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liepos 23-25 d. tavęs laukiame Pasaulio anykštėnų vi 
suvažiavime ir miesto šventėje „su šventąja širdy“!anykštėne!

o.balzakas, prancūzų rašytojas:
„Nieko nėra gražiau, kaip šuoliais 

lekiantis žirgas, išskleistomis burėmis plau-
kianti regata ir šokanti moteris“.

G.kėvišas, lietuvos nacionalinio operos 
ir baleto teatro generalinis direktorius:

„Žirgas yra pagrindinis karališkumo 
išraiškos elementas“.

j.kazlauskas, krepšinio treneris:
„Kad ir labai trumpai, be galo įtemptu 

Mero Sigučio Obelevičiaus sudarytai 
darbo grupei beruošiant šventės “Bėk bėk, 
žirgeli” renginius, kreipėmės į kasmetinį 
šios grupės narį juozą juknių, klausda-
mi, kas naujo šįmet laukia žirginio sporto 
gerbėjų? Valstybinės gyvulių veislininkys-
tės priežiūros tarnybos prie Žemės ūkio 
ministerijos vyriausiasis specialistas-valsty-
binis inspektorius Anykščių-Utenos-Zara-
sų regione J. Juknius truputį nustebo:

– O kas ypatingai naujo galėtų būti 
tradicinėje tradicinio sporto šventėje? 
Mes gerbiame ir puoselėjame tradicijas, 
jos jau kadai pelniusios pripažinimą. Šių 
metų šventė - jau 30-oji! Taigi viskas bus 
kaip turi būti, kaip esame įpratę ir mes, ir 
mūsų renginių lankytojai. Džiaugiamės, 
sunkmečiu išvis galėdami tokią šventę 
organizuoti. Bet kokia naujiena – nema-
ži pinigai, o jų neturime... Tačiau nenu-
simename! Nors Dusetų žirginio sporto 
šventė, vykstanti ant Sartų ežero ledo, lyg 
ir labiau išgarsinta, kai kuriais aspektais 
mes ją gerokai pranokstame. “Bėk bėk, 
žirgeli” vyksta malonesniu metų laiku, 
ypatingo grožio gamtoje, be to, Niūro-
nyse kur kas didesnė lenktynių rungčių 
įvairovė, taigi žiūrovui nėra kada nuobo-
džiauti. Dalyviai – kaip ir kasmet: iš Vil-
niaus, Šilutės, Kauno, Širvintų, Šiaulių, 
Kėdainių.  

O jei jums būtinai reikia naujovių… 
Šįmet žadame pagerbti trakėnų veislės žir-
gus. Ši veislė prieš kelerius metus šventė 
275 metų jubiliejų, mes gal kiek vėluoja-
me, užtat užmezgėme kontaktus su Vokie-

30-tą kartą, gerbdami tradicijas

tijos, Kaliningrado srities trakėnų augin-
tojais, ir dabar jie padės pristatyti puikius 
šios veislės žirgus. 

Anykščių kultūros centro Viešintų skyriaus 
meno vadovė Galina Germanavičienė į 
tą patį klausimą atsakė:

– Šventei “Bėk bėk, žirgeli” parengė-
me didelį projektą “Saulės kelias”. Idėja 
ir siužetas – mano, o dirbome daug žmo-
nių – tai jungtinis kolegų iš Kultūros cen-
tro ir kaimo kultūros skyrių kūrinys. Žmo-
nės nuo seno stebi Saulę ir gyvena kartu 
su ja; Saulė keliauja dangumi – kartu 
sukasi laiko ratas, keičiasi darbai, papro-
čiai, apeigos, kalendorinės bei agrarinės 
šventės. Būdamas gamtos dalele, žmo-

gus išmoko gyventi darnoje su gamta, – 
ar nepažeidžiame šios darnos šiandien?.. 
Kaip parodyti laiko ratą, kad jį suprastų ir 
jaunas, ir senas? Mes pasirinkom teatrą, 
modernų folkšoko stilių. Tautosaką juk 
galima perkurti, stilizuoti, aktualizuo-
ti… Spektaklis truks apie valandą, jame 
dalyvaus per 100 žmonių – jie vaidins, 
šoks, dainuos. Žiūrovai pamatys, kaip 
šeima laimino pirmąją vagą, aukojo ožio 
kraują, kaip prieš Velykas moterys eida-
vo skalbt žlugto, daug kitų etnokultūrinio 
paveldo akcentų. Tai bus išties įdomus, 
prasmingas reginys – jei, žinoma, dangus 
nepašykštės saulės… 
Pa inf.

Žirgai 
mūsų gyvenime

grafiku viešiu svečioje šalyje, visuomet 
stengiuosi surasti ką nors nematyto su žir-
go atvaizdu – tai mano žmonai Otilijai 
pačios geriausios lauktuvės“.

d.michelevičiūtė, aktorė:
„Elegancija, grakštumas, veržlumas, 

asmeninio bei kūrybinio gyvenimo pro-
veržiai – štai ką man reiškia žirgas. O kas 
gali būti romantiškiau, kaip skaityti poe-
ziją su sparnuotojo Pegaso metaforo-
mis? Labai simpatiškas ir darbinis arklys 
– malonumas, kai mama vadelėja, o tu 
sėdi aukštai pačios sumintame ir bėrio 
traukiamame šieno vežime... Vis dėlto 
labiau išskirčiau žirgą – jis ir nuo žemės 

eikliau atsiplėšęs, ir laisvesnis, ir sunkiau 
sutramdomas, ir netapęs žmogaus įran-
kiu, pajungtu konkrečiai naudai. Nega-
liu pamiršti vieno epizodo, kai kūrėme 
filmą „Mėnulio Lietuva“. Teko filmuoti 
klumpantį ir mirštantį arklį – specialiai 
leido migdomųjų, tačiau arklys neuž-
migo. Mane tai sukrėtė. Kaip viena šiur-
piausių kino užkulisių scenų...“

v.baublienė, ltv laidos „stilius“ vedėja:
„Man smagu gėrėtis žirgu kaip estetine 

būtybe, ypač treniruotu ir juodu. Jis man – 
kaip atletiškas supermodelis“.

(Pagal V. Puteikio straipsnį 
„Žirgo Dievinimas“)

Nuotrauka iš leidinio “Lietuvoje veisiami arkliai ir jų įvertinimai”.
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***
Dvynius indoeuropiečiai laikė gyvybę 

kuriančiuoju pradu. Sakmėse dvyniai žir-
gai Ašvieniai traukia dangumi Saulės veži-
mą (senojoje architektūroje mediniai „žir-
geliai“ puošia lietuviškų trobų kraigus).

***
Seniausieji žvaigždynų vardai, kuriuos 

davė dar pirmykštės medžiotojų ir žvejų 
bendruomenės, buvo Meška ir Briedis. 
Manoma, kad Meška ir Briedžiu vadino tas 
pačias žvaigždes, tačiau nelygu koks metų 
laikas. Meška atitiko vasarą, Briedis – žie-
mą. Šios kelrodės žvaigždės, dabar vadina-
mos Grįžulo Ratais, Lietuvoje visiems nuo 
seno žinomos. Keturios ryškios žvaigždės 
– tai tekiniai, dar trys – dišlius. Šis rodąs lai-
ką: vėlyvą rudens vakarą jis atsisuka į vaka-
rus, apie vidurnaktį – į šiaurę. Apie Grįžulo 
Ratus pasakojama tokia sakmė: važiavęs 
vežimu dievaitis Mėnulis, ratai užkliuvę už 
pragaro kampo ir taip likę stovėti. Pirmuo-
siuose lietuviškuose žodynuose žvaigždy-
nas vadinamas „Grįžulas“, „Grįžulo Ratas“. 
Pagal prasmę tai sietina su jodykla – žirgų 
išjodinėjimo ratu. 

***
Žirgas – dažnas lietuvių pasakų perso-

nažas. Dainose kosminis žirgas ausimis 
dangų remia, akimis žvaigždes skaičiuo-
ja, uodega dvarą ir visus kelius nušluoja, 
kojomis duobes išmuša. 

Žirgai iš mitų ir pasakų
Latviai irgi apdainuoja šį nepaprastą žir-

gą, ties kurio balnu Saulė teka, kamanose – 
Mėnulis, pavadėlių gale Auseklytis (Venera) 
ritinėjasi. Latvių folklore Zodiako žvaigždy-
nai kartais pavadinami sodais: Saulė keliau-
ja vežimu, pakinkytu dievo Ūsinio žirgais 
per obelų, rožių ir apynių sodus. Galbūt tie 
sodai – tai vasaros mėnesiai.

***
Baltarusijos muziejuje ištyrinėtas įdo-

mus apeiginis kaušelis su tapytais dvylikos 
šventųjų atvaizdais. Pasirodo, po jais yra 
dar senesnis dekoras – dvylika simbolinių 
figūrų, šalia kurių pavaizduota po saulę. 
Nuo įprastinio Zodiako jos kiek skiriasi: 
yra du paukščiai, elnias, žirgas, arklas, 
ietis. Manoma, kad kaušelis – dar pagoniš-
kojo paveldo daiktas. 

(Pagal interneto šaltinius)

Paslaptingas žirgų žvengimas

Vyžuonų parapijoj naktigoniai ganydavo 
arklius. Naktį netoliese išgirsdavo žirgų žven-
gimą. Nueina vyrai apsidairyt – nieko nėra. 
Kai sugrįžta, ir vėl pasigirsta žvengimas.

Žirgai, skridę medžių viršūnėmis

Kitą kartą Namajuška ir Kirvelis valdiš-
kam miške prie Pyliaus (Šeimyniškių pilia-
kalnio) kirto malkas. Kirto slapta naktį. Stai-

Įsigyti žirgą lengva – tiesiog nusiperki. 
Tačiau pradėti reiktų nuo savo požiūrio į 
žirgus ir ... nuo savęs. Žirgas – tai atsako-
mybė už jo fizinę ir psichinę sveikatą, už 
jo gyvenimą. Ar esi pasiruošęs tokiai atsa-
komybei? Reikia išmanyti žirgo laikymo 
sąlygas, šėrimą ir kanopų priežiūrą. Jeigu 
visa tai patikėsi arklidės šeimininkui, ką jis 
bedarytų, vis tiek lieki atsakingas už viską, 
kas atsitiks tavo žirgui.

tikėjimas

Kitas svarbus žirgo laikymo atsakomybės 
momentas yra tavo tikėjimas, nes teisingas 
požiūris į gyvenimą – garantija, kad tu savo 
elgesiu nenuskriausi ne tik žirgo, bet ir savęs. 
Kuo tiki šiame pasaulyje? Kodėl vieniems yra 
paprasta gyventi ir nekenkti kitoms gyvoms 
būtybėms, o kitiems – neįmanoma? Tavo 
tikėjimas parodo, ar turi kantrybės, ramy-
bės, be kurių neįmamomas laisvas jojimas, 
nes jeigu vis galvoji, kad žirgą galima mušti, 
o muši tada, kai daugiau nieko nebesugebi, 
tada tau tikrai per anksti bendrauti su laisvės 
simboliais – žirgais.

sveikata

Tavo asmeninė sveikata taip pat turės 
didelės įtakos laisvo jojimo metodui. Jeigu 
gyveni sveikai, esi sportiškas ir treniruotas, 
tada problemų neiškils, nes tau prireiks 

ga medžiai pradėjo ošti, kilo vėtra. Išgirdo 
– atžvengia, atprunkščia nuo Pyliaus 
medžių viršūnėmis žirgas. Pro jų galvas su 
vėju nurūko tolyn. Nejauku pasidarė žmo-
neliams, viską metė ir grįžo namo

 (Iš  kn. „Utenos krašto sakmės”)

atsakomybė fizinių jėgų, ištvermės ir labai geros reakci-
jos, kurios neturi aptukę, nesimankštinan-
tys žmonės. Tau teks daug bėgioti, ugdyti 
savo ištvermę, jėgą, turėti daug energijos. 
Žirgas jaučia emocijas ir sugeria jas, todėl 
blogą nuotaiką, susierzinimą turi palikti už 
arklidės durų, antraip žirgas pademons-
truos tau tavo paties nuotaiką, o tu many-
si, kad jis tavęs nesupranta ir neklauso.  
Kaip matai, bendravimas su žirgu – tobulu 
gamtos sutvėrimu – teikia asmeninį tavo 
paties kūno ir asmenybės tobulėjimą. 

ir be ŽirGo Gali dauG Pasiekti

Kas neturi žirgo, bet žada įsigyti, neturi 
leisti laiko veltui, o pasistengti sužinoti visą 
teoriją apie žirgo anatomiją, fiziologiją, 
psichologiją. Teorija padės praktikoje, kai 
iškils klausimų dirbant su žirgu. Tavo žir-
gas turi jaustis laisvas ir laimingas. Kai jau 
tiksliai žinosi, kad nepakenksi savo žirgui ir 
kad žirgas tau ne priemonė, o tikslas, tada 
gali jį pirkti. Jeigu tavo įsitikinimai pateisi-
na brutalų, žirgus žudantį ir žalojantį elgesį 
– nesitikėk, kad kada nors rasi kelią į žir-
go sielą. Tavo požiūris į žirgą vien kaip į 
pramogą, mėsą ar priemonę neleis žirgui 
pasitikėti ir matyti tavyje draugą. 

keisk PoŽiūrį

Prieš pirkdamas žirgą ir pasiryždamas jį 
mokyti turėtum suprasti, kad nieko nepasieksi, 
jeigu nekeisi savo požiūrio į šį pasaulį ir į patį 
save. Norėdamas joti be kamanų, turi duoti 

sau žodį, kad neužlipsi ant žirgo tol, kol žirgo 
neįvaldysi nuo žemės, tol, kol pasidarys aišku, 
koks  jo elgesys, mąstymas, ar pasitiki tavimi. 
Kai išmoksi bendrauti su žirgu kaip su drau-
gu, ištikimu ir atsidavusiu, tada atrasi savyje 
kitą žmogų, kurio net mintis žirgas skaitys ir 
stengsis ivykdyti. Ir tik tada, kai neturėsi jokios 
baimės sėsti ant jo be kamanų ir išjoti į mišką, 
tada, ir tik tada, gali tai padaryti. 

Pats tapk neprikausomu nuo visokių tai-
syklių, kaip reikia gyventi, joti. Tapk laisvu, 
gėrį nešančiu – tada tau nereiks grandinių 
ir diržų, mušimo ir spardymo. Kai nesielgsi 
su žirgu kaip su vergu, jis tavęs nebelaikys 
tironu. 

telePatija

Žirgai, kaip ir bet kokie kiti gyvūnai, turi 
nuostabiai išvystytus pojūčius. Jie – telepa-
tai. Kas laiko šunis, kates, puikiai žino, kaip 
jie jaučia žmonių nuotaikas ir skaito mintis. 
Tu tik pamąstei aplankyti savo žirgą, o jis jau 
žino… Žirgai turi ir vaizdinę telepatiją, kuri 
labai pasitarnauja, apmokant juos atsigulti, 
atsisėsti ir t.t. Jeigu pradėsi maitintis sveikai ir 
valgysi tik augalinį maistą, žirgas jaus tai per 
tavo kvapą, tavo judesius, tavo garsus, o ir 
pats tapsi jaučiantis. Maistas, kuris yra mūsų 
skrandyje, daugeliui gyvūnų parodo – bijoti 
mūsų ar ne. Tai labai padeda suprasti žirgą ir 
įgauti jo nematomą pasitikėjimą. 

Ir vis dėlto prieš pirkdamas žirgą dar kar-
tą pamąstyk: kuo tu jam būsi? Kam jis tau 
reikalingas?

(Pagal www.zirgu-sportas.lt)

Lietuvoje nemažai vietovardžių, įamžinan-
čių arklį, žirgą. Štai Pervalkoje viena įlanka 
vadinama Žirgų vardu. Kas bendra tarp žvejų 
gyvenvietės ir žirgų? O, čia jie taip pat smar-
kiai nusipelnę: dar visai neseniai žiemą Kuršių 
marių ledu arkliai tempdavo roges su sunkiais 
tinklais, o paskui – su laimikiu. Ne vienas 
arklys taip ir galvą palydėjęs... Gi mediniai žir-
geliai – Neringos namų puošmena.
Silvijos Mažeikytės nuotrauka
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9 val. Tautodailės ir prekybos mugė. Tautodailininkų parodomasis
 dirbinių ir medžio drožimas aukcionui Legų sodyboje. 
 Akmens skaldymo demonstravimas Legų sodyboje.
9 val.  Didėjančio  sudėtingumo (su „Jokeriu“)  konkūras hipodrome. 
  Konkūras poniais (su„Jokeriu“) hipodrome.
10 val. Respublikinis virvės traukimo čempionatas 
  bei svarsčių kilnojimo čempionatas hipodrome.
10 val. Anykščių kūrybos ir dailės mokyklos paroda „Žirgas dailėje“ 
  ant Arklio muziejaus pastato  pagrindinės sienos.
11 val. Tarptautinės fotografijų parodos „Žirgas fotografijoje“ 
  atidarymas Arklio muziejaus ekspozicijos salėje.
11 val. Ažuožerių teatro mylėtojų  K. Binkio vieno veiksmo 
  teisingas vaizdelis su laiminga  pabaiga „Dešimt litų ir gyvybė“ 
  (rež. Alvyra Simanonienė ) Striukų sodybos klojime.
11 val. Politinių partijų  atstovų  pramoginės-sportinės varžybos 
            hipodrome.
12 val. Traupio mėgėjų teatro spektaklis –  trijų veiksmų drama pagal 
  J. Baltušį „Pasogos pinklės“ (rež. Janina Savickienė) 
  Striukų sodybos klojime.
12 val. Šventės atidarymo ceremonija. Dailiojo jojimo su trakėnų 
  veislės žirgais programa.
12.30 -14.30 val. Žirginio sporto varžybos hipodrome:
 - Anykščių rajono mero taurei laimėti konkūras;  
 - Lenktynės Šetlando poniais;  
 - Jojantis barmenas;  
 - Lenktynės poniais;  
 - Lenktynės  žirgais;  
 - Konkūras jojant Šetlando žirgais.
   Žirginio sporto varžybų vėliavos nuleidimas hipodrome.
13 val. Lietuvių darbų ir apeigų ciklas „Saulės kelias“ ties posūkiu 
   į kavinę „Pasagėlė“.
13 val. Kalvių varžytuvės prie Arklio muziejaus kalvės.
14.30 val. Šventės svečių kolektyvų koncertinės programos 
 ant pakylos prie Arklio muziejaus:
 - Utenos pagyvenusių žmonių draugijos „Atgaiva“ 
 ansamblis (vad. Vytautas Mieželis);
 - Ciesvainės (Madonos rajonas, Latvija) folklorinis šokių 
 kolektyvas (vad. Janis Škėlia);
 - Grigiškių kultūros centro jaunimo tautinių šokių 
 kolektyvas „Šelmiai“ (vad. Vilma Abrutytė);
15 val. Per šventę išdrožtų medžio dirbinių aukcionas ant pakylos   
  prie Arklio muziejaus.
  - Šiaulių universiteto liaudiškos muzikos ansamblis 
 „Saulė “ (meno vad. Darius Daknys);
 - Vilniaus universiteto dainų ir šokių ansamblis (meno vad. 
 Eugenijus Čiplys) ant pakylos prie Arklio muziejaus.

respublikinės žirginio sporto 
ir tradicinės kultūros šventės 

„bėk bėk, žirgeli!“
2010 m. birželio 5 d.  

niūronyse programa Nuotrauka iš leidinio “Lietuvoje veisiami arkliai ir jų įvertinimai”.
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Egidijus Musteikis

Šiandieniniam žmogui, apsuptam var-
tojimo prekių gausos, sunku patikėti, 
kad dar neseniai žmonės išsiversdavo be 
prekybos centrų. Visa kuo pasirūpinda-
vo nagingi amatininkai. Etnografas Vacys 
Milius knygoje „Lietuvių etnografijos 
bruožai“ amatininkus skirsto pagal tai, su 
kokiomis medžiagomis jie dirba. Didžiau-
sia grupė – medžio amatininkai: staliai, 
dailidės, račiai, kubiliai, ratelininkai, skie-
čiai, klumpdirbiai. Iš odos gamino rimo-
riai ir batsiuviai. Molį naudojo puodžiai ir 
mūrininkai. Kiekvienam ūkiui keletą kartų 
per metus prireikdavo kalvio paslaugų. 
Dabar senuosius amatus globoja muzie-
jai, stengdamiesi išlaikyti autentišką kaimo 
aplinką. 

Arklio muziejuje Niūronyse lankytojai 
gali stebėti, kaip kalvėje mosuoja kūju kal-
vis, kaip klėtelėje mikliai ir kantriai audžia 
audėja. Smalsiausieji turi progos amatą 
išbandyti patys. Muziejaus kalvis tautodai-
lininkas Valentinas Survila vaikus supažin-

arkliui reikia… kalvio!

dina su kaimo kalvio darbais: parodo, kaip 
kalamos pasagos, saulutės, senieji baltų 
ginklai.

Arklio muziejaus sumanytojas profeso-
rius Petras Vasinauskas pirmiausia pabrėž-
davo su arkliu artimai susijusius kalvio, 
račiaus, pakinktų siuvėjo ir net deguto 
varytojo amatus. Pats seniausias iš jų – kal-
vio amatas. Senasis kalvis pirmiausia buvo 
arklių kaustytojas.

“Apauti” arklį sugeba tik gerai kalvio 
amatą išmanantis ir kanopos sandarą 
žinantis žmogus. Kanopos – jautresnės nei 
daugelis mano. Kaustydamas arklį, kalvis 
išvalo kanopas, pritaiko pasagas ir prisega 
pasaginiais prie negyvos raginės dalies. 
Pakaustyti arkliai gerai jaučiasi, nes pasa-
gos tarsi batai apsaugo  kanopas nuo nudi-
limo ir slidumo.

Norint išsaugoti ir populiarinti tradi-
cinių kalvių kaustytojų amatą, 1989 m. 
Arklio muziejuje buvo pradėtos organi-
zuoti arklių kaustymo varžytuvės. Pirmo-
siose dalyvavo 17 kalvių iš Anykščių, Ute-
nos, Ignalinos, Molėtų, Kupiškio, Rokiškio, 

Panevėžio, Biržų, net Šakių ir Plungės rajo-
nų. Nuo 2004 metų varžytuvės atnaujintos 
ir kas metai organizuojamos per „Bėk bėk, 
žirgeli“ šventę. Varžytuvėse dalyvavo daug 
kalvių, gebančių ne tik pasagas arkliui pri-
kalti, bet išsiskiriančių įvairiais pomėgiais 
bei talentais. 

Antai alantiškis kalvis Romas Juočepys 
kolekcionavo visa, kas susiję su arkliais 
ir arklininkyste. Jo namai pilni vertybių, 
pradedant nuotraukomis, knygomis apie 
arklius ir baigiant muziejinėmis senieno-
mis. Kalvis laikė tris arklius, kuriems pats 
pasiūdavo pakinktus. Skuodo rajone Vai-
čiulėnų kaime gyvenantis kalvis Kazimie-
ras Krapauskas 40 metų kaustė arklius. Per 
dieną pakaustydavo po 20 arklių. Pasilpus 
rankoms, kalvis ėmė drožti šventųjų skulp-
tūras, daro medinius lauko baldus. Petras 
Gurskas, kalvis iš Jotainių, garsėja meninės 
kalvystės dirbiniais: kala kryžius, saulutes, 
žibintus. Norėdamas, kad vaikai žinotų, 
kaip anksčiau buvo įdirbama žemė, kalvis 
nukalė miniatiūrinius padargus ir pado-
vanojo juos Arklio muziejui. Sumažintos 
arklo, žagrės plūgo, drapako, akėčių, volo 
plūgelio ir purentuvo kopijos papuošė 
muziejaus ekspozicijas.

Senuosius kalvius pakeitė jauni, kaus-
tymo mokslus baigę Rūdiškių amatų 
mokykloje „Sodžiaus meistrai“. Iš Pran-
cūzijos atvykęs kaustymo mokytojas Jea-
nas Matieu Verantas paruošė daug aukš-
čiausios kategorijos kaustymo meistrų. 
Niūronyse arklių kaustymo sugebėjimus 
demonstravo jo mokiniai: „Nemuno“ 
žirgyno kalvis Tomas   Jankauskas, Vil-
niaus žirgyno kalviai Tadas Baltrušaitis 
ir Povilas Nalivaiko, Klaipėdos sporto 
klubo kalvis Artūras Sigua, uteniškis kal-
vis, ristūnų lenktinių entuziastas Donatas 
Kulbauskas ir daugelis kitų jaunuolių, jau 
dirbančių Vakarų Europos žirgynuose.  

Birželio 5 d. per tradicinę žirginio spor-
to šventę „Bėk bėk, žirgeli“ kaustymo var-
žytuvėse rungsis trys kalviai iš Lietuvos ir 
vienas latvis. Teisėjaus Veterinarijos aka-
demijos docentas Algis Noreika, Vilniaus 
žirgyno treneris Virginijus Baltrušaitis ir 
Seirijų žirgyno žirgų kaustytojas treneris 
Jonas Chaleckas.

Atgyja profesoriaus Petro Vasinausko 
žodžiai, kuriuos dienoraštyje įrašė po pir-
mųjų kaustymo varžytuvių: „Miršta seni 
kalviai, bet jų vieton stos stiprūs, jauni. 
Kalvystė, kaip ir arkliai, gyvuos amžiais. 
Arklio muziejus juos prikels, naudos ne 
vien žirginiam sportui.“

Arklio muziejus. 2009, Anykščių rajono 
kūrybos ir dailės mokykla.
Simona Tratulytė, 15 m.

Vienas svarbiausių amatų, susijusių su arkliu – kaustymas. 2008 m. varžytuvės.
Algimanto Kleivos nuotrauka
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senasis račius
Arklių gadynėje ne mažiau svarbus 

buvo ir račiaus amatas. Račiai darė ratus. 
Kalviai juos apkaustydavo.Vežimams ratų 
tada reikėjo kaip dabar automobiliams 
padangų. Daug račiaus amato paslapčių 
sužinojau iš Anykščių miesto gyventojo 
Mykolo Skorochodovo. 

74-erių metų amžiaus Mykolas Sko-
rochodovas kilęs iš garsios medžio 
amatininkų giminės. Senelis Mitrofanas 
Skorochodovas buvo darbštus, apsukrus 
ir nagingas meistras. Statė medines baž-
nyčias, tiltus, dirbo vežimus. Meistrystės 
paslaptis perdavė sūnui Astignėjui, kuris 
visą gyvenimą vertėsi darydamas ratus. 
Jaunystėje tėvelio dirbtuvėje visus račiaus 
darbus atlikdavo ir Mykolas. 

– Medinių ratų darymas – sudėtin-
gas, daug kantrybės ir sumanumo rei-
kalaujantis darbas, – pasakojo Mykolas 
Skorochodovas. – Pirmiausia iš uosio 
ruošiama medžiaga ratlankiui. Atsargiai 
pagal medžio rieves su kirviu ir medi-
niais pleištais skeliami dviejų su puse 
metro ilgio ir aštuonių centimetrų pločio 
stukai. Jeigu išpjautume su elektriniu pjū-
klu, lenkiamas medis greitai sulūžtų. Pas-
kui apdrožti striugais ruošiniai pusantros 
paros šutinami vandens garuose. Įmirkę 
stukai pasidaro minkšti, ir iš jų sulenkia-
mi ratlankiai. Kol ratlankiai džiūsta, teki-
namos stebulės, drožiami stipinai. Į ste-
bulę sukalus dešimt stipinų,  juvelyriškai 
tiksliai užtraukiamas ratlankis.

Be ratų meistras lenkė rogėms pavažas 
ir kinkymo lankus. 

– Pavažos, kaip ir ratlankiai, lenkiami 
šutinant uosį, o lenkiant kinkymo lankus, 
medžio kaitinti nereikia, – toliau ramiai 
dėstė Mykolas. – Rudenį, kai tempera-
tūra nukrinta iki penkių laipsnių šalčio, 

lankai lenkiami iš jauno penkerių metų 
žilvičio. Dar labiau atšalus orams, lankų 
lenkti nebegalima. 

Račdirbystė – ne tik sunkus, bet rei-
kalingas ir pelningas amatas. Per metus 
Mykolo tėvelis Astignėjus padarydavo 
per šimtą ratų. Juos parduodavo Ute-
nos, Vyžuonų, Kamajų turguose. Dažnai 
užsakovai patys atveždavo medieną ir 
gaminius pasiimdavo iš račiaus dirbtu-
vės. Buvo amatininkų, kurie pirkdavo tik 
ratlakius. Pusę, vieną, du „stonus“. Žodis 
„stonas“ reiškė keturis ratlankius visiems 
vežimo ratams. Pusė „stono“– du ratlan-
kiai. Kartais tolimesnių vietovių ūkinin-

kai račių kviesdavosi pas save. Išvažiavęs 
svetur,  račius ten gyvendavo ir dirbdavo 
tol, kol ratais aprūpindavo visus aplinki-
nių kaimų gyventojus. Tokios “komandi-
ruotės” Biržuose metu ir gimė Mykolas... 

Darbštumu ir sąžingumu račius A. 
Skorochodovas pelnė žmonių pagarbą. 
Prašomas niekada neatsisakydavo pagel-
bėti, o pažadėjęs darbus visada atlikda-
vo laiku. Buvo neišdidus, bendraudavo 
su visais. Nevengdavo taurelės pakelti, 
bet niekada nepasigerdavo. Kilus Antra-
jam pasauliniam karui, Astignėjų Sko-
rochodovą vokiečiai norėjo išvežti pri-
verstiniams darbams į Vokietiją, tačiau 
kaimynams surinkus parašus, kad nebe-
bus kam ratų daryti, račius liko namie 
ir tęsė darbą. Pastovūs užsakymai nešė 
geras pajamas. Nenuotabu, kad pokari-
nio skurdo metais Skorochodovų šeima 
gyveno geriau nei kitos.

Bėgant laikui, medinius ratus pakeitė 
ratai su guminėmis padangomis, ir sena-
jam račiaus amatui iškilo grėsmė išnykti. 
Medinių ratų kiek anksčiau tikrai nebe-
reikia, todėl Mykolas Skorochodovas įsi-
tikinęs, kad šimtametes račdirbystės ama-
to tradicijas išsaugoti ir ateities kartoms 
perteikti galima tik Arklio muziejuje. Pra-
ėjusią vasarą meistras lankėsi muziejuje 
įrengtose račiaus dirbtuvėse. Šiais metais 
Mykolas  ketina parodyti, kaip lenkiami 
kinkymo lankai. 

Pienionių dvaro vežėjas Cipras Geniotis prie centrinių dvaro rūmų laukia pono. XX a. 2 
dešimtmetis.
Iš Lietuvos kraštotyros draugijos Anykščių skyriaus leidinio “Dvarai fotografijose” (sudarytoja 
Daiva Gadliauskaitė).

“Vežimo ratas – išradimas gražus, sudėtingas, daug kam reikalingas ir… pelningas!“ – sako 
Mykolas Skorochodovas. 
Mindaugo Karčemarsko nuotrauka

Laikraštį remia:  
anykščių 
rajono savivaldybė
darius Gudelis (Vilnius)
robertas ir lina breskai
                        (Anykščiai)
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Stanislovas Petraška. “Šuolis”. 1986 
Tautodailininkui S. Petraškai šįmet būtų su kakę 
75-eri…                                       
Fotografavo Mindaugas Karčermarskas

jubiliejus su 
staigmenomis

Tautvydas Kontrimavičius

„Vis dar aidi gerb.Nerijaus Petroko per-
skaityta ištrauka iš “Anykščių šilelio”, vis 

dar skamba ausyse nuostabi Bacho ir Per-
golezio muzika, o akys vis dar regi šio įsta-
biai kuklaus ir tikrai talentingo bei didingo 
anykštėno nuostabiai režisuotus kūrinius. 
Nenusakomai jaudulinga!“ – šie nežino-
mo anykštėno jausmingi žodžiai, „įkritę“ 
į Pasaulio anykštėnų bendrijos svetainės 
laiškų skyrelį, apibūdina įspūdį, kurį paliko 
jubiliato, 50-mečio operos režisieriaus Neri-
jaus Petroko dovana gimtinei.

Mat sukaktuvininkams labiau įpras-
ta gauti dovanas, nei patiems jas dalinti 
draugams ar visiems savo kraštiečiais. 
Praėjusią žiemą su Panevėžio muziki-
nio teatro kolektyvu bei savo buvusiais ir 
dabartiniais mokiniais N.Petrokas pasta-
tė dviejų muzikinių kūrinių programą: J. 
S. Bacho “Kavos kantatą” ir G. B. Pergo-
lezio komišką operą “Tarnaitė – ponia”.

Kokia šventė be arklio? Ir Petrokai kinkiniu važiuoja...
Tautvydo Kontrimavičiaus nuotrauka

Anykštėnai vieni pirmųjų buvo pakviesti 
pažiūrėti šio sceninio kūrinio. 

Pasak tokios idėjos autoriaus, abu muzi-
kinius kūrinius susiejo ir į šių dienų sceną 
atvedė kava ir šokoladas, tačiau pats režisie-
rius jiems suteikė šiuolaikišką sceninį skam-
besį. Originaliais režisūros sprendimais 
garsėjantis ir taip Anykščių kraštą garsinan-
tis N.Petrokas įtraukė į veiksmą scenoje ir 
orkestro muzikantus bei dirigentą, papildė 
partitūrą ir kitų autorių muzikiniais intar-
pais.

Vyresniajam broliui šventinį siurprizą 
pateikė ir jo sesuo, Anykščių kultūros centro 
direktorė Dijana Petrokaitė. Į šeimos šventę 
Nerijų ir jo 86-erių metų tėvą Bronių Petroką 
iš Anykščių miesto centro išvežė į vežimaitį 
pakinkyta Anykščius irgi garsinanti Arklio 
muziejaus kumelė Sigutė.

vardai ir datos
BIRŽELIS
7 d. Sukanka 75 metai, kai Anykščiuose 

gimė tautodailininkas, tapytojas akmens 
dulkėmis stanislovas Petraška. Mirė 
2009 m. Anykščiuose, palaidotas Anykš-
čių kapinėse.

17 d. Sukanka 120 metų, kai Kunigiš-
kiuose gimė kariškis ir tremtinys alfonsas 
sklėrius. Mirė 1943 m. lageryje Sibire, 
palaikai perlaidoti Kauno Petrašiūnų kapi-
nėse-panteone.

23 d. Sukanka 50 metų, kai Anykščių 
rajone gimė teisininkas, buvęs policijos 
pareigūnas kęstutis tubis. Gyvena ir dir-
ba Vilniuje.

24 d. Sukanka 75 metai, kai Nakonyse 
gimė chorvedys, muzikos pedagogas ir 
vargonininkas jonas Zenonas bernadišius. 
Gyvena ir dirba Kėdainiuose.

25 d. Sukanka 70 metų, kai Anykščiuo-
se gimė inžinierius ekonomistas rimantas 
stanislovas butkevičius. Gyvena ir dir-
ba Anykščiuose.

Gražiausias – šuolis...

Eugenijus Raugas. Požiūris, 2009, asamblia-
žas. Iš kn. “Žirgas dailėje.” 

Operos režisierius ir pedagogas Nerijus 
Petrokas dažnas svečias gimtinėje.
Algimanto Kleivos nuotrauka
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Anykščių kultūros centras 
ir skyriai

1 d. 14 val. Vaitkūnų  sk. Popietė vai-
kams „Mums pasaka kvepia laiminga vai-
kystė”. 

1 d. 15 val. Traupio sk. Popietė vaikams 
„Vaikystės spalvos”. 

1 d. 17 val. Ažuožerių sk. Popietė vai-
kams „Mano vasara”.  

5 d. Tradicinės kultūros ir žirginio sporto 
šventė „Bėk bėk, žirgeli” Niūronyse.

9-13 d. Troškūnų sk. Vaikų ir jaunimo 
Meno terapijos ir kūrybinių improvizacijų 
stovykla-festivalis „Troškimai”. 

12 d. 15 val. Viešintų  sk. Respublikinė 
teatrinių miniatiūrų  šventė Surdegio gele-
žinkelio stotelėje.   

13 d. 10-17 val. Troškūnų sk. Etnokultūri-
nė programa „Švintas Untanai, duok šįmet 
kū nars gera”. Troškūnų miesto gimtadienis.  

23 d. 20 val. Vaitkūnų sk. Joninių šventė 
„Naktis, kuri atveria paslaptis”.  

23 d. 20 val. Skiemonių sk. Joninių 
vakaruška „Pasveikinimas Jonams ir Jani-
noms...”.

23 d. 22 val. Svėdasų sk. Joninių šventė 
„Paparčio žiedo beieškant”. 

23 d. 21 val. Burbiškio sk. Joninių šventė 
„Paparčio žiedo stebuklai”. 

23 d. 21 val. Mačionių sk.Vakaras prie 
Joninių laužo „Paparčio žiedo naktis”. 

23 d. 21 val. Troškūnų sk. Joninių šventė 
(mėgėjų dramos kol. spektaklio G. Marec-
kaitės „Kaip surasti šeimos  laimę” premje-
ra, Joninių laužas) .  

23 d. 20 val. Ažuožerių sk. Joninių šven-
tė „Po paparčiu”. 

24 d. 20 val. Kurklių sk. Joninių šventė 
„Supinkim Joninių vainiką”. 

24 d. 21 val. Viešintų sk. Joninių šventė 
„Saulėgrįžos ugnies vainikas...”(K. Būgos, 

M. Palionio spektaklio „Dėdė atvažiavo” 
premjera, rež. V. Germanavičius). 

24 d. ir 26 d. Kavarsko sk. Tradicinis 
kraštiečių sambūris „Buvo naktys Švento 
Jono...”:

24 d. 13 val. Troškūnų skyriaus meno 
mėgėjų kolektyvo spektaklis G. Marec-
kaitės vieno veiksmo tragikomedija „Kaip 
surasti šeimos laimę”.

26 d. 19 val. Jaunimo sportinės rungtys 
„Kas stipresnis”.

26 d. 20 val.  Poezijos vakaras prie šal-
tinio.

26 d. 22 val.  Vakaronė prie laužo (meno 
mėgėjų kolektyvų programa)

26 d. 24 val.  Joninių nakties diskoteka 
(dalyvauja grupė „LIWEM”).

A.Baranausko ir A.Vienuolio-Žukausko 
memorialinis muziejus  

Birželio 6 d. 16 val.  Koplyčioje koncer-
tas, skir tas Tėvo dienai. Dalyvauja VRM 
vyrų choras „Sakalas“. Choro meno vado-
vas ir vyr. dirigentas R.Makarevičius, diri-
gentas J. Motiejūnas.

13 d. 17 val.  Prie 
A. Baranausko klėte-
lės – Antaninių vaka-
ras. Dalyvauja roman-
tinio dainavimo grupė 
„Romantika“.

19 d. 17 val.  Sakra-
linio meno centre  kon-
certuoja D. Puodžiukas 
(smuikas), R. Tamutytė 
(violončelė), A. Puodžiukas (fortepijonas).

Iki birželio 10 d. Koplyčioje veiks Anykš-
čių kūrybos ir dailės mokyklos absolventų 
diplominių darbų paroda.

Nuo birželio 12 d. Koplyčioje V. Mar-
kauskaitės tapybos darbų paroda. Veiks iki 
liepos 18 d. 

Iki liepos 1 d. Sakralinio meno centre 

veiks dailės paroda „Baroko ekspresijos“.

Festivalio „Rubikiai – dainų krantas“ 
renginiai:

12 d. 20 val. Mačionyse prie Rubikių 
ežero koncertas „Nuo klasikos iki džia-
zo. Dalyvauja A. Noviko džiazo moky-
klos vokalinis ansamblis „JAZZ ISLAND“. 
Atlikėjai: V. Gužytė, R. Macijauskaitė, 
V. Pupšytė, G. Rimšaitė, K. Janutaitė, J. 
Brūzga, D. Valentėlis, V. Linkevičius, A. 
Novikas.

19 d. 20 val. Ragaišių kaime kaimo 
turizmo sodyboje „Tarp liepų“ koncertas 
„3FINGERS“. Stilius: Manouche jazz. Atli-
kėjai: Ch. Frattima (smuikas), A. Mikalkė-
nas (akordeonas), M. Bazaras (klavišiniai), 
M. Bazaras (kontrabosas).

24 d. 13 val. Debeikių Šv. Jono Krikš-
tytojo bažnyčioje muzikos valanda „Gie-
dokime Viešpačiui“. Dalyvauja kame-
rinis ansamblis „ARS VIVO“. Atlikėjai: 
Beata Smiltinikienė (sopranas), R. Dau-
kantaitė (mecosopranas), Š. Čekanauskas 
(tenoras), V. Butvila (bosas), M. Minčiū-
nienė (smuikas), I. Butkutė (violončelė), 
V. Montvydaitė (fleita). Meno vadovas S. 
Vaičiulionis.

L. ir S. Didžiulių viešoji 
biblioteka

Birželio 7 d. – liepos 
16 d. Bibliotekoje (Pau-
pio g.10) - A. Klimašaus-
ko kūrybos darbų paroda 
„Gyvenimas tremtyje“.

8 d. 10 val. Vaikų lop-
šelyje darželyje „Žiogelis“improvizuoti 
skaitymai „Knyga – mieliausias drau-
gas“.

12 d. 11 val. Bibliotekoje (Paupio g.10) 
- susitikimas su parodos „Gyvenimas trem-
tyje“ autoriumi A. Klimašausku.

birŽelio mėnesio renGiniai

Ramūnas Vaivada

Arkliai, žirgai – menininkų pamėgtas 
objektas. Graikų mitologijoje populiarus 
sparnuotas žirgas Pegasas. Poseidonas, 
dievas-arklys, buvo jo tėvas, o gorgonė 
Medūza –  motina. Labiausia tikėtina var-
do kilmė – Luviano (Luwian) pasiūlyta ver-
sija: pihassas reiškia „žaibuojantis“ arba 
pihassasas  – „žaibo dievas“. Visa Pegaso 
šeima buvo sparnuoti arkliai. Neatsitiktinai 
skraidantis žirgas tapo poezijos simboliu – 
kaip dangiškos aistros, dieviško įkvėpimo, 
gyvybiškumo, netikėtumo ženklas.

Poezijos mylėtojai galėtų suminėti gausy-
bę posmų, kuriuose vienaip ar kitaip mini-
mi šie protingi bei lietuvio gyvenime ypač 
reikšmingi keturkojai, su jais susiję ypatingi 
išgyvenimai, emocinės būsenos. Apie žirgus 
rašė Eugenijus Matuzevičius, Sigitas Geda, 
Jonas Aistis, Henrikas Radauskas ir dar daug 
daug kitų poetų. Mąstant apie tai, kilo idėja:  
o kodėl kitai ar dar kitai „Bėk bėk, žirgeli“ 
šventei anykštėnams neišleidus rinkinio 
„Žirgas poezijoje“? Dar lyg ir nebuvo tokio, 
o pagrindo ir moralinių teisių jam pareng-

Fotografijoje, dailėje, poezijoje…
ti  turime pakankamai! Ir šventės suvenyras 
būtų tikrai orginalus, vertingas.

Juo labiau, kad analogų jau esama. 
Antai Dusetų dailės galerija yra išleidu-
si gražių albumų su kūriniais apie žirgus. 
Omeny turime katalogus „Žirgas fotografi-
joje“ (2008 m.) ir „Žirgas dailėje“ (2009). 
O pirmai pažinčiai su būsimąja poezijos 
antologija tebūnie Kazio Bradūno eilėraš-
tis „Žirgas“ iš rinktinės „Prie vieno stalo“:

ŽirGas

Tik pridėk prie mano kaklo ranką –
Ar jauti nerimstantįjį kraują,
Kurs mane, kaip įtemptąjį lanką, 
Laiko virpantį... Ir šauja

Tartum strėlę į akiratį toliausį –
Ir aš prigulu prie žemės lyg liepsna –
Tik pridėk prie mano kaklo ausį –
Srūva kraujo pergalės daina.

Viktorijos Vaišvilaitės-Skirutienės nuotrauka. Iš kn. “Žirgas fotografijoje”.
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Dalia Bernotaitė. Ko skamba staklelės 
naujoj seklyčioj? Anykščių krašto namų 
audimo apžvalga. Anykščių A. Baranaus-
ko ir A.Vienuolio-Žukausko memoriali-
nio muziejaus leidinys. V.: Petro ofsetas, 
2010. –72 p.

Leidinį galima vadinti tikra Anykščių 
krašto audimo enciklopedija. Knygos 
autorės audėjos, tautodailininkės, Arklio 
muziejaus darbuotojos tikslas – primin-
ti, kokie gražūs mūsų motinų, senelių ar 
prosenelių audinių raštai. Knygoje dau-
giau kaip 
300 ilius-
tracijų. Dar 
d a u g i a u 
i n f o r m a -
cijos sutei-
kia leidi-
nyje esanti 
kom paktinė 
p lok  š te lė . 
Ren gdama 
šią kny-
gą, Dalia 
B e r n o t a i -
tė aplankė 
nepaprastai 
daug Anykščių krašto namų, sodybų su 
jauduliu širdyje, kad tik nepraleidus ko 
nors svarbaus… Drauge su ja važinėjo 
rudenį ir žiemą sunkiai įveikiamais kai-
mo keliukais jos vyras Aloyzas Janušis, 
su meile ir atsidavimu įamžindamas 
senosios kaimo buities kultūros lie-
kanas. Jų bendro darbo dėka knygoje 
randame per 300 audinių raštų nuo-
traukų. 

Knygos įvade autorė supažindina, 
kokius darbus privalėjo atlikti moterys, 
kol paruošdavo lininius, vilnonius siū-
lus, kaip juos dažydavo. Knygą sudaro 
skyriai: audiniai drabužiams ir pataly-
nei; rankšluosčių apdaila… Kokie gra-
žūs katpėdėlių, kaladėlių, našlaitinis, 
vandeninis ir kiti  raštai. Susipažįstame 
su skersadryžiais, languotaisiais, serveti-
niais, kaišytiniais audiniais bei kaimiško-
mis rankinėmis staklėmis, aparatinėmis 
staklėmis austais rinktiniais audiniais, 
vienu seniausių ir puošniausių audinių 
– juostomis.

Leidinys nepaprastai svarbus dabar-
tinei bei ateities kartoms informacine 
prasme. Tai dėmesio ir pagarbos akcen-
tas darbščiajai audėjai, lietuvių liaudies 
meno tradicijų puoselėtojai.

Romualda BRAŽĖNIENĖ

anykštėnų 
knygų derlius

Aleksas Navickas. Atvėsęs židinys: eilė-
raščiai.- Utena: Utenos spaustuvė, 2009.–
88 p. 

Prieš trisdešimt metų rajono laikraš-
tyje buvo išspausdinti pirmieji tada jau 
šeštą dešimtį pradėjusio Alekso Navic-
ko eilėraščiai. Netrukus jis tapo vienu iš 
aktyviausių literatų klubo „Marčiupys“ 
narių. Šiandien Aleksas Navickas aštuo-
nių poezijos ir prozos knygų autorius. 
Tos knygos tarsi nueito kelio ženklai jo 
biografijoje...

Neseniai išė-
jusioje pasku-
tinėje Alekso 
Navicko kny-
goje  „Atvė-
sęs židinys“ 
i š s p a u s d i n t i 
eilėraščiai kaip 
ir ankstesniuo-
se rinkiniuo-
se pasižymi 
i š g y v e n i m ų 
autentiškumu, 
pokalbio su 
skaitytoju nuo-
širdumu. Daugelyje savo posmų Aleksas 
grįžta į praeitį, lietuviškame sodžiuje regi 
savo vaikystę, jaunystę. Į lyrinio herojaus 
sielos lauką patenka medžiai, gėlės, javų 
plotai, dangaus žydrynė, upė, paukštis. 
Taip įvaizdintos emocijos dažniausiai 
lokalizuojamos atminties akimis regima-
me, lig skausmo mielame gimtojo krašto 
peizaže.

Nepretenduodamas į menines įman-
trybes, nežaisdamas metaforomis, epite-
tais bei kitomis poetinėmis vingrybėmis 
Aleksas Navickas posmuoja eiles apie tai, 
kas patirta, išgyventa, artima širdžiai. Šia-
me rinkinyje nemažai ir elegiškų moty-
vų. Greitai prabėgusi jaunystė, išnykęs 
kaimas, įvairios netektys, susvetimėjimas 
žmonių tarpusavio santykiuose, dvasios 
skurdo grėsmė... Nedžiugina šita dabar-
ties dienų realybė.

Dar vienas eilėraščių rinkinys „Atvė-
sęs židinys“ papildė anykštėnams skaity-
tojams žinomo autoriaus Alekso Navicko 
kūrybos aruodą.

Vygandas RAČKAITIS

Povilas Masilionis. Rasota akmenų tyla: 
eilėraščiai, parodijos. – V.: Gairės, 2009. 
– 264 p. 

Povilas Lapeikis. Dešimtas tvinksnis: 
lyrika, epigramos. – V.: Gairės, 2009. – 
120 p.

Dvi knygos greta – dėl viso pluošto 
priežasčių: abi jas išleido bendraamžiai, 
ties 70-mečio riba susitikę, vaikystėje 
tais pačiais Troškūnų ir Surdegio apylin-
kių takais lakstę, net ir tuo pačiu Povilo 
vardu šaukiami, o dabar Vilniuje pro-
fesinės patirties prie vieno stalo neretai 
suvedami.

Tiesa, P.Masilionis, iš žurnalistikos 
išniręs tik publicistikos rinkiniu ir eilė-
raščiais vaikams, pirmą kartą atveria 
savo poezijos lobyną, o P. Lapeikis net 
rinkinio vardu primena – tai jau dešim-
tasis jo kūrybos leidinys.

Vis dėlto 
abiejų kūrė-
jų šaknys, 
matyt, buvo 
iš tos pačios 
gelmės gir-
dytos. Ir 
k ū r y b o s 
braižu, emo-
cijų aštru-
mu ar net 
kandumu, 
ir taikliu bei 
užaš t r in tu 
žodžiu abu 
Povilai arti-
mi lyg broliais būtų gimę. 

Abi knygas persmelkia gretimi paro-
dijų ir epigramų žanrai, pabrėžtinai 
sklandus ir 
t a i s y k l i n -
gas, kar-
tais tiesiog 
muzikalaus 
skambesio 
įgyjantis šiai 
kūrėjų kar-
tai būdingas 
eiliavimas. 
Tai verčia 
jas dėti gre-
ta ir skaity-
ti paeiliui, 
p a t i r i a n t 
s a v o t i š -
ką minties 
vientisumą.

Galima ginčytis dėl P. Lapeikio pozi-
cijos, ironizuojant apie vieną ar kitą 
visuomenės arba pavienių žinomų 
asmenų poelgį. Galima nesutikti su P. 
Masilionio griežtoku tonu, kai jis kolegų 
poetų posmuose aptinka pašaipos ver-
tą eilutę. Tačiau tenka pripažinti – abu 
Povilai nepritrūksta vaizdingo žodžio 
savo kartos pozicijai išsakyti – nesal-
džiažodžiaudami ir neapsidrausdami, 
kad per tą poeziją ir anų laikų draugų 
ratas ištirps.

Abu mūsų kraštiečiai šiose savo kny-
gose net įžūlokai atviri: tiesiog siūlosi 
juos išgirsti ir pažinti, nesislapstydami 
už eilėraščio simbolikos ar poetinių dvi-
prasmybių. Nelieka noro ginčytis – už 
tai tenka atlyginti tik pagarba, nes kitas 
taip tiesiog gal ir neišdrįstų. 

Tautvydas KONTRIMAVIČIUS

kitas, dvigubas, numeris išeis liepos mėn.
prieš Pasaulio anykštėnų vi suvažiavimą 
ir miesto šventę.


