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Jurga Jasiūnaitė

Turbūt nerastume Lietuvoje žmogaus, 
negirdėjusio Anykščių vardo. Ar bent 
mokyklos laikais neaplankiusio A. Bara-
nausko klėtelės...

Patraukliais ir vaizdingais kampeliais tur-
tingas Anykščių kraštas, vienas jų – ramiai 
tyvuliuojantis Rubikių ežeras, pasak legen-
dos, saugantis po vandeniu panirusį senąjį 
Anykščių miestą. Kitas šio krašto žmonių 
turtas – Šventoji, Anykščius ji pasiekia 
surinkusi šešių ežerų vandenis ir gerokai 
įpusėjusi savo kelionę į Nerį. Tai viena 
gražiausių Rytų Aukštaitijos upių, kurią itin 
puošia netikėti vingiai, kilpos ir aukšti gels-
vo smėlio krantai, saugoję upės krantus jau 
prieš milijonus metų. Prie Šventosios glau-
džiasi didžiulė giria, A.Baranausko pakrikš-
tyta Anykščių šileliu, o jame stūkso garsusis 
velnio pamestas akmuo Puntukas.

Kiekviena šio krašto kertelė, kalnas, upe-
lis, miškas turi savo istoriją ar legendą. Čia 
akmenimis virtę žmonės krito žemyn, čia 
įsimylėjęs kipšiukas laumei spindintį vario 
taką liejo, čia obuolmušiais žirgais kinky-
ta piktos karalienės karieta nugarmėjo, čia 
Mindaugo pilis Voruta stovėjo, čia skalbinius 
velėjusi moteriškė nusimušė sau nykštį... 

Pasakojimais ir legendomis apipinti 
Anykščiai kviesdavo ir viliodavo iškilius 
Lietuvos žmones. A.Vienuolio namuose 
viešėdavo rašytojai Vaižgantas, S. Nėris, 
B.Sruoga, A. Škėma, aktoriai O. Rymaitė, J. 
Miltinis, Br. Babkauskas, dailininkai A. Var-
nas, M. Dobužinskis, R. Kalpokas, J. Zika-
ras, prezidentas A. Smetona. Iš tarpukario 
spaudos  žinome, jog čia atvažiuodavę ir 
poilsiautojų. 1933 m. „Lietuvos aide“ rašo-
ma: “Kilometre nuo miesto yra Anykščių 

šis laikraščio numeris ypatingas. jį kartu su Pasaulio anykštėnų 
bendrija parengė ir išleido anykščių turizmo informacijos centras ir žiemą, ir vasarą!.. 

kurortas, kasmet surenkąs bent 500 vasa-
rotojų.“ 

Jau tarpukariu mūsų miestas buvo tapa-
tinamas su kurortu. Dabar, praėjus aštuo-
niems dešimtmečiams, Anykščiai vėl turi 
kurortinės teritorijos statusą, suteiktą 2007 
m. vasarą. Jis tapo motyvu dar labiau puo-
selėti ir gražinti miestą, kad garsas apie jį 
sklistų po Europą ir dar toliau, kviesdamas 
čia atvažiuoti, pailsėti. 

Anykščiuose įrengiami vis nauji inf-
rastruktūros objektai, skirti pramogoms 
bei sportui: ant Kalitos kalno, kur anot 

asmeninė ieškojimų drama: skaudu, bet tikra
kodėl jaunieji išeiviai turėtų grįžti į lietuvą?

Kun. Justas Jasėnas

Šis „Pasaulio anykštėno“ suformuluotas 
klausimas užklumpa keistai ir netikėtai, 
lyg iš  nugaros durdamas į pačią širdį. Visai 
nepasiruošus, nežinant ką daryti, kur pulti, 
kaip apsaugoti tai, kas taip trapu mumyse 
– tapatybę. Kur rasti atramą, su kuo save 
tapatinti, kad vis dar būtum tiesiog Žmo-
gumi? 

Nelengva atsakyti, parodyti pozityvią 
alternatyvą, atsiliepti į tokią skaudžią opą. 

Daugelis išvykusiųjų turi pakankamai aiš-
kius ir logiškus kriterijus – kodėl būti SVE-
TUR ir negrįžti į Lietuvą, o ne priešingai. 
Neatmuši taip paprastai šios minties. Kal-
bantis su išeiviais beveik neįmanoma ką 
nors tikro pasiūlyti, o visos jausminės kal-
bos ir pagraudenimai apie tėvynės meilę, 
gamtos grožį, praeitį ir tėvų gryčią nebe-
tenka „macnumo“. 

Neliūdžiu, kad jau netekome savo krau-
jo kartos – supratingų ir naivių, galvotų ir 
pasimetusių klajūnų. Joks liūdesys, jokia 

graužatis man nepadės  atsitiesti, o juo 
labiau – prisikelti savastimi.  Gal tik bai-
minuosi, kad jau dabar esu vienas ir vieni-
šas, kad man niekas nebepadės susikalbėti 
– mano karta jau išvykusi. Eidamas gatve 
nebesutinku savųjų, jie laikinai – amžinai 
tiesiog išvykę. Ar begrįš kada? Labai jų 
visų pasiilgau. Noriu tikro bendravimo, kai 
žmogus ne iš kompiuterio, o šalia, kai vis 
dar turim karštos arbatos ir sausainių.

Senokai nusibodo visos statistikos, 
pamaldūs dūsavimai, verkšlenimai, dejo-
nės, lėkštos televizijos laidos apie išvyku-
siųjų už jūrų marių gyvenimus. Kalbama 
apie uždirbtas krūveles pinigėlių, apie 

A.Vienuolio stovėjęs bajoro Nykščio dva-
ras, sumontuotas vienintelis Lietuvoje atrak-
cionas – vasaros rogučių trasa. Ateinančią 
vasarą planuojama įrengti naują dviračių 
taką kairiajame Šventosios krante, sujung-
siantį du vienintelius Lietuvoje objektus – 
Puntuko akmenį su Arklio muziejumi. 

Aplankykite šį žavų Lietuvos kampelį, 
kurio turtinga istorija, vaizdinga gamta, 
eilėmis apdainuoti šilai ir kalnai visuomet 
džiugins atvykstančius miesto svečius ir čia 
gyvenančius žmones. Anykščiai – miestas, 
į kurį gera sugrįžti ir žiemą, ir vasarą!

Algimanto Kleivos nuotrauka
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neurotiškai veikiančias apelsinų planta-
cijas. Taip, tokia ir ne tokia tikrovė. O aš 
vis galvoju apie miegančius po tiltais, apie 
susižavėjusias ir apgautas merginas, išvy-
kusias auklėti svetimų vaikų ir priverstas 
parduoti save. Galvoju apie tuos, kurie 
ieškodami, bandydami įsikibti į gyvenimo 
skverną prarado sveikatą, duoną, pinigus, 
vaikus ir žvilgsnį. Apie tuos, kurių kaule-
liai liko svetimose tolybėse. Žmonės kelia-
vo paprasčiausiai užsidirbti. Kažkas juos 
nudobė, kad gerai dirbo, kad sąžiningai 
pareigą atliko... 

Mano gimtajame Panevėžyje miestie-
čiai džiaugiasi, kad jau praėjo „Čikagos“ 
laikai, kad gera ir saugu gyventi, kad nie-
kas vakarais nebeužpuola. Taip, šiuo metu 
saugiau, bet blogieji niekur neprapuolė – 
sėkmingai reketuoja ispanijose ir airijose 
savuosius.

Lankydamas anykštėnus, beveik nera-
dau buto ar namo, iš kurių niekas nebū-
tų išvažiavęs laimės ieškoti. Mano karta 
nepatiria karų, žemės drebėjimų, kitokių 
gamtos kataklizmų, bet ar paliktų vaikų, 
šeimų, akių, kai daug daugiau nebūni 
kartu nei būni, ilgesys nėra didesnis skaus-
mas? Juk kai nebūni kartu – taip pat bepro-
tiškai gelia ir skauda. 

Nėra kur dėtis. Netrimituoju, kad Lietu-
va jau išsivaikščiojo (girdėjau sakant, kad 
mūsų Respublikoje liko trijų kategorijų 
žmonės: maži vaikai, jų „tėvai“ – seneliai 
ir tie, kurie jau niekur nepajėgia išvykti), 

kad greit išnyksim. Greitai tuštėjam – šir-
dimi ir užmerktom namų akim. Neturiu 
jokių vilčių, kad greit atsistosim ant kojų. 
Nenusiminkim – tikrai negreit.

Visiems, kurie nori išvykti, to nuošir-
džiai ir linkiu. Išvykti kol dar įmanoma, kol 
dar nukrenta galimybė pakelti sparnus ir 
išmokti skraidyti. Neturiu jokios vilties dėl 
išvažiavusiųjų ieškoti vien duonos, gerbū-
vio, mažesnio ar didesnio viliojančio links-
mojo pragmatizmo. Šitie žmonės (juos 
stengiuosi suprasti ir mylėti) net nebandys 
kurti savęs ir savo erčios Lietuvoje. Galvo-
ju apie tuos, kurie išvyksta mokytis, švies-
tis, tobulintis. Kada nors grįžę iš tolybių, jie 
gal pajėgs atvežt skaidrumos. 

Aš nelaukiu išvykusios Lietuvos. O gal 
laukiu? Kartais man labai ramu, kad išvyko 
nenorintys nieko kurti čia, nebandantys net 
mažojo pirštelio pakrutinti. Pasirodo, kad 
kabinti mėšlą ar ganyti kalnų ožkas kokio-
je Šveicarijoje daug geriau, nei čia, Lietu-
voje, išsišluoti savo kiemą. Čia – gėda, dar 
kas pamatys elgetišką darbą dirbant. Nors 
širdis tuščia, bet pasiutusiai norisi ponys-
tės! Geriau veltėdžiauti. Kažkas duos, 
padovanos, pasirūpins, bet manęs ir mano 
pastangų nematyti...

Uždirbti pinigai ir sugrįžę buki veidai 
dar labiau atveria skurdo akis. Jų maty-
ti taip nesinori. Materialinės vertybės ne 
visada užaugina protą, dvasią. Kur pasi-
semti tos išganingosios išminties? Taip 
norėtųsi, kad prie tų šiaudų dar būtų nors 
kiek ir smegenų silpnoje galvelėje.

Kartojasi šv. Rašto ištremtųjų drama 

asmeninė ieškojimų drama: skaudu, bet tikra

ir vis negrįžtančiųjų svertai. Taip sunku 
prisišaukti išvykusius, pasilikusius, ati-
trūkusius, įsitvirtinusius... Jau kitur. Vie-
nos žaizdos veriasi sąmonėje ir gyveni-
me vis viliantis, vis tebelaukiant. Toks 
diasporos kvėpavimas: susilieti ar suras-
ti, sutelkti save ir išlikti. Kas paprasčiau? 
Kiekvienas išvykstantis, tikiu, patiria 
asmeninę ieškojimų dramą: kaip ir kur 
būti, kas esu ir kas dar būsiu, ką turiu, ką 
nešioju savy, ką prarasiu? Patirti asme-
ninę dramą – verta, juk tai – verdančio 
gyvenimo skonis. Skaudu, bet ieško-
jimas – tikras. Kad vis dar būtų įdomu 
gyventi. Ir bandyti išsaugoti save kaip 
žmogų. Šiai Žemei. 

kviečiam, prašom, laukiam!..  
2010 metais anykščiuose vyks:

Kovą:
11 d.       Tarptautinis kamerinių ansamblių konkursas „Muzikinė akvarelė“. Anykščių kultūros centras .
Gegužę:
29-30 d. Tarptautinis dainavimo festivalis „Baby sing Anykščiuose“. Anykščių kultūros centras.
 8-10 d.  Tarptautinis plaukimo sprinto festivalis „Anykščiai-2010“. VšĮ „Sveikatos oazė“, baseinas. 
Birželį:
6 d.        Tradicinės kultūros ir žirginio sporto šventė „Bėk bėk, žirgeli“.  Niūronių k., Anykščių r.
Liepą:
16 d.       S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio minėjimas prie Puntuko akmens. 
16-18 d. Sunkiosios muzikos festivalis „Velnio akmuo“. Dainuvos slėnis, Anykščiai.
24-25 d. Anykščių Miesto šventė, šv. Onos atlaidai, VI Pasaulio anykštėnų suvažiavimas. 
Liepą-rugpjūtį:
               Profesionaliosios klasikinės muzikos festivalis „Rubikiai – dainų krantas“. Anykščių r.
Rugpjūtį:
27-28 d. Respublikinis bardų festivalis „Purpurinis vakaras“. Dainuvos slėnis, Anykščiai.
             Tarptautinis Jaunųjų vargonininkų festivalis. Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia.
Spalį:
8 d.        Knygos festivalis „Tik širdis vis trokšta kurti...“ (A.Baranauskas).  Anykščiai.

Dalinos Rupinskienės nuotrauka
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Daugelis mūsų krašto svečių tariasi iš 
anksto žiną, ko galima ir ko nereikia tikė-
tis Anykščiuose. Tačiau... Ar kiekvienas 
pasakys, jog čia, pvz., galima nusileisti 
nuo kalno rogutėmis ne tik žiemą, bet ir 
vasarą, jog šalia viduramžių pilies bokšto 
galima nušauti „šerną“ ar pajodinėti kara-
liaus Mindaugo takais? Šiame miestely-
je, besididžiuojančiame muziejų gausa, 
gamtos ir žmonių sukurtos aplinkos dar-
na, kur padavimais ir legendomis apipinta 
kiekviena žemės pėda, jūs galite patirti ir 
aktyvių pramogų, kurių įspūdžiai ilgam 
išliks prisiminimuose, o patirtos emocijos 
vilios vėl čia sugrįžti... 

2009 m. rudenį ant Kalitos kalno pra-
dėjo veikti vienintelė Lietuvoje vasaros 
rogučių trasa. Nusileidimą linksmaisiais 
kalneliais primenanti pramoga suteikia 
progą leisti laisvalaikį šeimoms, draugams 
ar bendradarbiams. Ja lengvai gali naudo-
tis įvairaus amžiaus žmonės – seneliai su 
anūkais, tėveliai su vaikais. Kalitos kalno 
reljefas unikalus, todėl, skriejant žemyn 
dideliu greičiu galima patirti visų įmano-
mų įspūdžių gamą. Vasaros rogučių tra-
sa  laimėjo pirmąją vietą „Sėkmingiausio 
2009 m. turizmo infrastruktūros projekto“ 
nominacijoje. 

Kiekvieną žiemą ant to paties Kalitos 
kalno, kur, pasak legendos, stovėjęs bajo-
ro Nykščio dvaras, paruošiama trasa kalnų 
slidinėjimo aistruoliams. Nusileidus kal-
no šlaitu žemyn, į viršų lengvai pakilsite 
dviem keltuvais. Kalno papėdėje – atskira 
zona vaikams ir dar besimokantiems slidi-
nėjimo paslapčių. 

spalvinga 
pramogų karuselė

Prisibijantiems stataus šlaito, tačiau taip 
pat norintiems patirti adrenalino antplūdį, 
siūlome aplankyti anykščių kartodromą ir 
išbandyti ekstremalų važiavimą kartingais, 
keturračiais motociklais ar bagiais. Atvykę 
su draugais, trasoje žiemą ir vasarą efek-
tingai praleisite laiką, patirsite lenktynių 
dalyvio jaudulį. Tai vienintelė vieta Anykš-
čiuose, kur galima drąsiai ir saugiai viršyti 
greitį. 

Išbandę lenktynių trasos vingius bei 
pavojus, atvykite į Niūronis. Jeigu laikote 
save tikru lietuviu bei didžiuojatės savo 
krašto istorija, išmokite sėdėti ant žirgo! 
Jodami ristele, leisdami žirgui šuoliuoti ar 
jam lėtai žingsniuojant, mėgaukitės ramy-
be, pasigrožėkite Niūronių miškais, Šven-
tosios upės vingiais. Gamtos apsuptis bei 
supratingo žirgo draugija suteiks puikių 
emocijų, gražių prisiminimų. 

Apsilankę visuose minėtuose objektuo-
se, jausitės laimingi ir šiek tiek pavargę, 
todėl vakarop užsukite į anykščių baseiną, 
nes tik vanduo atgaivina pavargusį kūną, 
grąžina jėgas. O šioje „Sveikatos oazėje“ 
rasite visokių vandens siūlomų atsipalai-
davimo būdų ir malonumų. 25 m. ilgio 
baseine galėsite pasijusti besvoriu, vienoje 
iš 5 pirčių - pasirinkti švelniai slegiančio 
karščio terapiją. Išsimaudę karšto vandens 
kubile ar išsipėrę vanta,  jausitės kaip nau-
jai gimę bei pasiruošę naujos dienos įspū-
džiams! 

Vasarą aktyvias pramogas puikiai papil-
do plaukiojimas baidarėmis Šventąja, 
gražuoliais Rubikiais ar srauniąja Virinta. 
Ši koordinacijos, rankų ištvermės reika-
laujanti pramoga siūloma su akies taiklu-
mą patikrinančiu užsiėmimu – šaudymu 
iš lanko. Dažnoje sodyboje, kur vakare 
apsistoja keliautojai, siūloma išbandyti 
šį iš viduramžių atkeliavusį kovos būdą. 
Mažieji keliautojai taip pat gali patirti šią 
riterių laikų pramogą atkeliavę prie Šeimy-
niškėlių piliakalnio ir užsukę į šalia esantį 

apžvalgos bokštą – čia jie galės taikyti į 
„bėgantį šerną“ ar taikinį. 

Kalnų, kalvelių bei miškų turtingame 
Anykščių krašte neišdildomą įspūdį Jums 
paliks šiuolaikiškas išlikimo žaidimas – 
dažasvydis. Patirsite ypatingą kovą, kurios 
prisiminimai jus ilgai lydės nepaisant to, 
kokioje komandoje kovojote – laimėtojų 
ar pralaimėjusiųjų. 

Atvykę į Anykščius, pirmiausia būtinai 
užsukite į miesto vartais vadinamą Turiz-
mo informacijos centrą, – būtent jame 
dažnas miesto svečias pradeda savo atra-
dimų kupiną kelionę po Anykščių kraštą. 
iki pasimatymo!

Rogutės vasarą? Taip! Vėjas, pašėlęs greitis, 
polėkis! 
Jurgos Jasiūnaitės nuotrauka

Legendinis Kalitos kalnas kuria naują istoriją, kurios dalyviai – šimtai, tūkstančiai slidininkų 
iš visos Lietuvos.
Rimanto Sereičiko nuotrauka

Baidarės Anykštijos vandenyse sūpuojasi 
kaip lelijų lapas, lekia kaip strėlės...
Ramūno Žemaičio nuotrauka



4p.

Tęsinys 5 psl.

literatūros Piligrimams

Kultūrinę kelionę po Anykščių muziejus 
kviečiame pradėti nuo klevais apaugusio 
Rašytojų kalnelio. Čia mūsų pradžia - pir-
masis memorialinis muziejus Lietuvoje – 
vyskupo, poeto A. Baranausko (1835–1902)  
klėtelė, vienas įdomiausių etnografijos ir 
literatūros paminklų Anykščiuose. Klėtelė 
kirviu tašyta, be pjūklo statyta, ąžuoliniais 
kuoleliais sukalta, su įrėžta pastatymo data 
1826. Čia 1858–1859 m. vasaromis buvo 
parašytas svarbiausias Anykščių krašto kūri-
nys – „Anykščių šilelis“, kurį anykštėnai ne 
tik deklamuoja, bet ir gieda.

 „Be jo ir mūsų nebūtų buvę“, - apie 
A. Baranauską ištarė Maironis. 2010 m. 
-  jubiliejiniai A. Baranausko metai (sausio 
17 d. poetui ir vyskupui sukako 175-eri). 
Klėtelė laukia visų, kam dar svarbus Žodis, 
kam Šilelis ne tik miškas, bet ir Lietuvos 
metafora, kas nori sužinoti, kokį pėdsaką 
A. Baranauskas paliko ne tik literatūros 
ir kultūros istorijoje, bet ir matematikoje, 
dialektologijoje, muzikoje ir kitose srityse.

Klėtelę išsaugojo ir joje muziejų įkūrė lite-
ratūros klasikas Antanas Žukauskas-Vienuo-
lis (1882–1957). Sodelyje buvo ir palaidotas. 
Jaukumu ir svetingumu garsėjusiose namuo-
se  susipažinsite su rašytojo gyvenimu ir kūry-
ba, pavartysite nuotraukų albumus, peržiūrė-
site dokumentinius kadrus, memorialiniuose 
kambariuose pajusite tikrų namų dvasią. 

„ačiū, kad šaltą akmenėlį sušildei“

Muziejaus parodų salėje atrasite niekur 
kitur nematytus anykštėno tautodailininko 
St. Petraškos (1935–2009) paveikslus, atlik-
tus neįprasta technika – akmens tapyba. Įsi-
tikinsite, kad akmuo turi įvairiausių spalvų 
ir atspalvių, kad jį rankomis galima sutrinti 
į smulkiausius miltus, paveiksluose atpažin-

anykščių krašto muziejai: 
stebėti ir stebėtis

site gražiausias Anykščių krašto bei Lietuvos 
vietas. Paveikslų „gimimo“ procesą pamaty-
site vaizdo siužete iš meistro dirbtuvės.

nauja erdvė krikščioniškosios
kultūros žinovams

Sakralinio meno centras - naujausias 
muziejaus filialas, duris atvėręs 2009 m. 
vasarą. Čia eksponuojama ilgamečio Anykš-
čių Šv. Mato bažnyčios klebono monsinjo-
ro Alberto Talačkos (1921–1999) parapijai 
palikta  XVII–XX a. dailės kūrinių kolekcija 
(daugiau kaip 50 vertingų kūrinių), asmeni-
nė biblioteka (daugiau kaip 4 tūkst. knygų ir 
apie 400 rankraščių) bei archyvas. Turėsite 
progą susipažinti ir su šimtametės Anykščių 
bažnyčios istorija, jos statybos projektais 
ir brėžiniais, o jei panorėsite, vadovas jus 
palydės ir į Anykščių šventovę.

Pro vaikystės langą...

Anykščių senamiestyje, šalia bažnyčios 
įsikūręs rašytojos Bronės Buivydaitės - 
Tyrų Dukters (1895–1984) namas-muzie-
jus žaižaruoja vaikystės prisiminimų spal-
vomis. Čia apsilankę, išgyvensite darnios, 
draugiškos, kitiems padedančios rašytojos 
šeimos gyvenimo įvykius, sužinosite pir-
mosios moters lyrikės Lietuvoje - kūrybinį 
palikimą, pasiklausysite vaikystės pasako-
jimų, kuriuose atgyja ryškūs senųjų Anykš-
čių vaizdai, įvykiai. 

klasika ir modernumas

Netoli Anykščių centro stovi originalus 
pastatas, darniai jungiantis senosios ir nau-
josios architektūros bruožus. Tai senųjų 
Anykščių kapinių koplyčia – vienas iš keleto 
pastatų, išlikusių Anykščiuose iš XIX a. vidu-
rio. Dabar Koplyčia – Kamerinių menų cen-

tras. Puikia akustika pasižyminčioje salėje 
vyksta įvairūs renginiai, o antrajame aukšte 
bei „Rūsio“ galerijoje eksponuojamos pro-
fesionalaus meno ir tautodailės parodos.

švelniai 
vadinamas siauruku …

Su unikaliu technikos paveldu – siaurai-
siais geležinkeliais – susipažinkite Anykščių 
geležinkelio stotyje įsikūrusiame Siauruko 
muziejuje. Čia – ir garvežys „Kukuška“, 
ir kiti autentiški riedmenys, įvairios ryšio, 
signalizavimo priemonės, geležinkeliečių 
įrankiai iš įvairių Lietuvoje buvusių siau-
ruko ruožų. Čia viskas primena praėjusio 
amžiaus dvasią: stoties pastatas, vandens 
bokštas, akmenimis grįsta aikštė – tarsi iš 
senų kino filmų... Čia galima ne tik liesti 
eksponatus, bet ir juos išbandyti – daug 
emocijų suteiks važinėjimasis rankine dre-
zina ar triračiu ant bėgių.

O kiekvieną vasaros savaitgalį trauki-
nukas pūškuoja prie Rubikių ežero arba į 
Troškūnus. Kelionė neprailgsta, nes pake-
liui jus lydi pasakojimai apie Siauruko ir 
viso Anykščių krašto istoriją.

„kur gražios ievos žydi, kur 
naktimis lakštingalos skamba...“ 

Būtinai aplankykite Jono Biliūno (1879 
–1907) sodybą muziejų – juk turbūt nuo 
vaikystės tebeskauda širdį dėl seno Brisiaus 
ar mažos sudžiūvusios katytės... Senovinė 
200 metų senumo rašytojo tėviškė, Biliūnų 
šeimos daiktai, Šventosios slėniai, Beržų kal-
nelis – tai aplinka, kurioje būsimas rašytojas 
išgyveno daugelio savo apsakymų įvykius. 

„PaPrasčiausiai 
Pasiilgau arklio …“ 
(Just. Marcinkevičius)

Vienintelis Lietuvoje, savas, jaukus, lietu-
vio „dūšiai“ artimas  – Arklio muziejus. Kaip 
ir tikras arklelis, sutinkantis atvažiavusius 
lankytojus smagiu prunkštimu – tik sėsk i 
vežimaitį ir risnok ilga kaimo gatve! O pas-
kui nors visą dieną vaikščiok po klojimus, 
kalvę, aukštaitiškas trobas – visur rasi ką 
pamatyti: ir senovinius vežimus, ir blizgan-
čius raitelių šarvus, ir arklinę gaisrinę, ir tikrą 

Rasa Bražėnaitė, Kristina Kiaušaitė
Nustebsite sužiNoję, kiek daug aNykščių muziejuose saugoma įvairiausių ekspoNatų, turiNčių 
išskirtiNę istoriją. atraskite įdomiąją, patraukliąją muziejų pusę, o mes pateikiame tik savotiš-
kas „užuomiNas“ savaraNkiškam stebėjimui. jums svetiNgai atsivers Net 10 muziejų durys.

Garvežys „Kukuška“ pasitinka lankytojus kaip geras ir daug patyręs 
senolis
Rasos Bražėnaitės nuotrauka

Šeimyniškėlių piliakalnis, galimas daiktas, ir yra istorinė Voruta. Kas 
jau kas, o anykštėnai tuo labai nori tikėti! 
Roberto Matiuko nuotrauka
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Atkelta iš 4 psl.

miesto puošmeną fajetoną... Seneliai sustos 
prie dar pažįstamų žemės ūkio padargų, o 
anūkai nesiskubins iš modernios šiuolaikiš-
kos ekspozicijos su garso ir vaizdo įrašais... 
Su jumis savo amato paslaptimis mielai 
pasidalins audėja, kalvis, drožėjas, muzikos 
instrumentų meistras.

Jeigu keliausite didesne draugija, iš 
anksto užsisakykite edukacinę programą 
„Duonelė kasdieninė“: išgirsite, kokį kelią 
nueina duona, kol pakvimpa ant mūsų sta-
lo, turėsite nepakartojamą galimybę patys 
išsikepti savo duonos kepalėlį.

tiltas į senovę…

Pabuvokite ir Šeimyniškėlių piliakalnio 
archeologiniame komplekse, menančia-

me XIII–XV a. Lietuvos istorijos įvykius. 
Manoma, kad būtent čia stovėjo Lietuvos 
karaliaus Mindaugo pilis, Voruta vadinta, ir 
buvo pirmoji Lietuvos sostinė. Su buvusios 
pilies – vienos didžiausių medinių pilių Rytų 
Europoje – istorija, pilėnų buitimi susipažin-
site užsukę į vienintelį Lietuvoje medinį apž-
valgos bokštą, o istorinių žaidimų kiemelyje 
išbandysite akies taiklumą ir rankų stiprumą 
šaudydami iš lankų ar arbaleto. 

knygnešystės centras

Nepatingėkite nuvažiuoti į Griežionėlių 
kaimą, esantį už 14 km nuo Anykščių. 
Ūksmingame dvarelyje, garsėjusiame gau-
sia biblioteka,  gyveno St. Didžiulis (1850–
1927) – lietuviškos knygos mylėtojas ir 
saugotojas bei L. Didžiulienė-Žmona 
(1856 –1925) – ne tik viena pirmųjų moterų 

Programa „Vyno kelias“ kviečia susi-
pa žinti su seniausia Lietuvoje vyno gamyk-
la ir jos gaminama produkcija. 

Ekskursija ir degustacija užsakoma tel. 
8~381~50313, S.Dariaus ir S.Girėno 8, 
Anykščiai. El.paštas: degustacija@anvynas.lt

Brandžiausias ir iškiliausias – juodųjų serbentų 
vynas „Voruta“. Tai išskirtinis, laiko patikrintas 
ir subrandintas vynas, kulinarinio paveldo 
produktas, puikus Anykščių krašto suvenyras. 

Niūronių kavinės „Pasagėlė“ valgiaraštyje - kulinarinis krašto paveldas.
Jurgos Jasiūnaitės nuotrauka

Jurga Jasiūnaitė

Anykštėniškoji kulinarijos istorija pra-
sideda 1893 m., kai Tilžėje buvo išleista 
Liudvikos Didžiulienės-Žmonos „Lietu-
vos gaspadinė arba pamokinimai kaip 
prigulinčiai suvartoti dievo dovanas“ – 
pirmoji receptų knyga lietuvių kalba. Joje 
aprašyti 127 patiekalai iš mėsos, žuvies, 
vaisių, sriubos, desertai, net „Tortas 
čekoliadinis“. Anykščiuose vis daugiau 
žmonių, ragavusių „Riestainių prie arba-
tos“, „Keptą kumpį su krienom“, „Blynus 
su mielėmis“ ar „Leguminą iš bulvių“. 

Kulinarinio paveldo istoriją tęsia dar 
vienas pasididžiavimą keliantis fak-
tas: tikroji, didžioji, šlovingoji lietuviško 
vyno istorija prasidėjo Anykščiuose. Jau-
nas agronomas Balys Karazija, atvykęs į 
Anykščius, 1926 m. įsteigė čia vaisvynių 
dirbtuvę ir iš savo sodo obuolių derliaus 
subrandino pirmąjį vyną. Naujojo vyno 
gamyba sekėsi, prekyba klestėjo, o asorti-
mentas gausėjo, produkcija buvo įvertinta 
šalies ir tarptautinėse parodose. Nuo 1926 
m. ištobulėjo vyno gaminimo įranga, 
pasikeitė vyno gamyklos aplinka, atsirado 
naujų cechų.

Ir šiandien Jūs turite galimybę susipažinti 
su seniausia Lietuvoje vyno gamykla bei jos 
produkcija. „Anykščių vyno“ programoje 

prozininkių lietuvių literatūroje, bet ir pui-
ki šeimininkė. Nuošalus dvarelis, spaudos 
draudimo metais buvęs knygnešystės cen-
tras, turi savo paslaptį – jame išlikusi viena 
iš nedaugelio Lietuvoje draudžiamosios 
spaudos slėptuvė.

už stalo prisėdus... „Vyno kelias“ susipažinsite su vyno gamy-
bos istorija, galėsite paragauti čionykščių 
gaminių. 

Kulinarinio paveldo ženklų sėte prisėta 
visame Anykščių krašte. Vaizdingame 
Niūronių kaime šalia Arklio muziejaus 
įsikūrusi kavinė „Pasagėlė“ kviečia para-
gauti švilpikų, kukorių, bulvinių paplotėlių, 
ragelių, naminės duonos ar kmynų giros, o 
taip pat išsirinkti ir šiuolaikišką patiekalą iš 
70-ties pasiūlytų meniu knygoje. Čia mais-
tas gaminamas iš vietinių produktų, laikantis 
senovinių tradicijų. 

Kavarske, šalia Šv. Jono šaltinio, veikia 
kavinukė „Šaltinis“, kurioje gaminami ypat-
ingi koldūnai. Kaimo turizmo sodyboje „Bar-
ono vila“ taip pat galite paragauti aukštaitiškų 
tradicinių patiekalų: barščių su baravykais ir 
koldūnais, kiaulienos suktinukų su grybų 
padažu, apkeptų su lupenomis bulvių, 
naminės giros, sausainių. Burbiškyje, netoli 
dvarininkams Venslovavičiaims priklausu-
sio dvaro, rasite I. ir S. Adomonių sodybą,  
garsėjančią aukštaičių blynais su įvairių 
rūšių dažiniais. 

Taigi, planuodami kelionę į Anykščius, 
pasilikite laiko už stalo prisėsti, tradicinių 
pa tiekalų paragauti, mūsų krašto šei-
mininkių triūsui įvertinti. Dėl šių gar du-
mynų verta važiuoti ir iš tolimiausio Lietu-
vos kampelio!

Sakralinio meno centras spėjo pagarsėti paveiks-
lų bei knygų kolekcija, išskirtiniais ren giniais.
Rasos Bražėnaitės nuotrauka
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vardai ir datos
KOVAS
6 d.:
– Sukanka 50 metų, kai Ramanavoje 

gimė mokslininkė kalbininkė, literatūros 
kritikė silvija laurenčikaitė. Gyvena 
Švedijoje bei Vilniuje.

– Sukanka 60 metų, kai 1950 m. Dau-
guose (Alytaus r.) gimė gydytojas chirurgas 
giedrutis klimkevičius. Gyvena Anykš-
čiuose.

9 d.: 
Sukanka 250 metų, kai Astrave (Margė-

nuose, Rokiškio r.) gimė dvasininkas, kuni-
gas ir poetas antanas straZdas. Tarna-
vo Jurgiškyje ir Papiliuose, gyveno kitose 
Anykščių rajono vietovėse, mirė 1833 m. 
Kamajuose (Rokiškio r.).

Sukanka 60 metų, kai Anykščiuose gimė 
dailininkė tekstilininkė, gobelenų kūrėja 
valerija Purlytė. Gyvena Vilniuje.

17 d. Sukanka 120 metų, kai Svėdasuo-
se gimė muzikantas pianistas, chorvedys 
ir muzikos pedagogas stasys kalvaitis. 
Mirė 1976 m. JAV.

19 d. Sukanka 90 metų, kai Šilinėje 
gimė fotomenininkas, peizažo meistras 
juozas Polis. Gyvena Vilniuje.

21 d. Sukanka 90 metų, kai Šapyje gimė 
muzikos pedagogas ir chorvedys ipolitas 
dailidėnas. Mirė 2008 m. Plungėje, 
palaidotas Ukmergėje.

28 d. Sukanka 85 metai, kai Latavoje 
gimė agronomas, kaimo veiklos organi-
zatorius alfonsas giedraitis. Mirė 2007 
m. Ėriškiuose (Panevėžio r.).

29 d. Sukanka 65 metai, kai Butėnuo-
se gimė mokslininkė chemikė technologė 
vida judita šukytė. Gyvena Kaune.

30 d. Sukanka 80 metų, kai Anykščiuo-
se gimė kunigas ir visuomenininkas vytas 
a. memėnas. Gyvena Ilinojaus valstijoje 
(JAV).

Algimantas Baltakis       
 

Per kabantį tiltą

Širdį nešies
Lyg indą sukultą
Per siaurą, kabantį tiltą. 
Graužies, 
Jog taip dažnai pulta,
O taip retai kilta.

Graužtis, deja, 
Per vėlu:
Netrukus paliksi šią žemę,
Apraizgytą spygliuotų vielų,
Išduobėtą sprogimų,
Neramią.

Stebiesi:
Kiek sykių tau teko
Keliauti pro Scilę, Charibdę.
Džiaugiesi:
Tu pievoj pramynei taką,
Nors tave patį galėjo sutrypti.

Siūbuoja tiltas, kuriuo eini,
Artėji prie kranto lemtingo.
O dvi vakaro saulės
(Viena danguj, kita vandeny)
Svetingai tave pasitinka.             

2008 m. sausis-vasaris

strazdelio 
pokštai

1938-1945 m. Anykščiuose klebonavęs 
kun. Juozapas Čepėnas savo prisimini-
muose pasakoja:

„Vikaru Kamajuose man teko būti nuo 
1908 iki 1909 metų, vienerius metus. 
Žmonės pasakodavo apie Strazdelį.

Su vienu dvarininku Strazdelis buvo arti-
muose santykiuose, dažnai pas jį lankyda-
vęsis.Vieną kartą Strazdelis paprašęs dva-
rininko pasirašyti, parodyti, koks braižas. 
Dvarininkas ant tuščio popieriaus lapo ir 
pasirašė. Tą lapą Strazdelis pasiėmė sau.

Po kiek laiko, kai dvarininkas kažkur 
išvažiavo, Strazdelis tą tuščią popieriaus 
lapą su dvarininko parašu užpildęs taip:

„Dvaro administratoriui. Kun. Draz-
dauskui išduoti porą arklių, fajetoną, karvę 
ir nupenėtą kiaulę“. Parašas.

Strazdelis dvaro administratoriui ir 
pateikė tą popierių. Administratorius, per-
skaitęs raštą, gerai pažindamas savo pono 
parašą, ir įdavė kun. Drazdauskui porą 
arklių, fajetoną ir nupenėtą kiaulę.

Po kiek laiko, kai sugrįžo dvarininkas 
namo, pasigedo savo arklių, fajetono ir 
klausia administratoriaus, kur jie. Admi-
nistratorius atnešė pono pasirašytą raštą ir 
sako:

– Štai, pone, visa tai atidaviau kun. 
Drazdauskui. Aš įvykdžiau pono paliepi-
mą. 

Ponas, gerai pagalvojęs, po ilgos pau-
zės tarė:

– Gerai, kad įvykdei. 
Sugalvojęs, kaip už tokį pokštą nubausti 

kun. Drazdauską, ponas suruošė pokylį, į 
kurį sukvietė apylinkės dvarininkus, į kurį 
pakvietė ir kun. Drazdauską, kurį pasodi-
no gale stalo. Kai atnešė ant stalo šaltam 
užkandžiui šaldytą paršiuką, ir sako kun. 
Drazdauskui:

– Va, Tamsta, padarei man tokį pokštą, 
dabar ir mes suruošėm Tamstai pokštą. 
Pjaukis sau paršiuko. Jei pjausi ausį – mes 
Tamstai ausį, jei pjausi nosį – mes Tamstai 

nosį. 
Strazdelis, ilgai negalvojęs, pakėlė par-

šiuko uodegą, braukia pasturgalį – ir laižo. 
Visi svečiai ėmė garsiai kvatotis, o dvari-
ninkas, nutilus kvatojimui, sako:

– Kad Tamsta jau toks gudrus – tada 
mane apgavai, o dabar vėl – dovanoju 
Tamstai ir arklius ir fajetoną, ir karvę, ir 
kiaulę.

Strazdelis mėgdavo įgelti kitiems 
kunigams už jų ydas. Už tai kunigai jo 
nemėgdavo. O buvo jis geras pamoks-
lininkas. Vienąkart, kai Strazdelis išėjo 
sakyt pamokslą, kunigai ir sako šeiminin-
kui: “Duok mums pietus. Pavalgysim be 
jo!” Strazdelis pajuto, kad visi tik šmakš–
šmakšt iš bažnyčios, o jis vienas bepaliko. 
Tai, paskaitęs evangeliją, jis sako: „Žinot, 
vyrai, moterys!    

Bėkit kuo greičiausiai namo! Svetima 
valdžia užpuolė, visa plėšia, žudo...“ Visi 
kaip kils – kiek tik įkabindami – namo! Per 
keletą minučių – tuščia bažnyčia. Ateina 
Strazdelis į kleboniją, randa visus bepie-
taujančius. Tie jo ir klausia: „Ko taip greitai 
sugrįžai?“ O jis atsako: „O kam besakysi? 
Tuščia bažnyčia!“ Nueina kai kurie pažiū-
rėti – gi iš tikrųjų: nieko nebėra. Reikia 
užbaigti atlaidus – tuščioj bažnyčioj miš-
parus atlaikė.

Daujėnuose per Sekminių atlaidus 
Strazdelio buvo užprašytas pamokslas. Bet 
vietos klebonas jį kažkaip įžeidė, tai Straz-
delis, užlipęs sakyti pamokslo, atsigręžęs į 
Kristų ir sako:

– Viešpatie Jėzau, ko Tu čia būni Dau-
jėnuose? Bėk iš tų Daujėnų. Bėk į Pasvalį 
– ten geresnis klebonas. Bėk į Krinčiną, į 
Vabalninką. Matai, kokia Tavo suknelė 
nudriskusi. Tave ten aprengs. Čia tiek daug 
aukų suaukoja, o kaip Tu atrodai: sustiręs, 
nudriskęs, dulkinas visas...

Kilo baisus triukšmas. Gevalt! Kaipgi, 
Viešpats išeis? Žmonės subruzdo. Klebo-
nui mes duodam aukų, o čia taip apleis-
ta... Susirūpinęs klebonas prašo Strazdelį: 
„Atitaisyk!” Tada Strazdelis, vėl įlipęs į 
sakyklą, sako:

– Viešpatie Jėzau, dar pakentėk. Kle-
bonas žadėjo aprengti Tave, nudulkinti ir 
bažnyčią išpuošti. Jeigu neištesės – tada 
pėsčias iškeliausi“.

J.Tvardausko 1989 m. sukurtas Tremtinių 
kryžius prie Anykščių kapinių. 
Juozo Polio nuotrauka
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Anykščių kultūros centras 
ir skyriai  

4 d. 12 val. Andrioniškio sk. Kaziuko 
mugė.    

3 d. 18 val. Grupės „el Fuego“ koncer-
tas (AKC).

6 - 13 d. Vaitkūnų sk. Vaikų piešinių 
paroda, skirta Kovo 11-jai „Žodis Lietuva 
mums skamba kaip malda”.

6 d. 15 val. Ažuožerių sk. Popietė mote-
rims “Viskas, kas sutelpa širdy”.        

7 d. 10 val. Traupio sk. Kaziuko mugė.   
7 d. 13 val. Debeikių sk. Kaziuko 

mugė.  
7 d. 14 val. Medelių agentūros atranka 

(AKC).                   
10 d. 13 val. Skiemonių sk. (su moky-

kla). Minėjimas koncertas Kovo 11-ajai 
„Teskamba daina Lietuvai”.

10 d. 17 val. Leliūnų sk. Koncertinė 
išvyka į Aknystų pensionatą .  

10 d. 19 val. Ažuožerių sk. Koncertas 
Kovo 11-ajai „Mūsų meilė Tau dainoje ir 
širdyje”.   

11 d. 11 val. Iškilminga vėliavos pakė-
limo ceremonija prie Laisvės paminklo 
(AKC).

11 d. 11 val. Kavarsko sk. – minėjimas 
koncertas „Dainas sudėt Tau, žeme, atei-
nu”.

11 d. 12 val. Svėdasų sk.    – Kovo 11-jai 
skirtas minėjimas koncertas „Lietuva ,būsi 
visada mano širdyje”.  

11 d. 13 val. Tarptautinis kamerinių 
ansamblių konkursas „Muzikinė akvarelė“ 
(AKC).

11 d. 13 val. Troškūnų sk. Kovo 11-ajai 
skirtas minėjimas koncertas „Laisvės dva-
sia”.

11 d. 16.30 val. Andrioniškio sk. Minėji-
mas koncertas „Iš širdies Tau, Lietuva”.    

 11 d. 18 val. Leliūnų sk. Koncertinė 
išvyka į Debeikius.                  

11 d. 18 val. Debeikių sk. Minėjimas 
koncertas „Lietuva skambės iš kartos į 
kartą”. (koncertuoja Leliūnų sk. jaunimo 
meno mėgėjų kol.)      

13 d. 14 val. Burbiškio sk. Koncertas, 
skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkū-
rimo 20-čiui paminėti „Dainuojam Lietu-
vai” (koncertuoja Leliūnų  sk. meno mėgė-
jų kol.)  

13 d. 14 val. Leliūnų sk. Koncertinė 
išvyka į Burbiškį.                     

14 d. 14.30 val. Kurklių sk. Minėjimas 
koncertas, skirtas Kovo 11-ajai „Dainų 
pynė Lietuvai”. 

16 d. 15 val. Teatro „Menas“ režisie-
riaus Jono Vaitkaus spektaklis „Literatūros 
pamokos“ (AKC).

17 d. 18 val. Vakaras „Krinta žemėn 
žvaigždė“, skirtas Sigito Anusevičiaus 
atminimui (AKC).

18 d. 18 val. Andriaus Rimiškio koncer-
tas (AKC).

25 d. 18 val. „Domino“ teatro spektaklis 
„Vilnius – Dakaras“ (AKC). 

26 d. 18 val.  Tarptautinei teatro dienai 
skirtas spektaklis D. Čepauskaitės pagal 
H.K. Anderseno pasaką „Kiauliaganys“ 
(AKC).

            
A.Baranausko ir A.Vienuolio-Žukausko 
memorialinis muziejus  

7 d. 13 val. Sakralinio 
meno centre renginys, 
skirtas Arkivyskupui 
Teofiliui Matulioniui. 
Dalyvauja Birštono 
Sakralinio muziejaus 
vedėja Roma Zajanč-
kauskienė ir grigališka-
sis choras.

10 d. 15 val. Koply-

čioje Anykščių krašto tautodailės parodos 
atidarymas. Paroda veiks iki balandžio 6 
d.

 11 d. 14 val. Koplyčioje moksleivių 
pilietinės dainos koncertas “Dainuoju 
Laisvei”, skirtas Kovo 11-ajai paminėti. 
Dalyvauja Vytautas V. Landsbergis.

19 d. 16 val. Sakralinio meno centre 
Lietuvos nacionalinio operos ir baleto tea-
tro solisto, Nacionalinės premijos laureato 
Vytauto Juozapaičio koncertas.

Iki kovo 8 d. Koplyčioje tekstili-
ninkės Kristinos Daukintytės-Aas ir 
keramikės Rūtos Šipalytės paroda „Po 
paviršiumi“.

 Iki kovo 15 d. Sakralinio meno cen-
tre Anykščių kūrybos ir dailės mokyklos 
mokinių paroda, skirta Vasario 16-ajai ir 
Kovo 11-ajai paminėti. 

Iki balandžio 18 d. Sakralinio meno 
centre Antano Kmieliausko dailės darbų 
paroda “Nuo ekslibrio iki skulptūros”.

L. ir S. Didžiulių viešoji 
biblioteka

3 d. 17 val. Bibli-
otekos salėje Anykš-
čių kūrybos ir dailės 
mokyklos moksleivių 
kūrybos darbų parodos 
„Natiurmortas. Portre-
tas“  atidarymas. Veiks kovo mėn.

16 d. 17 val. Bibliotekos salėje klubas 
„Civitas“ kviečia į susitikimą su kun.Arūnu 
Peškaičiu. Diskusijos tema „Tolerancija ir 
jos ribos“.

18 d. 13 val. Bibliotekos salėje susitiki-
mas su teatrologu Aleksandru Guobiu, jo 
knygos „Amžinas laukimas“ pristatymas. 
Dalyvaus aktorė Regina Paliukaitytė.

19 d. 11 val. Vaikų literatūros skyriuje – 
literatūrinis rytmetis „Gal pavasario kvies-
lys ten tavęs ieškos?...“

kovo mėnesio renginiai

„Fotografas. Ir dar – auksarankis. Iš meta-
linių karčių, skirtų šuolininkams į aukštį, 
pasigamino lėktuvo karkasą. Prisitaisęs 
„Javos“ motorą, pakilo. Pamatė tėviškę iš 
paukščio skrydžio. Pakilti, sako, lengviau 
nei nusileisti: takas atrodo toks siauras 
siauras... Užtat parodė mums Anykščių 
kraštą iš dangaus“. 

Taip 2003 m. knygelėje „Gimtinė mano 
– iš dangaus!” rašiau apie Dvaronių kaimo 
gyventoją Kazimierą Strolią. Greta puika-
vosi „dangiškos“ jo fotografijos: Švento-
sios vingis per Anykščius, baltos beržyno 
plunksnos, Būdragaidžio ežerėlio veidro-
dis, vakarėjantys tėviškės laukai ir dan-
gus... 

Ne kaip turistas, o kaip lakūnas, kons-
truktorius ir drauge fotografas pakilęs į 
dangų, Kaziukas (taip jį švelniai vadi-
no daugelis pažįstamų, anykštėnų) savo 

lėktuvėlis 
nebedūzgės...

40-metį atšventė Koplyčioje surengta 
unikalia paroda. Vėliau jo nepakartoja-
mų nuotraukų pluoštas atsidūrė 2007 m. 
Pasaulio anykštėnų bendrijos išleistame 
fotoalbume „Puokštė Anykščiams“, viena 
nuotrauka papuošė viršelį. 

Gabus, darbštus vyras visur viską darė 
pats: globojo motiną, susiremontavo 
namus, naujai juos nudažė, prie laiptų 
įkurdino žavią medinę skulptūrą, prižiūrė-
jo milžinišką sodą, kurio obuolių ragavo 
kas norėjo. Dvaras, ne namai! Su tvirtais 
obliuotais sienojais, senoviniais baldais, 
retais paveikslais, knygomis. Bet kuris Lie-
tuvos kaimas ar miestelis būtų didžiavęsis 
tokiu šeimininku, tokiu šviesuoliu. O jis tik 
kukliai šypsojosi, nusvarinęs nepabaigia-
mų darbų nukamuotas rankas...

Kas savaitgalį Kazimieras skubėjo į auto-
busų stotį pasitikti žmonos Eglės, „Ąžuo-
liuko“ muzikos mokyklos jaunučių choro 
dirigentės. Abu vaikščiojo, dviračiais važi-
nėjo, slidėmis šliuožė po apylinkes, lankė 
visus koncertus, miesto renginius. Atro-
dė linksmi ir kaip reta laimingi,  jiems tik 
gyventi ir gyventi drauge! Deja...

K. Strolios širdžiai buvo lemta plakti tik 

56-erius metus. Nebegirdėsime šilto, nuo-
širdaus Kaziuko juoko, nebespausime jo 
kieto draugiško delno. Anykščių padangė-
je nebedūzgės jo lėktuvėlis. Tik ilgam liks 
atminimas paprasto, doro lietuvio, mylėju-
sio kitus žmones ir visą gimtąjį kraštą.
rimantas vanagas

Nuotrauka iš knygos „Gimtinė mano – iš 
dangaus!”
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anekdotai iš 
muziejaus gyvenimo

Prasidėjus turistiniam sezonui ir kie -
me suklegus ekskursijų būriams, mu -
ziejininkai išsitraukia sąsiuvinuką, ant 
kurio užrašyta: „muziejiniai anekdo tai“.

keletą epizodų iš to sąsiuvinio siūlo-
me „Pasaulio anykštėno“ skaitytojams.

***
Viena ponia, įėjusi į klėtelę, aikčioja: 
– Kaip ilgai aš čia nebuvau! Kiek metų 

prabėgo! 
Paskui dairosi, dairosi ir griežtai paklau-

sia muziejininkės: 
– Kur jūs jį padėjot? 
– Ką? - pasimeta muziejininkė. 
– Baublį!
Jai paaiškinama, kad Baublys – Bijotuose, 

Šilalės rajone. 
– Ką jūs čia man šnekate, – suirzta ponia, 

– aš puikiai prisimenu, kad jis čia stovėjo, 
po tuo pačiu stogu, kaip ir klėtelė! 

Ir išeina nepatenkinta - Baublio jai nepa-
rodė...

***
Šeimyna vaikams perka bilietus su pasa-

kojimu, o patys į muziejų neina. Muzieji-
ninkė kviečia vis tiek prisijungti prie vaikų, 
kartu paklausyti. Tėvai: 

– Mes su aukštuoju, mums nereikia, tegu 
vaikai paklauso – o gal per egzaminus jiems 
teks apie Vienuolio „Laimės žiburį“ rašyt...“ 

***
Kokių devynerių metų mergaitė, išeida-

ma iš S. Petraškos paveikslų parodos, rodo į 
fojė stovinį A.Vienuolio paminklo maketą: 

– Čia to Vienuolio, kur prie tilto sėdi, vai-
kas?

***
Vienuoliktokės, išklausiusios pasako-

jimus klėtelėje ir A.Vienuolio muziejuje, 
pasitikslina:

– Tai Baranausko slapyvardis buvo 
Žukauskas?

***
Klėtelėje pradinukai. Mokytoja pareiš-

kia viską žinanti pati, mūsų pasakojimo jai 
nereikią. Ir pradeda įkvėptai pasakoti, kad 
klėtelė stovėjusi Anykščių šilelyje, kad ją 
ten radę muziejininkai, atvežę ir pastatę po 
gaubtu. 

Vaikai nustebę teiraujasi: 
- O kaip ją vidun įkišo – durys tai siau-

ros! 

Mokytoja nepasimeta: 
– Langą išėmė!

***
Pasakojimo apie rašytoją A.Vienuolį klau-

sosi antrokai. Mokytoja nutraukia muzieji-
ninkę per pusę sakinio ir ironiškai sako: 

– O jūs mums geriau papasakokit, kaip 
jis tą savo žmoną susirado, kad jau toks vie-
nuolis buvo!.. 

***
A.Baranausko klėtelėje: 
– Ką, jie visi per šitą vienintelį langą vaikš-

čiodavo?

***
S. Petraškos paveikslų parodoje atvažia-

vusios grupės vadovas aiškina paveikslų 
tapymo technologiją: 

– Jis surenka dulkes, jas nudažo ir tada 
suklijuoja... 

***
Turistas primygtinai muziejininkės rei-

kalauja Puntuko adreso. Toji bando aiškin-
ti, kad Puntukas Anykščių šilelyje, miške, 
važiuokit pagal rodykles. Turistas jau imda-
mas pykti:

– Ne, aš jūsų gi aiškiai klausiu, koks Pun-
tuko adresas?!

Muziejininkė netenka kantrybės: 
– Anykščių šilelio 1!

***
S. Petraškos paveikslų parodoje moki-

nys: 
– Ar čia Baranausko paveikslai?
Mokytoja:
– Na, ką tu! Vienuolio!

***
Muziejininkė, vesdama ekskursiją, vaikų 

klausia (o mokiniai jau nemaži, septinto-
kai): 

– Antanas Žukauskas – vardas ir pavardė, 
o kas yra Vienuolis? 

– Specialybė, – atsako mokiniai.

***
Mokytoja, rodydama prie A. Vienuo-

lio namo augančius A. Baranausko brolių 
sodintus beržus, vaikų klausia: 

– Ar žinote, kuo garsūs šie beržai? Prie jų 
ant spalių krūvos gulėjo senas Brisius...

***
Pirmokas iš Ukmergės, išklausęs pasako-

jimus klėtelėje, Vienuolio name ir parodoje, 
teiraujasi muziejininkės:

– Jūsų toks darbas – visiems pasakoti?
– Toks darbas.
– Tai jūs visą dieną visiems vis pasakojat 

ir pasakojat, pasakojat ir pasakojat?

- Pasakoju ir pasakoju...
Vaikas su užuojauta atsidūsta:
- Šūdas, ne darbas...

***
Atvažiavęs vasarą į muziejų su tėvais 

mokinukas pareiškia: 
– Aš jau čia viską žinau – buvau su klase 

ir mes buvom išsinuomoję gidą...

***
Vienuolio memorialinius kambarius 

ap žiūrinėja du vyrai ir stebisi – o kodėl ant 
atskirų durų parašyta: „Vienuolio miegama-
sis“ ir „Žmonos kambarys“? Muziejininkė 
aiškina, kad tuo metu taip būdavo, inteli-
gentai turėdavo atskirus kambarius, kiekvie-
nas savo... Vyras: 

– Mes irgi su žmona atskiruose kamba-
riuose miegam. Maniau, tai blogai, o pasi-
rodo – inteligentas!

***
Mokytoja: 
– Vaikai, ką kraudavo į klėteles?
Vaikai choru: 
– Pinigus!

***
Pirmokiukai S. Petraškos paveikslų paro-

doje apžiūrinėja Puntuko atvaizdą. Muzieji-
ninkė kalbina:

– Ar žinot, iš kur akmuo atsirado pas 
mus? Ogi velnias atnešė!

Vaikai susidomi:
– O tai vyko čia pas jus?
– Pas mus.
– Tikrai? Lietuvoj?
– Na taip. Lietuvoj.
Vaikai aiškinasi iki galo:
– Tai tas velnias - lietuvis???
Parengė Rasa Bražėnaitė

Arklio muziejaus ekspozicijas lanko ir vietos 
gyventojai...
Skaidrės Račkaitytės nuotrauka


