merą – ir bus paskelbta, jog dėl 
teroro akto šventė nebegali įvykti, nebent 
meras imtųsi specialių priemonių... Turė-
tų išsipirkti, ką nors gražaus ar juokingo 
pažadėti – ir būtų šiokia tokia naujovė, 
intriga... 

Jau artėja sutartoji akimirka, jau visi 
laukiam „plėšikų“ – o jokio sambrūzdžio 

nematau! Ne juokais sunerimau: kurgi 
dingo Vytelio „gauja“?! Minutės bėga, o 
jo vis nėra… Jau nebejuokinga! Staigme-
na, bet ne numatytoji… Skambinu, klau-
siu, kas atsitiko? O Vytelis: 

- Mes patys sėdim klojime ir laukiam! 
- Tai ko gi jūs dar laukiat?! 
- O kaip mes eisim pro žmones 

su šautuvais? Policija kaipmat “su-
pakuos”!.. 

Teko staigiai ieškoti išteities – siųsti 
automobilį, kad atvežtų “plėšikus” į 
aikštę…

PasaGos ir žiūrovai
(Audrius)

Visada laukiame Arklio muziejaus 
lankytojų. Kiekvieną dieną čia kas nors 
linksmesnio ar įdomesnio nutinka. 
Dėkinga ekskursijų publika - pagyvenę 
žmonės, kilę iš kaimo, patys nemažai 
ką iš žemės ūkio atsimenantys. Nors, 
regis, tik pora žilagalvių bežinojo, kam 
buvo skirta lineika-ožys… Maloniai 
nuteikia ir iš autobusų pabirę mokiniai, 
linksmas jų klegesys. Tiesa, pastarieji 
mums daugiau džiaugsmo kelia tada, 
kai juos atvežę mokytojai, nupirkę ir 
atidavę bilietus, nepalieka auklėtinių li-
kimo valiai… 

Arklio muziejaus darbuotojų nebeste-
bina tam tikras žargonas, žodeliai, girdi-
mi tik Niūronyse. Antai girdėjau, kaip keli 
rimti Anykščių vyrai šventę „Bėk bėk, žir-

geli“ pavadino „kumelės atlaidais“... O 
kartą vaikai, priėję prie kasos, paklausė, 
kiek kainuoja bilietas „joti ant karietos“? 
Supratau, kad jie nebesupranta, ką reiš-
kia žodis „joti“...

Bet labiausiai mane nustebino, kai tu-
ristai iš Čikagos pasibaisėjo pamatę kaus-
tomus arklius – jie išvis net nenumanė, 
kad arklius reikia kaustyti! Na, bet juos 
irgi dar galima suprasti – kuris gi jaunuo-
lėlis, tegu ir lietuvis, Čikagoje iš arti matė 
arklį?.. Užtat kai jaunimo grupelė iš Pa-
nevėžio pasiteiravo, kodėl vinys kalamos 
į gyvą koją, manęs vos neištiko šokas: 
kaip greitai ir negailestingai žmonės tols-
ta nuo gyvosios gamtos!.. 

arklys yra arklys...
(Vilma)

Nors ir apmokyti, uždengtom akim (su 
„akiniais“), arkliai bijo žmonių minios, 
triukšmo, garsios muzikos. Ristūnai šiaip 
neramūs, vis trypia, nenustygsta vietoje, 
bet dar jautresni, mažiau prognozuojami 
tie, kur daugiau išlepinti, traukia tik ka-
rietas... Todėl vadeliotojai iš anksto pri-
prašė, kad orkestras palauktų, kol pro 
tribūnas pravažiuos karietos su meru 
ir svečiais. Orkestras prižadėjo kantriai 
laukti – ir savo pažadą sąžiningai vyk-
dė, bet ... nespėjus karietoms privažiuot 
prie centrinės tribūnos, arklys su mero 
karieta kaip šoks žiūrovų pusėn! Kas ar-
kliui pasirodė, kodėl pasibaidė – niekas 
nepasakys. Neapkaltinsi gi, kad arklys 
puolė ant partinių mero oponentų… 
Laimė, niekas nenukentėjo, ir toliau vis-
kas vyko jau pagal scenarijų.

Siūlome naują šventės rungtį: “Moterys ir arkliai – kas stipresnis?“
AKC dailininko Valentino Žalkausko piešinys


