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Kaskart smalsu stebėti, ko pirmiausia 
ieško skaitytojai, atsiversdami eilinį „Pa-
saulio anykštėną“.

Jau krito į akį, kad ėmusieji skaityti 
almanache dažniau ieško ne pavar-
džių, o vietovių, kurios yra tarsi raktas 
į širdžiai mielą mažytį Anykščių krašto 
lopinėlį. Tokių vardažodžių, kam nors 
tikrai pažadinančių pačius maloniausius 
prisiminimus, galėčiau suskaičiuoti iki 
tūkstančio, tačiau sutalpinti nors dešim-
tadalį jų viename „Pasaulio anykštėne“ 
– neįgyvendinama užduotis.

Almanacho misija, kaip kaskart liu-
dija ir leidinio viršeliai, – susieti laiką. 
Nutiesti vienokius ar kitokius tiltus tarp 
žmonių ir įvykių, kurie realiai nutolę, 
tačiau vien savo anykštėniškąja pri-
gimtimi yra greta ir nuolat turi įtakos. 
Sugretinti skirtingais amžiais gyvenusių 
žmonių pozicijas, padedant šiandieni-
niam skaitytojui suprasti gyvenimo tęs-
tinumą, minčių ir rūpesčių panašumą, 
apsisprendimų universalumą.

Lyg tokios misijos simbolis šiame nu-
meryje blykstels šimtametė istorija. XX 
a. pradžioje Rokiškyje gyveno ir mirė iš 
Anykščių krašto kilęs kunigas Martynas 
Jankauskas. Patiklus, geros širdies žmo-
gus, – ar maža tokių ir aname, ir šitame 
amžiuje? Tragiškas jo likimas: apgautas 
ir nuviltas, likęs tik su pareiga grąžinti 
skolas, dvasininkas buvo taip išgyveni-
mų palaužtas, kad paskutiniaisiais gyve-
nimo metais, būdamas vos 48-erių, jau 
nebepajėgė suvokti, kas ir kodėl šioje 
žemėje esąs... Netrukus liko tik jo kapas 
Rokiškio bažnyčios šventoriaus kampe 
– aptverta antkapinė plokštė, šalia kurios 
nebuvo kam net kryžių pastatyti.

Šią pareigą po keliolikos metų spau-
doje buvo garsiai priminęs žinomas 
Lietuvos Respublikos pedagogas Matas 
Grigonis – bet jo žodžiai tuomet liko be 
atgarsio. Dabar tą istorinę skolą vienam 
Aukštaitijos dvasininkui vėl primena 
ir „Pasaulio anykštėnas“. Be įsakmaus 
raginimo pulti statyti kryžių ant kunigo 
kapo – tiesiog kaip žinią apie tai, jog 
tokios gyvųjų pareigos yra atsparios lai-
kui. Jos nesunyksta, neištirpsta atmintyje 
– tiesiog lieka laukti, kol bus padaryta 
tai, ką privalu padaryti vardan gyvenimo 
pilnatvės.

Įsiklausant į tokią istoriją, kyla min-
čių – kas ir kada pastatys kryžių ant 
1920-aisiais mirusio kunigo kapo?..

Čia tenka prisiminti, kad pareiga 
sklinda ir socialinės, ir genetinės gimi-
nystės tinklais. Dabar, XXI a. pradžioje, 
svarbesnė tampa genetinė giminystė – 
taip aš linkęs įvardinti asmens prigimti-

PASAULIO
ANYKŠTĖNAS
Gimė 2008 m. sausį kaip Pasau-

lio anykštėnų bendrijos mėnraštis. 
Nuo 2011 m. pertvarky tas į pusme-
tinį kultūros istorijos ir vi suomenės 
raidos almanachą, iš eina pavasarį ir 
rudenį. 

Leidžiamas bendradarbiaujant 
su A. Baranausko ir A. Vienuolio-
Žu kaus ko memorialiniu muzieju mi, 
Anyk š čių L. ir S. Didžiulių viešąja 
biblioteka, Anykščių T. Mikeliūnai-
tės kraštotyros draugija, Vilniaus 
anykštėnų sambūriu.

2012 m. antrojo numerio au-
toriai ir bendradarbiai: Dalia An-
driuškevičienė, Jonas Bagdonas, 
Vytautas Bagdonas, Ona Baliukie-
nė, Gražvydas Bartulis, Audronė 
Berezauskienė, Agnė Biliūnaitė, 
Rasa Bražėnaitė, Romualda Bražė-
nienė, Robertas Breskus, Šarlis Bu-
tleris, Rokas Bužinskas, Raimondas 
Guobis, Osvaldas Janonis, Danutė 
Janušytė-Karčemarskienė, Justas 
Jasėnas, Jonas Junevičius, Alfonsas 
Keraitis, Romas Kutka, Vytautas 
V.Landsbergis, Violeta Matelienė, 
Egidijus Musteikis, Audronė Pa-
jarskienė, Nerijus Papirtis, Vygan-
das Račkaitis, Toma Razmislavičiū-
tė-Juodė, Vytautas Rimša, Dalina 
Rupinskienė, Viktorija Šerlinskytė, 
Rimantas Vanagas, Gitana Vasa-
lauskienė, Vera Vasiljeva, Jolanta 
Zabulytė, Vida Zasienė.

Leidinyje panaudotos A. Bara-
nausko ir A. Vienuolio-Žukausko 
memorialinio muziejaus fondų (su-
trumpintai – VŽM) nuotraukos.

Leidinį remia:
Spaudos, radijo ir televizijos 

rėmimo fondas, skirtos paramos 
dydis 2012 m. – 20.000 Lt, 

Anykščių rajono savivaldybė, 
paramos dydis 2012 m. – 2.000 Lt,

Vilniaus anykštėnai
Darius Gudelis,
Petras Kalibatas

ir visi „Pasaulio anykštėno” 
skaitytojai.

nius ryšius, jį supančius ir giminės istori-
ją tęsiančius žmones. Drįstu manyti: jei 
kuri nors Jankauskų giminė aptiks, kad 
jos genealoginiame kamiene kadaise 
buvo išaugusi garbinga kunigo Martyno 
šaka, savo protėvio atminimą Rokiškio 
šventoriuje jie deramai pagerbs ir sau-
gos.

Socialinės giminystės tinklai platesni 
ir gausesni, tik ne tokie stiprūs. XXI a. 
pradžios dvasininkai nėra itin kruopštūs 
senųjų kunigų kapų saugotojai ir puo-
selėtojai – skaudu žvelgti į kurios nors 
bažnyčios šventoriuje irstančius kunigų 
antkapinius paminklus, nykstančius 
šimtamečius įrašus.

Ne mažiau būtų keista, jei kryžių ant 
kunigo kapo imtų ir pastatytų Lietuvos 
socialdemokratijos tėvo Stepono Kairio 
fondas – nors jis motyvą tikrai turėtų. Jei 
ne kaimyno būsimojo kunigo Martyno 
bičiuliška pagalba, kažin, ar Steponas 
būtų savarankiškai pasiruošęs mokytis 
gimnazijoje ir paskui išaugęs iki Vasario 
16-osios akto signataro...

Tad „Pasaulio anykštėnas“ kaskart 
primins: iš pirmo žvilgsnio neatpažin-
tas žmogus ar negirdėta vietovė – dar 
ne svetimi. Gali būti, kad tiesiog iki šiol 
neapčiuopėte tų gijų, kurios sieja asme-
niškai Jus ir tai, apie ką pasakoja viena ar 
kita almanacho publikacija. Matyt, rei-
kia perskaityti, susieti tai su asmeninių 
žinių ar prisiminimų fragmentais, ir tik 
tada paaiškės: gyvenimas vakar ir šian-
dien yra vientisas.

Redaktorius
Tautvydas KONTRIMAVIČIUS

Roberto Breskaus piešinys.

Laikui atspari pareiga  
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SIMBOLIAI. PUNTUKAS

Vytautas V. LANDSBERGIS (g. 
1962 m.) – rašytojas poetas, prozi-
ninkas ir dramaturgas, kino ir teatro 
režisierius, bardas. Iš Anykščių kilusios 
muzikės pianistės Gražinos Ručytės ir 
muzikologo politiko Vytauto Lands-
bergio sūnus gimė ir užaugo Vilniuje, 
bet paskutinį dešimtmetį daug laiko 
praleidžia ir kuria Anykščiuose. 1993 
m. jis įkūrė kino ir video studiją „A 
Propos“, buvo jos direktorius, paskui 
režisierius, šioje studijoje kuria filmus 
– vaidybinius bei dokumentinius, taip 
pat vaizdo klipus, suteikia sąlygas kurti 
kitiems jauniems menininkams, būda-
mas jų filmų prodiuseris. Jis yra per 30 
dokumentinių ir vaidybinių fino filmų 
režisierius, šalies teatrų scenose pastatė 
arti dvidešimties spektaklių, pusę jų – 
inscenizuodamas savo kūrinius. 2007 
m. jis su žmona įkūrė knygų leidyklą 
„Dominicus Lituanus“, kuri leidžia 
literatūrą vaikams. V. V. Landsbergio 
kūrybinėje bibliografijoje – kone 40 
knygų vaikas ir suaugusiesiems, jo kūri-
niai leidžiami pakartotiniais leidiniais ir 
rinkiniais, verčiami į užsienio kalbas. Jis 
gavo Švietimo ministerijos premiją už 
nuopelnus vaikų literatūrai (2006 m.) 
bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
kultūros ir meno premiją (2008 m.).

Anykščių krašto legenda „Senolio 
pranašystė“, parašyta prieš dešimtmetį, 
iki šiol ištisai nebuvo publikuota ir 
autoriaus laikoma kūrybiniu bandymu. 
Toliau plėtojamas jos siužetas sklinda 
į kitus, šiuo metu spaudai rengiamus 
rašytojo kūrinius.

Senolio pranašystė
Vytautas V. LANDSBERGIS

Šventvietė

Ankstyvas vasaros rytas. Saulė dar tik keliasi, rąžosi skaisčiaveidė, nenoriai 
pramerkdama užmiegotas akis, tingiai skleisdama pažeme išdrikusius plaukus. 
Ilgi šilti jos spinduliai tįsta, driekiasi tarp rasotų žolių ir čiupinėja viską, ką tik 
randa palikta po nakties: žvėrelių pėdsakus smėlyje ir ant samanų, šaltinėlio 
čiurlenimą, rasotus voratinklius tarp galingų ąžuolų šakų.

Paskui saulės zuikučiai įsidrąsina brautis gilėliau į gūdžią tankmę. Įlenda į 
raistą, apšviečia niūrius brūzgynus ir net nusišypso išvydę, kokia gausybė miš-
ko gyventojų jau seniai pabudę! Antai darbšti skruzdėlė, nešanti spyglį, antai 
lokys, šlamščiantis mėlynes ir bruknes, antai atsargi lapė, bėganti upės link, kur 
girdisi smagus kažkieno juokas. Spinduliukams irgi pasidaro įdomu – kas gi 
ten išdykauja tokį ankstyvą rytmetį? Jie mirkteli vienas kitam ir tyliai ima sekti 
paskui lapę. Netrukus spingsinčios jų akys jau žvalgosi po ūkanotą Šventosios 
upės pakrantę. Ir regi – kitam krante, ant palinkusio gluosnio, sėdi dvi žaliaa-
kės mergelės, pasipuošusios lelijomis! Jos linksminasi, taškosi žaižaruojančiais 
purslais ir juokiasi visa gerkle.

– Kas jūs tokios, gražiosios mergelės? – klausia saulės spinduliai, šiltai švies-
dami joms į veidelius. – Ir kodėl triukšmaujate tokį ankstyvą rytą?

– Mes laumės, o ne mergelės, – nusijuokia tos, – o krykštaujame todėl, kad 
mums labai smagu, kai pateka rytmečio saulė ir jos pirmieji spinduliai sušildo 
mūsų sužvarbusius, laumiškus kūnus.  

– Betgi jūs galite prižadinti visus žvėris ir žmones, kurie dar ilsis po sunkių 
vakarykščių darbų, – laumes gėdina saulės pasiuntiniai, tačiau upės gyventojos 
taip lengvai nepasiduoda:

– Žvėrys jau seniai visi pabudę... O žmogaus gyvenimas ir taip be galo 
trumpas! Kodėl jie, neišmanėliai, nepamato rytmetinio Pasaulio gimimo stebu-
klo? Juk tai gražiausia, ką Pradžiapatis yra sukūręs! Ankstyvas rytmečio brėkš-
mas – tik kelios nepakartojamos akimirkos, kuomet galima išgirsti Kūrėjo balsą, 
jau nebebaidomą nakties tamsybių ir dar neužgožtą dienos triukšmų!

Supratę, kad šių išdykusių Šventosios panelių taip lengvai nenuginčysi, 
spindulėliai nužybsi pakrantėmis toliau. Netrukus jie aptinka pamiškėj riog-
santį milžinišką akmenį, o prie jo smilkstančią vakarykštę laužavietę! Saulės 
zuikučiai suklega vienas per kitą:

– Žiūrėkite – kažkas paliko neužgesintą ugnį! Juk miškas galėjo užsidegt...
– Pala pala! Tikriausiai čia ir yra garsioji Šventosios žinyčia!
– Žinyčia? – akytėmis sumirksi keli tik dabar rūką perskrodę, užsimiegoję 

spindulėliai. – Iš kur žinot, kad čia būtent ji?
– Mums Aušrinė švisdama papasakojo...
– Apie ką papasakojo?
– Apie viską: ir apie Puntuko šventvietę ties didžiuoju Šventosios vingiu, ir 

apie apeigas, atliekamas prie šio akmens kiekvieną mielą lygiadienį! – skuba 
pasakoti anksti pabudusieji. – Vakar vakare, patekėjus Mėnulio pilnačiai, kai-
mo Senolis čia šventino būsimuosius arėjus, laimino jų žmonas bei vaikus.

– Ne tik artojus, bet ir medžiotojus bei karius! – patikslina kiti.
– Kur jie, kur tie pašventinti šio kaimelio gyventojai? – klausinėja vienas kitą 

spindulėliai, nė nenumanydami, kad, pavargę po įspūdingų apeigų, šventėjai 
ramiai sau miega visiškai netoli nuo čia – tuoj pat už upės vingio, rūke sken-
dinčioje gyvenvietėje.

Palikę susimąsčiusį akmenį, saulės spinduliai nukeliauja pakrante toliau. 
Netrukus,  praskleidę sunkią miglos maršką, jie jau žvelgia į rūkuose skendintį 
Anykščių kaimą. Tyla... Tik ankstyvas gaidys, užvertęs snapą į patekančią saulę, 
žadina savo vištų šeimyną.

Kaimas aptvertas rąstine tvora, o jos galuose – du kuorai su dviem sustin-
gusiais ginkluotais sargybiniais, saugančiais miegančius sodiečius nuo netikėtų 
užpuolimų.

Švytintys dangaus pirštai paglosto jaukias sodybas, išmargintas gražiausiais 
raštais, žirgeliais ir sodeliais, pasveikina raudonskiauterį gaidį, pašviečia ir į 
sargybinių veidus.

– Žiūrėkite, jie berods užsnūdę! – staiga pastebi spindulėliai.
– Gal laikas tuos miegalius žadinti? – pasiūlo jaunas įsikarščiavęs spindulys. 



4 54 5

– Pažibinkim jiems į akis!
– Tegu dar pasiilsi, – geraširdiškai pasigaili kiti ir ūmai pastebi, kad toli 

gražu ne visi anykštėnai miega. Atrodo, kad kaime yra ir nemiegančių!
Pranašystė
Nesuklydo spindulėliai. Galinėje kaimo troboje, rymančioje po dviem ga-

lingais medžiais – liepa ir ąžuolu – išties rusena blausi švieselė. 
– Matote – lange šviesa! – šnabždasi saulės zuikučiai. – Skrendam pasižiū-

rėti, koks ten naktibalda! 
– Tai kaimo Senolio troba! – prisimena kažkuris.
– Kokio dar Senolio? – susižvalgo kiti.
– To paties, kuris kasnakt kūrena židinio ugnį ir meldžiasi namų sergėtojai 

deivei Gabijai.
Taip vyko per amžius, tai vyksta ir šiąnakt – stebėdamas rusenančias žari-

jas, Senolis skaito jų žybsniuose paženklintus dievų apsireiškimus. Pavargusiu, 
neramiu žvilgsniu jis žiūri prisimerkęs į židinį ir regi jo liepsnose atjojančius 
šarvuotų vyrų siluetus. 

– Negali būti, – išsigandęs šnibžda Senolis, – nejaugi kryžiuočiai? Ar toli jie 
dar nuo mūsų kaimo? 

Senasis įmeta porą sausų ąžuolinių pliauskų į židinį ir susigūžęs apsidairo 
aplinkui – ant trobos sienų plevena neramūs židinio atšvaitai, primenantys mū-
šio vaizdus, o sausas malkų traškesys – lyg degančių sodybų garsas. 

– Gal visgi prajos pro šalį nepastebėję? – sumurma jis. – Daug jų, kaip vel-
nių...  Gerai ginkluoti, tolimam žygiui pasiruošę... Nelengva bus laimėti...

Galop nuovargis bei migdanti židinio šiluma trumpam užmerkia Senolio 
akis. Užsnūsta žilabarzdis ir nuskrenda jo mintys kažin kur toli, į nebeatmena-
mus laikus, kai atplaukė jo protėviai baltais it gulbėmis laivais į šią svetingą, 
žalią šalį. Išsilaipino Sarmatų jūros pakrantėje ir ėmėsi statyt pilis, sodybas. 
Pradėjo kurtis nuostabioje šio krašto gamtoje, dievams kūrenti Amžinąją ugnį 
bei paslaptingąją lietuvišką šnektą kurti. 

Knapsi Senolis ir murma snūduriuodamas sau po nosim:
– Gamta ir gimti… Dievas ir veidas… Numirti ir nurimti... Laimėsime ir 

laimė…
Palaima… Kokie visgi gudrūs buvo mūsų protėvių žyniai, sukūrę šią slėpi-

ningą kalbą! Numatė jie, kad ateity mus puldinės gausybės priešų – ir iš Rytų, 
ir Vakarų! Nujautė bočiai, kad bus daugybė mūšių, kuriuos žūtbūt laimėti reiks, 
jeigu norime išlikt gyvi. Tuomet iš žodžio „laimėti“ ir buvo sukurtas burtažodis 
– „laimė“!

Laimėti ir būti laimingu – nelengvas uždavinys, nes laimėti reikia ne tik 
prieš priešus, bet ir prieš įvairiausias negandas – badą, marą, tarpusavio vaidus 
ir melą. O laimėti nuo neatmenamų laikų lietuviai galėdavo tik būdami kartu!

Tarsi pritardama senajam, suspragsi židiny rusenanti Gabija ir ant kambario 
aslos pažyra kelios žiežirbėlės.

Kryžaltis

Paskui Senolis prasisega marškinius ir nusiriša ant krūtinės 
kabantį žalvarinį kryžaltį. Žalvaris pagauna židinio šviesą ir ima 
paslaptingai švytėti... Niūniuodamas žilabarzdis jį glosto, šildo 
savo raukšlėtuose delnuos.

Šį magišką žalčio kryžių, kuriame iškalti keturi susiviję žal-
čiai, žvelgiantys į visas keturias pasaulio šalis, kadaise jis pavel-
dėjo iš savo motinos, kuri ir pamokė, kaip su juo elgtis:

– Sūnau, šis kryžaltis nėra paprastas žalvario gabalėlis, jis 
gyvas.

– Kaip tai gyvas? – nustebo jaunuolis.
– Jame gyvena mūsų protėvio Žalčio dvasia, atsimenanti vis-

ką, kas vyko Žemėje nuo pat pasaulio pradžios. 
– Mama, o ar teisybė, kad mūsų protėvių gimtinė – Sarma-

tijos jūra?
– Iš kur, sūnau, taip puikiai viską žinai?
– Pati dažnai seki man pasaką apie Eglę žalčių karalienę ir 

jos vyrą Žilviną, gyvenantį jūros gelmėj…
– Taip, tu neklysti… Kadaise mūsų gentis į sausumą išlipo 

būtent iš šios jūros!
– O kodėl jame pavaizduoti keturi žalčiai ir ką tai reiškia? 

– prisispyręs mamos vis klausinėjo smalsusis jaunikaitis, būsi-
masis Šventosios žinyčios žynys.

– Matai, sūnau, mes esame dievų – žalčių palikuonys. Mūsų 
dievai gyvena visose keturiose pasaulio šalyse. Jie gali atšliaužti, 

Puntuko geologinis aprašymas

Riedulio forma artima apzulintam 
kubui. Jo matmenys: aukštis 5 m 70 cm 
(iš jų 1 m 50 cm žemėje); ilgis 7 m 54 
cm; plotis 7 m 34 cm. Didžiausia hori-
zontali akmens apimtis –  21 m 39 cm, 
spėjamas jo tūris – apie 100 kubinių 
metrų (kartais spėjamas ir svoris – apie 
265 tonas).

Riedulį sudaranti uoliena – amfibo-
linis-biotitinis granitas, dar vadinamas 
rapakiviu. Tai tamsiai rudas, porfyro-
blastiškas, vidutingrūdis ir stambiagrū-
dis akmuo, matosi stambūs ovaliniai 
kalio feldšpato kristalai. Tiriant šlifą, 
nustatyti šie mineralai: plagioklazas, 
mikroklinas, kvarcas, biotitas, raginukė, 
rūdiniai, apatitas, cirkonas. Kristalinių 
grūdelių dydžiai: mikroklino – iki 10 
mm ir didesnis, kvarco ir raginukės – 3 
mm, plagioklazo – iki 3 mm, biotito – iki 
2 mm. Akmens struktūra granoblastinė, 
rapakivio tipo, poikilitinė (kvarco įaugi-
mai mikroklino blastuose), vidutingrūdė 
ir stambiagrūdė, tekstūra masyvi.

Lietuvos geologijos tarnybos 
informacija
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atsirasti akies mirksniu – iš kurios tik nori pusės! Tereikia pasikviest!
– O kaip juos pasišaukti?
– Nereikia šaukti... Kai panorėsi susisiekt su mūsų protėvių dvasia, suraski 

tamsią, tylią olą arba apleistą medžioklio trobesį miške. Sukurk ten šventą ugnį, 
paskui kvėpuok lėtai, lėtai, lėtyn lėtyn, žiūrėdamas į Gabijos akis. Sėdėki tol, 
kol imsi jausti švelnią šilumą širdy – ji sklis iš tavo kryžalčio. Būk tol, kol visa 
ims švytėti! Jeigu užmiršęs būsi net tolimiausią savo tautos ar savo praeitį, šis 
kryžaltis papasakos tau viską. 

– Kaip žalvarinis papuošalas gali ką nors papasakoti? – nepatikliai nusijuokė 
paauglys. – Jis gi neturi burnos!

– O tu nesijuok… Ateis laikas, pats viską pamatysi.
Ir suvokė dabar Senolis, kad niekas niekada jo nemokino, kaip nukeliauti 

į protėvių laikus, kaip su namų židinio deive Gabija susikalbėti, pranašystes 
jos išsiaiškinti. Viskas paslaptingai buvo pranešta sapnuos ar sėdint tamsioje 
pamiškės atsiskyrėlio troboj.

– Tai motinos dovanotasis kryžius mane visą gyvenimą lydi ir perspėja, mo-
ko ir saugo, – susijaudino senasis ir pagarbiai pabučiavo stebuklingąją mamos 
dovaną.

Be to, motinėlė prieš mirtį pamokė ir stebuklingą kryžalčio maldą, kurią 
šį neramų rytmetį senasis žynys netikėtai prisiminė ir ėmė šnibždėti sau po 
nosim:

– Stebuklingasis žalčio kryžiau, būk su mumis dabar ir lig paskutinio ato-
dūsio. O jei bus lemta man šiandieną žūti, perduok mūsų tautos gyvatą bei at-
mintį tam genties palikuoniui, kuris šį kryžaltį suras. Juk mūsų gentis prasidėjo 
iš žalčio, iš Žilvino atodūsio, iš jo akių žvilgsnio išsirito. Teįkvepia mūsų vyrus, 
mūsų motinas ir vaikus vaiskioji Žilvino kryžiaus šviesa!

Medžiotojas Mažonas

Palikę besimeldžiantį Senolį, ankstyvo ryto spindulėliai nužybsi toliau. Jie 
niekur neskuba – žaidžia slėpynes painiuos miglų labirintuos, dūksta spindin-
čiom akim siaurose kaimo gatvelėse. Paskui nutaria atsipūst, pakyla aukštyn ir 

įsitaiso galingo šimta-
mečio ąžuolo šakose, 
tarp čiulbančių ryto 
paukščių.

Staiga girgžteli sun-
kios durys ir plunks-
nuoti giedoriai trum-
pam nutyla. Akis išpūtę 
saulės spindulėliai re-
gi, kaip apačioj savo 
trobos duris praveria 
augalotas vyras.

– Tai Mažonas, – 
nusiraminę vėl sukle-
ga ryto giesmininkai. 
– Nebijokit, jis mūsų 
draugas!

Vyras atidžiai apsi-
dairo, pamojuoja kle-
gantiems paukščiams, 
nusilenkia tekančiai 
rytmečio saulei. Tada 
persimeta lanką ant pe-
ties, prieina prie ąžuo-
lo ir triskart švilpteli. Iš 
lizdo pakyla erelis ir, 
apsukęs ore ratą, nu-
tupia barzdotam vyrui 
ant peties.

– Sveikas, bičiu-
li, – pasisveikina su 
ereliu medžiotojas, – 
keliausim mudu, bro-
leli, žvalgybon. Pakilsi 

Tautosakos, kraštotyros ir 
istorijos žinios apie Puntuką

Viename padavime, užrašytame 
1924 metais, pasakojama, kad Anykš-
čių parapijos žmonės ant velnių kelio 
pastatę gražią bažnyčią. Nelabiesiems 
ji, aišku, nepatiko, todėl nutarę bažny-
čią sunaikinti. Vienas velnias suradęs 
didelį akmenį, susukęs iš šiaudų kūlia-
raišą, užnėręs ją ant akmens, akmenį 
užsikėlęs ant pečių ir nešęs Anykščių 
bažnyčios durims užversti. Benešant 
akmenį, pragydęs gaidys, kūliaraiša 
nutrūkusi, ir akmuo nuo pečių nukritęs. 
Velnias išsigandęs ir nudūmęs, o akmuo 
palikęs lauke iki šiai dienai ir vadinamas 
Puntuku. Vieta, ant kurios buvo užnerta 
kūliaraiša, yra truputį įlinkusi.

A. Baranauskas poemoje „Anykš-
čių šilelis“ panašų padavimą šitaip 
pateikia:
„Nešęs velnias akmenį, 

didumą kaip gryčios,
Ir sudaužyt norėjęs 

Anykščių bažnyčios
Arba užuverst upės, 

bet kai tik išvydęs
Ąžuolyną pašvęstą ir gaidys pragydęs,
Tuoj iš nagų paleidęs ir smėlin įmušęs:
Net žemė sudrebėjus, 

senos griuvę pušys“.

Pirmasis žiemkenčių derlius prie kultūros istorijos paminklu tapusio Puntuko 1943 m. rugpjūtį. 
Foto: www.plienosparnai.lt.
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Senolio pranašystė

aukštai ir klyktelėjimu praneši man – ar nesimato kur netoli kaimo piktų vilkų? 
Ar neatjoja plėšikai ar priešai iš svetimos šalies?

Netikėtai erelis krūpteli ir išgąstingai krypteli galvą šonan.
– Nagi, ką išgirdai? – šnibžda ereliui Mažonas, bet paukštis tik papurto 

nervingai galvą, tarsi prašytų žmogaus patylėti. 
Ir štai ankstyvo rytmečio tyloj ereliui pasigirsta tolimi, pavojų pranešantys 

garsai – medžių viršūnėmis ataidi metalinių šarvų džeržgesys! Netrukus upės 
paviršiumi atsklinda ir žirgų kanopų bildesys.

Išsigandusios laumės kaipmat neria į vandenį ir pasislepia už pakrantės 
meldų. Lokys nurisnoja miško glūdumon, lapė suskliaudusi ausis irgi kuo sku-
biausiai skuodžia šonan.

Erelis pakyla nuo medžiotojo peties ir ima kilti aukštyn į padanges. Netru-
kus pasigirsta trumpas jo klyktelėjimas. Mažonas linkteli galva ir tyliai it lapė 
nubėga – per krūmus miško, upės link – pasižiūrėti, ką gi pastebėjo akylasis 
dangaus sargybinis.

O už kelių upės vingių, dar tolokai iki Anykščių kaimo, į Šventosios srovę 
įjoja šarvuoti žirgai ir ant jų sėdintys iki ausų ginkluoti kryžiuočiai.

Kryžiuočiai

Kol žirgai godžiai geria upės vandenį, kryžiuočių vadas, prilaikomas gin-
klanešio, nulipa nuo savo uždususio žirgo, nusiima šalmą ir atsiklaupęs ant 
kranto, prausiasi pavargusį, dulkiną veidą.

– Kažkur netoli, pasroviui turėtų būti kaimas, – sunkiai stodamasis, ginkla-
nešiui murma jis, – eik apsižvalgyk, o mes čia palauksim. Tik tyliai, kad niekas 
neišgirstų! 

Ginklanešys nenoriai ima ruoštis žvalgybon: pūškuodamas nusimeta nuo 
pečių iš metalinių žiedelių nupintą liemenę, nusisega ir į medį atremia sunkų 
kalaviją – tokiais atvejais žymiai parankiau trumpas lenktas totoriškas kardas.

– Persikelk į kitą pusę ir eik palei upę, – paskutinius nurodymus duoda 
vadas, – naudokis rūko priedanga. Turi viską išsiaiškint – ar išstatyti sargybiniai? 
Kiek kaime trobų? Iš kur patogiausia prieit, kad pagonys nespėtų apsiginkluot!

Išgirdę apie netrukus įvyksiantį mūšį, kryžiuočiai pakelia savo antveidžius, 
lipa nuo žirgų, ragauja prie balnų pritvirtintas vyno bei maisto atsargas – po 
naktinės kelionės reikia pasistiprint! Kiti traukia kardus iš makščių ir piktdžiu-
giškai šypsodamiesi rodo kitapus Šventosios. Kryžiuočių vadas tyliai prideda 
pirštą prie lūpų ir jo būrio kariai supratingai linkteli – prie kaimo reikia priartėti 
kiek įmanoma tyliau, kad nepabustų miegantys vyrai ir nespėtų pasiruošti at-
remti priešą.

Bet svetimšaliai net nenutuokia, kad kitoje upės pusėje, per strėlės šūvį pa-
sislėpęs, juos stebi uždusęs medžiotojas Mažonas ir šnibžda sau po nosim:

– Po Perkūnu, jų daugiau kaip šimtas! O mūsų kaime tik penkiolika gintis 
gebančių vyrų. Vienam lietuviui po šešis-septynis kryžiuočius. Tik su Perkūno 
pagalba įmanoma tiek priešų nugalėti… Reikia skubiai žadinti saviškius! 

Tai pasakęs apsisuka ir išnyksta pakrantės krūmynuose – net mažiausia ša-
kelė nesutreška. 

Netrukus ton pačion pusėn patraukia ir kryžiuočių žvalgas – perbrenda upę 
ir, atsargiai žvalgydamasis į šonus, nukėblina kaimo linkui. 

Grįžęs Anykščiuosna, Mažonas šmurkšteli į kaimo pakrašty stovinčią atsis-
kyrėlio Senolio trobą, tačiau šis, net neišklausęs, niūriai sako:

– Žinau viską, puls tik apie pietus… Žadink vyrus, o aš bandysiu prašyti 
dievų, kad kuo ilgiau rūkas neišsisklaidytų!

Palikęs prie židinio besimeldžiantį Senolį, Mažonas jau lėks namo, bet 
griežtas Senolio balsas trumpam jį vėl sustabdo:

– Palauk. Paimk šį kryžaltį, uždėk jį savo sūnui. Tai apsaugos nuo nelai-
mių!

Išėjęs iš Senolio trobos, Mažonas delne pajunta aštrų skausmą – tarsi kry-
žaltis jo rankoje įkaitęs degtų! Atgniaužęs saują, medžioklis negali patikėti 
savo akimis – keturi žalčiai pasuka galvas visi kaip vienas ir rodo upės linkui. 
Mažonas irgi žvilgteri ton pusėn.

– Nejaugi jie jau čia? – sunerimsta jis, pamatęs tarp medžių šmėžuojantį 
tamsų siluetą.  Mažonas tyliai lenkiasi, pasiima nuo žemės apvalų akmenį ir 
nutaria tyliai apeiti priešą iš nugaros.

Neapsiriko medžiotojas – kryžiuočių vado ginklanešys jau prie pat kaimo. 
Jis sėlina atsargiai palei aukštą tvorą, atkišęs lenktą kardą, jeigu pultų kas. Pro 
rūko uždangą ties medžių viršūnėmis kryžeivis ima regėt gynybinius Anykščių 

Senovėje Puntukas buvo laiko-
mas aukuro akmeniu. XIX a. vidu-
ryje A. Kosaževskis rašė, kad pagal 
padavimus pagonybės laikais ant 
Puntuko buvo aukojama, tačiau 
kažkoks kaimietis Pentikis tas aukas 
vogdavęs. Tai sužinoję, žmonės vagį 
ant to akmens užmušė ir nustojo 
aukoti, o akmenį pavadino Puntuku. 
Žinomas ir kitas vardo kilmės varian-
tas: Puntuku akmuo pramintas po to, 
kai šičia buvo sudegintas karžygys 
Puntukas. Tačiau kalbininkų teigimu, 
Puntuko vardo kilmė sietina su ben-
driniu lietuvių kalbos žodžiu pusti 
(punta, puto).

1942 m. buvo sužinota, jog oku-
pantai vokiečiai ruošiasi ant Puntuko 
iškalti Vokietijos imperijos ministro 
Rytų teritorijų reikalams Adolfo Rozen-
bergo bareljefą. Kad taip neatsitiktų, 
kauniečių grupė paskubėjo organizuoti 
darbus ir Puntuką padaryti paminklu 
Atlanto nugalėtojams lakūnams Ste-
ponui Dariui ir Stasiui Girėnui. Dar-
bai buvo pradėti 1942 m. lapkričio 
18 dieną ir baigti 1943 metais vasarą. 
Akmens pietiniame šone skulptorius 
Bronius Pundzius iškalė S. Dariaus ir 
S. Girėno bareljefus, taip pat ištrauką 
iš jų testamento lietuvių tautai, para-
šytą 1933.07.15., tai yra, prieš kelionę 
per Atlanto vandenyną: „Lietuvių tauta 
laukia iš savo sūnų ir drąsesnių žygių… 
Jaunoji Lietuva, mūsų pasisekimas tegu 
sustiprina tavo dvasią ir pasitikėjimą savo 
jėgomis ir gabumais. Bet jei Neptūnas ar 
galingasis audrų Perkūnas ir mums bus 
rūstus, – pastos mums kelią į Jaunąją 
Lietuvą, – tada tu turėsi iš naujo ryžtis, 
aukotis ir pasirengti naujam žygiui, 
kad audringųjų vandenynų dievai būtų 
patenkinti tavo pastangomis, pasiryžimu 
ir nekviestų tavęs į didįjį teismą...“

Praeityje būta ir Puntukui bloga 
linkinčiųjų. Minimas kažkoks mar-
šalka, norėjęs akmenį susigręžioti ir 
su paraku išsprogdinti. Tačiau per 
sapną perspėtas, kad akmens nenai-
kintų, jeigu norįs ilgiau pagyventi, jis 
šio blogo ketinimo atsisakęs.

XIX a. pradžioje Puntukas, būda-
mas Šlavėnų dvaro teritorijoje, iš po 
žemių mažiau matėsi, buvo dar tiek 
neatkastas. Įdomu ir tai, kad seniau 
taip pat dėta pastangų Puntuką 
apsaugoti ir nuo sunaikinimo. Taip, 
pavyzdžiui, savo laiku Puntuką ir 
porą dešimtinių jį supančios žemės 
buvo nupirkęs E. Karosaitės-Gimbu-
tienės senelis Gustavas vien tam, kad 
apsaugotų Puntuką nuo suskaldymo 
vieškelio grindiniui.

1997 m. Puntukas įtrauktas į Lietu-
vos reprezentatyviausių geotopų sąrašą, 
sudarytą ProGEO / IUGS palaikomam 
GEOSITES projektui.

Lietuvos geologijos tarnybos 
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kuorus su juose rymančiais sargybiniais.
– Tyla, laukiniai miega, – šnibžda patenkintas kryžiuočių žvalgas, – miego-

kit, miegokit,  greitai sulauksit malonių svečių!
Tuo metu iš nugaros prisėlina Mažonas – tikslus, duslus smūgis akmeniu ir 

svetimšalis susmunka ant žemės. 
Netrukus Mažonas jau namuos žadina savo žmoną Birutą:
– Kelk, širdele, skubinkis, brangioji, – mums gresia užpuolimas!
Lopšy besisūpuojąs naujagimis sūnelis pramerkia akis ir nusišypso, pajutęs 

grįžusį tėvą.
– Bėk ir kuo skubiau budink visus sodžiaus gyventojus! – toliau ragina žmo-

ną uždusęs Mažonas, – tesiginkluoja, mūšis bus!
Berdamas šiuos žodžius, Mažonas riša sūneliui ant kaklo Senolio dovanotą 

kryžaltį. Paskui paslepia kryžių po drobiniais vaiko vystyklais, pabučiuoja savo 
vienturtėlį ir bėga iš trobos. Jis lekia vienon kaimo pusėn, o Biruta kiton, žadin-
dami miegančiuosius:

– Kelkit, broliai ir sesės, kryžiuočiai puola! 

Rūkas

O kryžiuočiai tuo metu neramiai lūkuriuoja, laukia nesulaukia žvalgo pra-
nešimo – kada gi bus galima pulti? Staiga nustebę jie mato – nei iš šio, nei iš to 
virš upės ima leistis keistas, tirštas, veik nepermatomas rūkas.

– Nebijokit, krikščionys, čia tik pagonių burtai, – sugriežia dantimis kryžei-
vių vadeiva, – neišdegs. Tuoj pat pulsime!

– O gal palaukime, netrukus rūkas turėtų prasisklaidyti, – sumurma greta 
vado stovintis kryžiuotis, pasižvalgo į dangų ir dėl visa ko persižegnoja.

– Nieko, riteri, mes nelauksime… Pirmyn! – pasigirsta griežtas įsakymas, 
bet paslaptingo rūko išsigandę kryžiuočių žirgai tik trypia vietoje ir prunkšdami 
neklauso savo šeimininkų.

– Lipkit kuris nors žemėn ir veskit žirgą už pavadžio – tada ir kiti eis iš pas-
kos! – įsiutęs paliepia vadeiva, užsideda antveidį ir išsitraukia kalaviją. Išgirdęs 
šią komandą, greta stovėjęs riteris nusliuogia žemėn nuo žirgo ir netrukus jau 
tempia savąjį ristūną upės brastos link.

Staiga virš kryžiuočių galvų šaižiai klykteli erelis, išniręs lyg iš rūko it koks 
vaiduoklis. Riterio žirgas pasimuisto, metasi šonan ir įtraukia savo šeiminin-
ką srauniojon Šventosios srovėn. Drebantis ristūnas brastoj apsisuka ir, bailiai 
žvingčiodamas, lekia atgal į krantą, už pavadžio tempdamas ir permirkusį savo 
vedlį.

Kryžeiviai ištraukia 
išsigandusį, žiopčiojan-
tį bendražygį iš vandens 
ir gardžiai juokiasi:

– Ką, dievo karžygy, 
išsigandai varnos? O 
gal ten ne varna buvo, 
o ragana, paukščiu pa-
sivertusi?

– Nepatikėsit… Bet 
ten, ten… vandeny į 
mane iš tiesų spokso-
jo kažkokios bobos… 
didelėm žaliom akim! 
– vis negalėdamas 
atsigauti veblena nu-
kentėjusysis, bet šis jo 
pasiaiškinimas kryžiuo-
čiams tik dar daugiau 
smagaus juoko sukelia. 
Tik griežtas vado žvilgs-
nis sutramdo ginkluotus 
vyrus.

– Pasijuoksim po 
mūšio, kas gyvas lik-
sim, – irzliai, pro sukąs-
tus dantis ištaria sve-
timšalių vadas. – Kur 

Legenda apie akmenį

Puntuko akmuo seniau gulėjo giliai 
girioje. Niekas apie jį nieko nežinojo ir 
nieko negirdėjo.

Tuo metu, kur dabar Anykščių upė 
įteka į Šventosios upę, gyveno Anykš-
tos giminė. Gerai gyveno Anykštos 
giminė, nei vargo, nei bado nematė. 
Nelabieji ir prisiartinti prie tos giminės 
negalėjo. Motina Anykšta buvo galinga 
žynė. Turėjo ji stebuklingą ženklą, kurį 
pamatę nelabieji skradžiai žemę pra-
smegdavo.

Pyko nelabieji ant motinos Anykš-
tos, ant jos giminės, ir sumanė kartą 
seniausias nelabasis ją pribaigti, jos 
pirkią akmeniu užversti. Pasišaukė 
nelabasis savo sūnaitį ir įsakė jam tą 
darbą atlikti. Ir šiaip mėgino mažasis 
tą akmenį pakelti, ir šiaip, o akmuo 
nė krust. Atbėgo sūnaitis pas senelį 
ir verkdamas skundžiasi, kad negali 
akmens nė iš vietos pajudinti. Pasiuntė 
tada senis nelabasis savo sūnų, kad jis 
tą darbą atliktų. Mėgino sūnus tą darbą 
atlikti, bet akmuo nė krust. Atėjo sūnus 
pas tėvą ir sako, kad negali to akmens 
nė iš vietos pajudinti. 

Supykęs senis suriko: „Tai silpni 
dabar pasidarė nelabieji, menko akme-
nioko iš vietos pakelti negali. Žiūrėkite, 
aš, kad ir senas, bet dar tą akmenioką 
viena ranka paėmęs numesiu ant tos 
raganos pirkios!“.

Nuėjo visa nelabųjų giminė prie to 
akmens. Griebė senis nelabasis akmenį 
šiaip, griebė taip, o akmuo nė krust. 
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tas mūsų žvalgas, tikiuosi nepateko pagonims į rankas?
Ir tučtuojau – tarsi pats savo žodžių išsigandęs – jis persižegnoja, pabučiuo-

ja kryžių ant kalavijo rankenos ir sumurma:
– Na, gerai, palauksim, kol rūkas išsisklaidys!
Vadeivos įtarimus bei nerimą dar labiau sustiprina iš Anykščių pusės atskli-

dęs tolimas rago garsas.
Tai Senolis, išėjęs vidur kaimo su tauro ragu rankoje, ima jį garsiai pūsti. 

Išgirdę pavojaus signalą, t učtuojau sukrunta visi Anykščių kaimelio gyventojai 
– suloja šunys, po kaimą ima bėgioti ginkluoti vyrai, vadovaujami augaloto, 
barzdoto vyro su lanku rankoje.

Už kelių upės vingių tai pajunta ir kryžiuočių būrys,
– Tie velnių išperos jau žino apie mus, – nusikeikia kryžiuočių vadas. – 

Atrodo, kad mano ginklanešys jau nebegrįš... Ką gi, ruoškitės – kai rūkas kiek 
prasisklaidys, išsyk mes pulsime!

Prieš pietus rūkas ima retėti, kilti.

Kaimo užpuolimas

– Pirmyn, – duoda komandą kryžiuočių vadeiva, ir pailsėję jo kariai ropš-
čiasi ant žirgų. Perjoję upę,  atėjūnai stabteli ir girdi skardžius mūšin besiruo-
šiančių anykštėnų šūksnius.

– Taip ir maniau, jie spėjo pasiruošti, tpfu, – nusispjauna užpuolikų vadei-
va. – Ką gi, ruoškit degančias strėlės… Yra malkų, bus ugnytės, bus lietuviškos 
mėsytės!

Netrukus jie jau risnoja palei kaimo tvorą. Atokiau miško jojusio kryžeivio 
žirgas ūmai kažko prunkšteli ir išsigandęs metasi šonan.

– Vade, čia guli kažkas įtartina, – ietim į žemę parodo raitelis ir prie jo 
susirinkęs svetimšalių būrys pamato savo žvalgą, gulintį rasotoje ryto žolėje 
perskelta galva.

– Atėjo netikėliams dievo keršto valanda, – dantim sugriežia vadeiva.
– Visus žudyt? – paslaugiai klausia rudaakis riteris, stovintis už jo nugaros.
– Vyrus – taip…
– O ką daryti su moterimis? – gudriai šypsosi kitas.
– Gal neskaitei popiežiaus bulės, kur parašyta, kad nuskriausti pagonę – ne 

nuodėmė!? Nereikia net išpažinties…
– O vaikai?
– Pagonių vai-

kus pasiimsime su 
savimi, perauklė-
sime tuos lauki-
nius, užaugs uolūs 
ordino tarnai!

Kol svetimša-
liai kariai uždega 
p a d e g a m ą s i a s 
strėles, jų vadas 
iš padilbų stebi 
gynybinio bokš-
to kuore stovintį 
vaikėzą, plevė-
suojantį vėliava. 
Paskui nuleidžia 
akis žemyn ir ma-
to žilą senį, kuris, 
priėjęs prie gy-
nybinio statinio, 
šaukia berniukui 
iš apačios:

– Mojuok 
vėliavą stipriau!  
Kviesk mūšin pro-
tėvių vėles!

K r y ž i u o č i ų 
vadeiva kumšteli 
greta stovinčiam 
lankininkui ir pa-

Dar kartą pamėgino pakelti jis 
akmenį, bet tik prakaitu apsipylė, ir vis 
tiek nieko neišėjo. Pavargo senis, ėmė 
dairytis aplinkui. Mato, kad sūnus ir 
vaikaičiai plyšta juoku.

Supykęs senis kad sušvilps, net 
lapai nuo medžių pabiro. Subėgo nela-
bųjų, kiek uodų girioje. Senis jiems ir 
sako: „Neškite, vaikučiai, tą akme-
nioką ir meskite ant raganos Anykštos 
pirkios“. Paklausė nelabieji senio. Iš 
visų pusių aplipo akmenį. Griebė kartą 
– akmuo pajudėjo, griebė antrą – nuo 
žemės pakėlė, griebė dar kartą – virš 
medžių iškėlė ir nors sunkiai, bet ėmė 
nešti.

Baisiai neapkečia Dundulis nela-
bųjų. Kur tik juos pamato, tuoj ugninę 
strėlę į juos paleidžia. Tai ir dabar, 
pamatęs nelabųjų darbą, kaip trenks 
į juos iš giedro dangaus, nelabieji į 
visas puses pasipylė, o akmuo čia pat 
nukrito.

O žmonės Puntuku akmenį pra-
dėjo vadinti. Mat netoliese gyveno toks 
vyras Puntukas. Piktas ir nedoras buvo 
žmogus. Sugyventi su žmonėmis nega-
lėjo. Išvarė jį motina iš namų. Pasistatė 
jis toje vietoje, kur akmuo krito, pirkią. 
Nei jis piktųjų dvasių baidėsi, nei gerųjų 
gerbė, o iš kitų tik juokėsi. Tai kai krito 
akmuo iš nelabųjų rankų, tai tiesiai ant 
Puntuko pirkios. Nuo to laiko Puntuko 
niekas nematė, o akmenį jo vardu pra-
dėjo vadinti.

Šaltinis: www.pasakos.lt
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rodo į berniuką:
– Matai tą vaikėzą, riteri? Pagonių vėliavos skleidžia 

kažkokią ypatingą jėgą. Supratai?
Lankininkas linkteli galva, įtempia lanką ir, nusitaikęs į 

vaiką, paleidžia strėlę.
Zvimbianti strėlė taikinio nepasiekia, tačiau leisdamasi 

netyčia įsminga į kaklą Senoliui. Senasis krinta ant žemės, 
rankomis susiėmęs kruviną gerklę ir iš paskutiniųjų bando 
išsitraukti mirtinai jį sužeidusią vilyčią. Atsiveria kaimo 
vartai ir prie mirštančio Senolio pribėga bebaimis Mažo-
nas.

– Sodinkit vaikus į luotus ir leiskit pasroviui, – sugarga-
liuoja Senolis ir nutyla amžiams.

Kuore šalia vaiko stovėjęs sargybinis nelieka kryžiuo-
čiams skolingas – akmens svaidyklė paleidžia apvalų 
riedulį atėjūnų pusėn ir vienas jų aimanuodamas krenta 
nuo žirgo žemėn. Pro tvoros plyšius į kryžiuočius pasipila 
tankus strėlių spiečius.

Pamatęs, kad Senolis jau iškeliavęs pas Praamžį, į Die-
vo sodus, Mažonas užspaudžia žyniui akis ir mosteli kuore 
stovinčiam, pasimetusiam berniukui:

– Mojuok stipriau! Ar nematai – kryžiuočiai puola!
Berniukas ima mojuoti ir šaukia visa gerkle:
– Rikiuokitės už vėliavos! Kryžiuočiai puola!
Kaime suirutė – baubia išsigandę gyvuliai, verkia vaikai, 

padegamomis kryžiuočių strėlėmis apšaudyti jau rusena 
kelių sodybų šiaudiniai stogai. Tačiau visi anykštėnai – vy-
rai, seniai ir moterys nepabūgsta gausaus priešo ir narsiai 
ruošiasi atremti kryžiuočius. Vyrai paskubom ginkluojasi 
– kas spragilu, kas dalgele ar laidynėmis, kas kalaviju ar 
paprasčiausiais tvorų mietais.

Mažonas grįžta į kaimą ir imasi vadovauti būsimam 
mūšiui. Pirmiausia įsakmiai liepia savajai Birutai ir kitoms 
moterims: 

– Bėkite slėptis girion! Sodinkit vaikus į luotus – tai pa-
skutinis Senolio paliepimas!

Tačiau moterys purto galvomis, nenori su juo sutikti. 
O kitos su didesniais vaikais jau verda dervą, kalbėdamos 
Perkūno maldą:

– Dievo valia, Perkūno galia! Dievo valia, Perkūno ga-
lia!

Matydamas, kad jų neperkalbės, Mažonas užšoka ant 
žirgo ir šaukia berniukui kuore:

– Mesk vėliavą man!
Netrukus ji suplevėsuoja stipraus vyro rankose.
– Rikiuokitės už manęs, pulsime, – šaukia anykštėnams 

Mažonas, iškėlęs protėvių vėliavą. – Nieku gyvu negalime 
jų įsileisti į kaimą!

Prie vedlio atsiranda iš kuoro nusileidęs berniukas:
– Paimk ir mane – aš irgi noriu mūšin!
– Tau dar negalima, – vaiko užsidegimą sustabdo Ma-

žonas, – tu turi išlikti. Vesk moteris į mišką, pasislėpkit 
pelkėse!

– Aš ne bailys, aš ir kardele moku kirsti, Senolis pamo-
kė, – su ašaromis akyse prašo berniukas ir mosteli į neto-
liese gulintį nebegyvą žilagalvį Senolį.

– Tai ne bailumas, o paprasčiausias atsargumas, – liū-
dnai nusišypso medžiotojas ir priduria: – Užaugęs suprasi. 
Jeigu mes iškeliausime į dausas, tai bent jūs turite išlikti… 
Kas atstatys nusiaubtą kaimą? Kas padės moterims užau-
ginti vaikus, kas sumedžios joms maisto? Kai užaugsi, tada 
ir tėviškėlę galėsi ginti!

Tai pasakęs, sugniaužia kalaviją ir surinka šaižiu balsu:
– Atidarykit vartus!!! Pirmyn į mūšį!!! Dievo valia, Per-

kūno galia!
Mažonas paragina pentinais žirgą ir šoka priekin, kiti 

kaimo vyrai irgi sėda ant žirgų ir lekia upės linkui pasitikti 
priešo. Išsigandęs vaikas pastebi, kad kaimo vyrų žymiai 
mažiau, nei kryžiuočių. Prasideda įnirtingas mūšis, lietu-
viai krenta, kaip nukirsti ąžuolai. Netikėtai tarp kovojančių 
vyrų atsiranda senyva moteris palaidais plaukais, nešina 
garuojančiu kibiru rankose.

– Gal midaus? – klausia ji arčiausiai stovinčio kryžiuo-
čio. Tas, nesuprasdamas ko toji nori, pakelia antveidį, ir 
moteriškė staigiu judesiu šliūkšteli karštos dervos kibirą 
tiesiai kryžiuočiui į veidą. Nukritęs nuo žirgo, atėjūnas 
staugdamas raitosi skausmuose.

Kryžiuočių vadas lankininkui rodo į galingąjį medžio-
toją Mažoną, mojuojantį vėliava, – lankininkas ramiai 
nusitaiko. Suzvimbia taikli strėlė ir narsusis vėliavnešys 
krenta ant žemės, šnibždėdamas:

– Su mumis protėvių vėlės! Šlovė Perkūnui!
Vėliava irgi nukrenta ant žemės, uždengdama mirštan-

tį Mažoną. Berniukas, pamatęs, kas atsitiko, tarsi jaunas 
stirninas šoka į pačią kautynių tirštumą ir iškelia kruviną 
vėliavą. Toji tuoj pat išsitiesia ir suplazda vėjo šuore. Ber-
niukas šaukia visa gerkle:

– Rikiuokitės už vėliavos! Su mumis protėvių vėlės!
Netikėtai tarp kovojančių vyrų pasirodo ir kelios kaimo 

moterys, tarp jų ir kritusio Mažono žmona Biruta. Jos skuba 
į pievą padėti kovojantiems savo vyrams. Nekreipdamos 
dėmesio į piktus, sužvėrėjusius kryžiuočius, jos lenkiasi 
prie sužeistųjų, skina aplink sodybas augančių rasakilų 
lapelius, deda kariams ant žaizdų ir tos kaipmat, tiesiog 
akyse užsitraukia. Tai darydamos, gieda gyvatos sutartinę:

Uj, uj Perkūnai, 
Tėvuli mano, 
Nūdieną pašaukei
Ing mūšį stoti. 

Uj, Perkūnėli,
Tėvuli mano, 
Sužeistas krito 
Mano vyrelis.

Tris kartus paliečiau
Mylimą savo,
Diemedėlis pražydo
Ant jo veidelių... 
Savo skaudžiu klyksmu joms pritaria ir Mažono prijau-

kintasis erelis, kuris sklando padangėse, stebėdamas mūšį 
iš aukštai. Apsidžiaugia paukštis matydamas, kad sužeis-
tieji kariai kyla, atgavę jėgas. Lietuviai vėl ima kautis tarsi 
naujomis jėgomis! Kryžiuočiai sklaidosi po pakrantę pasi-
metę, o jų vadas pasikėlęs antveidį rėkia:

– Kur bėgate bailiai, tučtuojau grįžkit!
Tik viena Biruta prie savojo karžygio Mažono vis dar 

palinkusi, niekaip negali sužeisto mylimojo prikelt, jo 
kraujo bėgimo sustabdyt.

Kryžiuočių vadas parodo lankininkui į ją. Lankininkas 
linkteli galva, nusitaiko ir šauna. Trumpas riktelėjimas, 
sužeistoji moteris suklumpa šonan sužeista, tačiau nepa-
siduoda – išplėšia ją sužeidusią strėlę ir numeta šonan. O 
pati, krisdama bei stodamasi, vargais negalais pasiekia sa-
vo degantį trobesį. Išneša verkiantį sūnelį, bėga svyruoda-
ma prie upės, deda naujagimį luotan ir stumia nuo kranto, 
sakydama:

– Plauk, sūneli, plauk, vienturtėli. Tegu geriau tave 
miško ir upės dvasios užaugina, negu kryžiuočiai tolimon 
vergijon išsiveža.

Tada atsisuka į mūšio lauką, pamato kruvinas skerdy-
nes, išgirsta mergaičių klyksmus ir, pasiėmusi žuvusio vyro 
kalaviją, stoja kautis toliau. Biruta puikiai suvokia, kad 
priešų skaičius žymiai didesnis, bet taip pat žino, kas jai 
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atsitiks, jeigu liks gyva… Taikliais kirčiais dar spėja nukauti 
porą kryžiuočių, tačiau netrukus ir pati žūva, persmeigta iš 
nugaros prisėlinusio kryžiuočio ietimi.

Erelis

O erelis, iki šiol visą mūšį stebėjęs iš aukštai, staiga ima 
sukti ratus ir leistis žemyn. Nežinia – ar jis pavargo, ar nu-
liūdo, matydamas, kaip vienas po kito žūva jo draugai me-
džiotojai, taikūs kaimo arėjai, jų vaikai ir moterys. O gal jis 
pastebėjo ką nors svarbaus?

Erelis nutupia į pakrantės beržą ir iš viršūnės stebi Švento-
sios upe luotu plaukiantį naujagimį. Vaikas guli, šypsosi, sū-
puojamas mažų upės bangelių ir net neįtaria, kad iš paskos, 
seklios upės viduriu, jį vejasi raitas kryžiuotis.

– Ačiū dievui, kad srovė šioje vietoje tokia greita, – aki-
mis sumirksi protingas paukštis, stebėdamas šias lenktynes. 
– Tikriausiai nepavys kryžiuotis!

Staiga erelis išgąstingai krūpteli pamatęs, kad luotas su 
naujagimiu užsikabina už medžių sangrūdos ir vidury upės 
sustoja. Prunkšdamas kryžiuočio žirgas artėja prie luoto, pa-
tenkintas svetimšalis jau šoka nuo žirgo tiesiai upėn ir lenkia-
si paimti vaiko… Tačiau klykteli iš kažkur atsiradęs erelis ir, 
galingais sparnais mojuodamas, praskrenda virš pat šarvuoto 
kario galvos. Kryžiuotis išsigąsta, susvirduliuoja ir, praradęs 
pusiausvyrą, šmukšteli į gilią vandens duobę. Jo šarvai kaip 
mat prisigeria vandens – rėkdamas ir gargaliuodamas toli-
mos šalies riteris ima grimzti į Šventosios dugną.

Netoliese stovintis žirgas dreba bei muistosi, matydamas, 
kaip beviltiškai taškosi ir muistosi jo šeimininkas, skęstantis 
su visais ginklais apgaulingos upės spąstuose. Bet dar labiau 
nustemba žirgas, kai pasukęs galvą luoto pusėn, išvysta jį jau 
tuščią – be vaikelio, kurį teko taip ilgai upės viduriu vytis. 
Žirgas pakelia galvą į dangų ir regi galingą erelį, kylantį virš 
medžių viršūnių ir naguose tvirtai laikantį minkštuos kaili-
niuos suvystytą vaikelį.

Erelis kyla aukštyn ir aukštyn, skrieja virš degančio kai-
mo, kuriame kryžiuočiai spardo nužudytųjų kaimo gynėjų 
kūnus į vandenį, ir tie plaukia pasroviui nugaromis į viršų. 
Už posūkio nukautieji praplaukia pro dvi verkiančias lau-
mes, kurios jų kūnus atverčia, paguldo patogiai ant vandens, 
ant nugarų, paskui papuošia vandens lelijomis ir paleidžia 
plaukti toliau, į vėlių šalį...

Erelis ima leistis į savo lizdą galingo ąžuolo viršūnėje – 
čia išgelbėtąjį vaikelį jis atsargiai paguldo greta savo erelie-
nės ir keturių cypsinčių ereliukų... Apsižvalgo pavargęs kara-
liškas paukštis – jau temsta, jau baigiasi ši kruvina, liūdnoji 
diena. Aplinkui baigia degti namai, ir nė gyvos dvasios – nei 
lietuvių, nei kryžiuočių.  Bet žino erelis, kad visos nelaimės 
kada nors praeina, praplaukia it tamsūs audros debesys. Po 
metų kitų gyvybė ir vėl sugrįš čia bei tęs savo nelengvą būtį. 
Dirsteli skrajūnas į miegantį vaiką, ir jo širdis džiaugsmingai 
sudunksi – ne visi žuvo, liko, kas užaugs ir tęs tėvų pradė-
tuosius darbus.

Vidurnaktis

Vidurnaktį pavargusį erelį pažadina apačioje po ąžuolu 
vaikštinėjantis lokys. Urgzdamas jis ieško nuodegose maisto, 
vartalioja sudužusius ąsočius su medum, godžiai laižydamas 
saldžias šukes. Netikėtai aukštose žolėse lokys išgirsta kaž-
kieno atodūsius ir sunkias aimanas. Nurisnoja galingasis žvė-
ris šių garsų linkui ir mato – guli pievoje kruvinas, mirštantis 
Mažonas su strėle krūtinėje, o ore – aplink sužeistąjį karį – 
jau sklando protėvių vėlės, susirinkusios palydėti mirštantį 
garbingą vyrą pas Praamžį.

Gerai prisimena lokys šį draugišką medžiotoją. Su juo 
daugybę kartų giroje teko susitikti, bet medžiotojas nė sykio į 
lokį nešovė. Pamatęs tik pagarbiai nusilenkdavo ir su galingu 
žvėrim pasisveikindavo. Atminė lokys, kad medžiotojas nie-
kad jokio kiškio ar lapės nežudė be reikalo, mėgaudamasis. 
Dažniausiai medžiodavo tik nusilpusius, paliegusius žvėre-
lius Anykščių gyventojų maistui. Žiemą Mažonas atnešdavo 
miško žvėreliams maisto, o vasarą iškopinėjęs laukinių bičių 
dreves, palikdavo po ąžuolu kelis medaus pilnus korius ir 
dievams. Tada ir lokys tų saldumynų pasiskanaudavo…

Pagailo lokiui mirštančio gerojo medžiotojo ir nutarė jis, 
kad protėvių vėlės gali dar palaukti. Priėjęs prie sužeistojo, 
žvėris sukando iltimis strėlę, įsmigusią mirštančiojo krūtinėn, 
ir lengvu truktelėjimu ją ištraukė. Paskui ėmė laižyti kruviną-
ją žaizdą…

– Gerti, – sušnibždėjo nusilpęs karys, ir lokys akimirks-
niu išpildė jo prašymą. Nulėkė ligi Šventosios, prisėmė pilną 
burną vandens ir grįžęs sugirdė sužeistajam. Lokys prisiminė 
– kažkada taip jį girdydavo jo mama, kai lokiukas buvo dar 
mažas.

Ir nutarė miško šeimininkas šį gerąjį žmogų nusitempti į 
savo urvą girių glūdumoj ir tol maitinti girių uogom, gydyti 
laukinių bičių medumi bei girdyti šaltinio vandeniu, kol šis 
pasveiks. Įsikando meškinas švelniai Mažono rankovę ir ėmė 
urgzdamas vilkti sužeistąjį žole miško link, pro ąžuolą su lie-
pa, pro milžinišką apeiginį akmenį, paskui pasuko Šventosios 
paupiu... Nustebusios laumės puolė pagalbon, bet niurzga 
lokys papurtė galva – ne, nereikia, susitvarkysiu pats.

Tempė pūškuodamas lig paryčių – vis sustodamas atsi-
pūsti, vis leisdamas sau ir sužeistajam pailsėti, – kol savo olą 
pasiekė. Taip ir nuvilko Mažoną netoli raisto, kur po didžiu-
lės išvirtusios eglės šaknim buvo išrausta lokio irštva… Joje 
ant sausų šiaudų bei vytelių guolio ištiesė sužeistąjį, o pats 
šalia prigulęs, ėmė šildyti ligonį, kol šis užmigo…

Paryčiui pradėjo krapnoti lietus – erelis sparnu pridengė 
išgelbėtąjį vaikelį ir tas taipgi užsnūdo.

Lėtas, ramus prasidedančio rudens lietus užgesino 
smilkstančius trobų griuvėsius, palaistė naująją gyvybę – žo-
lę, gėles, krūmus, medžius, kurie kitąmet vešliai sudygs šio 
žiauriai išnaikinto Anykščių kaimo vietoje.

Erelis nemiegojo – jo mintys nuskriejo ateitin. Jis puikiai 
žinojo viską, kas ir kaip vyks toliau – berniukas augs, stiprės, 
išmoks suprasti dievų ir paukščių kalbas. O po metų, čia 
medžiodamas, jį suras didysis Lietuvos kunigaikštis Butvydas 
su savo sūnumis – Vyteniu, Žvelgučiu, Gediminu bei gausia 
dvariškių palyda. Berniukas bus pakrikštytas Lizdeika, o už-
augęs taps didžiuoju Lietuvos žyniu, geriausiu kunigaikščio 
Gedimino bičiuliu ir patarėju. n
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Tautvydas KONTRIMAVIČIUS

Buvo tik akmuo – bus paminklas

Milžinas, bet silpnas. Bevalis, likimo blaškomas. Saugomas, gelbėjamas ir pa-
mažu nykstantis. 

Visa tai – apie Puntuką, per pustrečio šimto tonų sveriantį riedulį, maždaug 
prieš 15 tūkstančių metų įstrigusį Šventosios upės vagoje. Atstumtą iš Suomijos ir 
čia pasilikusį dar tada, kai Anykščiais jos pakrantėje nė nekvepėjo, o galinga upė 
plukdė į jūras vandenynus paskutinio Lietuvą atšaldžiusio ledynmečio tirpsmo 
vandenis. 

Ne senų senovės iki 1956 metų, kol melioratoriai iš po žemių išpešė švediškąjį 
Barstyčių riedulį, Puntukas laikytas didžiausiu Lietuvoje užsilikusiu akmeniu. Šim-
tmečius jis niekam nekliuvo – pirmiausiai dėl to, kad buvo toks didelis ir nepaju-
dinamas, kad net nekilo ūpas kam nors su juo galynėtis. Net ant akmens uždegta 
ugnis neįstengdavo tiek įkaitinti milžiną, kad imtų jis ir perskiltų, tad bandymai 
atsignybti akmens ar iš jo kokią naudą gauti taip ir užgesdavo...

Tik XIX a. baigiantis Puntukui pirmąkart iškilo reali grėsmė būti suskaldytam 
ir panaudotam kelių ar gatvių grindiniams grįsti. Bene pirmasis, garsiai pareiškęs, 
kad Puntuką verta ir būtina saugoti, buvo Šlavėnų dvaro šviesuolis Gustavas Bra-
zauskas, pasipriešinęs idėjai Puntuką grindinio akmenimis paversti. O kaip kitaip 
jį apsaugosi – tik imdamas ir nusipirkdamas žemės gabalą prie Šventosios su visu 
Puntuku kaip nekilnojamąja vertybe!

XX a. pradžioje jauna Nepriklausoma Lietuvos valstybė stojo ginti Puntuką 
kaip paminklinį ir unikalų objektą, nors privati nuosavybė – žemės sklypas su ja-
me užsilikusiu akmeniu – ir tuo laikotarpiu buvo neginčijamas dalykas. Tačiau XX 
a., ypač 4-ajame dešimtmetyje, kai Anykščiai ėmė garsėti kaip naujas Lietuvos ku-
rortas, Puntukas tapo žinomas, lankomas, fotografuojamas ir vis labiau mylimas.

Atsekti, kas pirmasis ėmė ir ištarė mintį, kad Puntukas kaip žaliava gali būti 
panaudotas paminklui kurti, gal ir pavyktų, – tikriausiai ši mintis išliko apie 1941 
m. pabaigą posėdžiavusio S. Dariaus ir S. Girėno atminimo įamžinimo komiteto 
protokoluose. Tačiau dabar labiau svarbu, kad šios visuomeninės institucijos – 
kelių aktyvių Lietuvos inteligentų grupės – bendra nuomonė buvo vienareikšmė: 
geriausia vieta paminklui „Lituanicos“ skrydžio 10-mečio proga bus Puntuko 
akmuo.

Kai tik ši žinia pasklido, ji nesulaukė vienareikšmio pritarimo – veikiau priešin-
gai. „Ūkininko patarėjas“ 1942 m. rugsėjo 11-ąją rašė: „Mūsų paminklų statytojai, 
ilgus metus neradę Dariaus ir Girėno paminklui vietos, sumanė juos įamžinti Pun-
tuko akmenyje, iškaldami tų didvyrių milžiniškus portretus su plačiu jų žygio ap-
rašymu. Tačiau pamirštama, kad tuo būdu bus pakeista ne tik šio akmens forma, 
bet ir visa jo ikšiolinė tradicija, vardas, padavimai ir visa kita senovė. Reikia tikėtis, 
kad šis nevykęs sumanymas mūsų tautos didvyriams pagerbti nebus vykdomas“.

Tačiau tuo metu traukinys jau buvo pajudėjęs – Kultūros paminklų apsaugos 
įstaiga leido panaudoti akmenį paminklui kurti. 

Žmogus, pakeitęs Puntuko istoriją

Lemtingasis Puntuko virsmas paminklu lakū-
nams vyko ypatingu Lietuvai laikotarpiu: vos prieš 
porą metų nepriklausoma valstybė buvo okupuota 
iš Rytų, vos prieš metus – iš Vakarų, tad tikėtis sta-
bilios, įtakingos ir pasitikėjimą turinčios valdžios 
nėra jokios vilties. Įprasta, kad tokiu metu atsako-
mybės dėl savo sumanymų gali imtis tiek nutrūkt-
galviai avantiūristai, tiek drąsūs, savo tiesa visiškai 
įsitikinę entuziastai.

Istorijos šaltiniai liudija: visos Puntuko permai-
nos – Tomo Zaukos dėka arba dėl jo kaltės, kas 
kaip jo iniciatyvą įvertintų. Šis pagrindinis Puntuko 
virsmo paminklu S. Dariui ir S. Girėnui organizato-
rius nuo 1940 m. vadovavo S. Dariaus ir S. Girėno 
atminimo įamžinimo komitetui. 

Kai prie Puntuko prasidėjo darbai, T. Zauka 

Prakaitu ir ašaromis nuplautas

Gustavas BRAZAUSKAS (1841-
1906) – dvarininkas, švietėjas, 1863 m. 
sukilimo dalyvis, už tai suimtas ir kalin-
tas. Paleistas iš kalėjimo, jis grįžo į gim-
tuosius Šlavėnus, buvo Šlavėnų dvaro 
paveldėtojas ir savininkas, ūkininkavo, 
išplėtė dvarą, paversdamas jį Didžiai-
siais Šlavėnais. G. Brazauskas buvo 
Kauno ūkio draugijos narys, domėjosi 
agronomijos naujovėmis ir pats jas 
skleidė. Už geras agronomijos žinias 
ūkyje ir pavyzdį kaimynams jis ne kartą 
buvo apdovanotas pagyrimo lapais.

Dalyvaudamas tautinio atgimimo 
procese, jis artimai bendravo su savo 
amžininkais dvasininkais ir poetais 
Antanu Baranausku ir Klemensu Kai-
riu, kunigu Antanu Paviloniu, palaikė 
ryšius su knygnešiais, pirkdavo iš jų 
draudžiamos lietuviškos spaudos ir pats 
ją platindavo. Jis bendradarbiavo lenkų 
spaudoje, o po 1904 m., kai ėmė eiti 
lietuviškieji laikraščiai, tapo aktyviu 
spaudos bendradarbiu.

Viena seniausių Puntuko nuotraukų. A. Petronio knygyno atvirukas, 
apie 1912-1914 m.



12 1312 13

atsisakė valstybinės algos ir tarnybos – pasitraukė iš Vilniaus miesto savivaldybės 
Technikos ir tiekimo direkcijos vedėjo pareigų, apgailestaudamas, kad negalįs jų 
eiti dėl labai svarbių visuomeninių įpareigojimų. Kad galėtų išlaikyti šeimą ir tuo 
pačiu metu rūpintis Puntuko kalimo reikalais, jis net išpardavė dalį asmeninių 
daiktų. 1942-1943 m. žiemą jis kiekvieną savaitę atvažiuodavo prie Puntuko, rin-
ko aukas, rūpinosi kalėjais, juos drąsino. 

Ne tiek dėl Puntuko, kiek dėl kitų patriotinių iniciatyvų T. Zauka vėliau pateko 
į vokiečių gestapo nemalonę, 1944 m. jo namuose buvo daroma krata, jis pats vos 
išvengė suėmimo, pakeitęs išvaizdą. Tačiau tai buvo tik pradžia – 1945 m. rudenį 
jį suėmė jau sovietiniai okupantai ir iki 1952 m. kalino, kol paleido iš kalėjimų 
suluošintą... Senatvėje jis net ir pensijos negaudavo – dėl to, kad jaunystėje buvo 
„smetoninės Lietuvos“ Mokesčių departamento valdininkas. Uždarbiaudavo sta-
tybose, o kai jėgos išseko – ėmė derinti muzikos instrumentus...

Senatvėje, 1967 m., T. Zauka buvo atvykęs į Anykščius derinti muzikos moky-
klos pianinų ir tąkart papasakojo, kaip buvo kalamas Puntukas. Išliko užrašytas jo 
pasakojimas, kuriame minima, jog jo pasiūlytai idėjai paversti  Puntuką paminklu 
Lietuvos didvyriams iškart pritaręs rašytojas Antanas Vienuolis, o jai pasiprieši-
nęs Anykščių klebonas Juozapas Čepėnas, kuris, pasak T. Zaukos, „buvęs tos 
nuomonės, kad Puntuke reikėtų iškalti kokio nors vyskupo bareljefą“ – matyt, A. 
Baranauską turėdamas omeny... Tad šio sumanymo organizatoriai verčiau sutarę 
Anykščių klebonui į akis nelįsti...

T. Zauka tuomet, 1967-aisiais, prisimindamas pasakojo: „1942 metais lapkri-
čio 18 dieną skulptorius Bronius Pundzius nubraižė pirmas orientacines linijas ant 
Puntuko akmens, paslėpto nuo žmonių akių po laikinai sukalta daržine. Pradėjo 
kalti akmenį trys vietiniai meistrai: Šiaučiulis, Meškauskas ir Laumelis. Bet jie grei-
tai šio darbo atsisakė. Sunkiai pasidavė kaltams „arkliadančiu“ vadinamas akmuo. 
Reikėjo patyrusių meistrų... Važinėjau po Lietuvą, ieškojau akmentašių, patyrusių 
meistrų. Prikalbinau panevėžiečius Šlepakovą ir Stasį Miškinį... Šlepakovas dirbo 
tik mėnesį, o Miškinis darbavosi iki galo. Stropus, išmanantis savo darbą meistras. 
Jis kalė lakūnų testamento žodžius, talkininkavo skulptoriui prie bareljefų. Po 180 
dienų paminklas buvo užbaigtas...“

Šiame pasakojime yra keli netikslumai, mat meistrų, tašiusių Puntuko kaktą, 
pavardes tuo metu jau buvo išblukinęs laikas. 

Iš tiesų 1942 m. rudenį, B. Pundziui prižiūrint, Puntuką pradėjo kalti Vytau-
tas Giraitis (1911-?), į Anykščius atvykęs iš Marijampolės, ir vietinis Šiaučiulis, 
mieste žinomas kaip nagingas girnų kalėjas. Mečislovas Laumelis (1919-1956), 
į Anykščius per karą su šeima iš Kauno persikėlęs suvalkietis, buvo tiekėjas ir 
organizatorius: aprūpindavo medžiagomis, stengėsi, kad meistrai sotūs būtų. Kai 
Šiaučiulis pasitraukė, vėlų rudenį T. Zauka Panevėžyje surado Jurgį Šlepakovą ir S. 
Miškinį. Galiausiai 1943 m. su B. Pundziumi ir M. 
Laumeliu liko du akmentašiai, baigę šį darbą, – V. 
Giraitis ir S. Miškinis. 

Matyt, tik tokias pavardes turintiems meistrams 
užteko kantrybės pusę metų dirbti Anykščių šilely-
je. Kita vertu, abu jie – ne Anykščių bendruome-
nės nariai, miestiečių nuomonė apie tai, gerai ar 
blogai su Puntuku jie elgiasi, abiems jiems nieko 
nereiškė... 

Klebonas – prieš Perkūną ir Neptūną

Inžinierius ir diplomatas dr. Jonas Voronavi-
čius, kukliu leidinėliu 1997 m. pristatydamas XX 
a. pabaigos visuomenei į užmarštį jau grimztantį 
lakūną Tomą Zauką, apie sprendimą „imtis Puntu-
ko“ pasakoja taip: „Artėjant „Lituanicos“ skrydžio 
10-mečiui, Dariaus-Girėno komitetas nutarė Pun-
tuke iškalti lakūnų bareljefus. Pagrindinė organi-
zacinio darbo našta gulė ant T. Zaukos pečių: su-
rasti autorių, parengti projektą, parinkti patikimus 
vykdytojus. Atsirado pasipriešinusių tokiai idėjai. 
Jausdamas moralinę atsakomybę, T. Zauka nu-
vyko į Anykščius pas Antaną Vienuolį-Žukauską. 
Rašytojas pritarė sakydamas: „Puntukas ir lakūnai 
vienas kito verti milžinai“. 

Rašytojas Jonas Dovydaitis 1967 m. išleistose 
„Aerodromo apysakose“ publikavo apysaką „Juodi 
debesys“, kurioje pasiruošimą kalti Puntuką bei 

Tomas Algirdas ZAUKA (1899-1970) 
– aviatorius. Gimęs ir užaugęs Rumiš-
kių viensėdyje netoli Obelių (Rokiškio 
r.) gausioje valstiečių šeimoje, 1919 m. 
išėjo savanoriu į Lietuvos kariuomenę, iki 
1922 m. tarnavo eiliniu Kauno miesto ir 
apskrities komendantūroje. Paskui baigė 
privačius buhalterių kursus ir 1922-1940 
m. dirbo Mokesčių departamente: buhal-
teriu, vyresniuoju buhalteriu, paskui 
dešimtmetį – revizoriumi. 

Nuo 1926 m. T. Zauka kiek laiko 
studijavo Vytauto Didžiojo universitete, 
bet susižavėjęs aviacija studijas paliko. 
1929 m. jis baigė pirmuosius Lietuvoje 
organizuotus civilių lakūnų kursus, 
atlikęs mokomuosius skrydžius, 1930 
m. tarp pirmųjų keturių civilių lakūnų 
gavo piloto pažymėjimą. Jis buvo Lietu-
vos aeroklubo revizijos komisijos narys, 
vėliau – ir valdybos narys. 

Antrojo pasaulinio karo metais T. 
Zauka dirbo Raudonojo teroro muzie-
juje, buvo Vilniaus miesto savivaldy-
bės tarnautojas – Technikos ir tiekimo 
direkcijos vedėjas, kol dėl įsipareigo-
jimų, susijusių su Puntuko kalimu, iš 
šių pareigų pats pasitraukė. Po karo 
jis dirbo Panevėžio durpių kontoroje, 
ten 1945 m. rudenį buvo suimtas ir 
kaip politinis kalinys nuteistas, kalintas 
Kaune, Komijos ir Archangelsko srities 
(Rusija) lageriuose. 1952 m. grįžęs į 
Lietuvą, jis apsigyveno Kuršėnuose 
(Šiaulių r.), dirbo statybose, senatvėje 
buvo žinomas kaip nagingas muzikos 
instrumentų derintojas. 1970 m. sausio 
21 d. Kuršėnuose jis mirė ir ten buvo 
palaidotas. Antkapiniame paminkle 
buvo įrašyta: „Lietuvos sportinės aviaci-
jos pradininkas, lakūnas-pilotas“.

Tomas Zauka su vaikais prie Puntuko 1943 m. vasarą. Foto: www.
plienosparnai.lt.
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akmens veidą pakeitusius darbus aprašė vaizdžiai ir tiksliai, nors ir literatūrine 
kalba. Beveik nekyla abejonių, kad apie tai, kaip klostėsi įvykiai 1942 m. vasarą 
Anykščiuose, jam bus papasakojęs tiesioginis jų dalyvis ir liudininkas Tomas Zau-
ka, kūrinyje vadinamas Tomu Liepa. Jo pavardė kūrinyje pakeista, nors kiti šios 
istorijos dalyviai pristatomi tikraisiais vardais. 

Vis dėlto dar du to meto anykštėnus, matyt, labiausiai lėmusius Anykščių 
visuomenės požiūrį į Puntuko permainas, J. Dovydaitis nusprendė pavadinti tik 
nuspėjamai: Anykščių klebonas Juozapas Čepėnas įvardijamas kaip „Anykščių 
pralotas“ – taip anuomet būdavo vadinami prelatai, nors tokio titulo J. Čepėnas 
niekada neturėjo, o vietinis darbų organizatorius Mečislovas Laumelis tapo Mečiu 
Aumeliu.

Ir iš J. Dovydaičio perpasakotos istorijos, ir iš T. Zaukos maždaug tuo pačiu 
metu užrašytų prisiminimų galima spręsti, kad anykštėnų požiūrį į Puntuko virs-
mą paminklu lakūnams labiausiai lėmė kun. J. Čepėno nuomonė apie projekto 
vykdytoju pasirinktą jaunuolį – 23 metų M. Laumelį. 

Kaip pasakoja rašytojas J. Dovydaitis, A. Vienuolio siūlymu paminklo kūrimo 
organizacinio komiteto pirmininku Anykščiuose 1942 m. vasarą buvo išrinktas 
parapijos klebonas, gi rašytojas likęs jo pavaduotoju, o reikalų valdytoju buvo 
paskirtas jau minėtas M. Laumelis – Kaune konservatorijoje studijavęs, bet dėl 
prosovietinių pažiūrų turėjęs bėgti ir slėptis nuo gestapo jaunos šeimos tėvas. Jis 
berods Anykščių lentpjūvės savininko Juozo Laskausko buvo rekomenduotas T. 
Zaukai kaip sąžiningas ir padorus, kaip tik rimto užsiėmimo neturintis anykštėnas 
naujakurys, galintis organizuoti tokius darbus. Bet principingasis kun. J. Čepėnas 
jį laikė bedieviu, nevertu imtis rimto darbo, – mat jo abu vaikai buvę nekrikštyti. 

To maža – paskaitęs kalti ant akmens parinktą lakūnų testamento fragmentą, 
J. Dovydaičio aprašomas „Anykščių pralotas“ pasipiktinęs, kad tai – „pagoniškas 
testamentas“, mat jame minimi senieji lietuvių dievai Neptūnas ir Perkūnas, ne-
turintys nieko bendro su krikščioniškąja dvasia. Kai T. Zaukai tekę pasirinkti, ar 
sutikti su Anykščių dvasininko priekaištais, ar išvis atsisakyti jo globos šiai idėjai, 
jis apsisprendęs dirbti savarankiškai ir taip įgijo Anykščiuose solidų oponentą... 

Užtat savo kūrinyje apibūdindamas Puntuko iškalimo rezultatą, J. Dovydaitis 
prataria: „Vienas iš nuostabiausių Lietuvos meno istorijoje monumentų“...

Senatvėje, 1968 metais, prisiminimus apie tuos laikus užrašęs buvęs Anykščių 
klebonas filosofijos daktaras Juozapas Čepėnas Puntuko „įpaminklinimo“ versiją 
juose pateikia savaip: „Lietuvos tautiečiai, norėdami pagerbti Darių ir Girėną už 
jų pasiaukojimą ir norą išgarsinti lietuvių tautą, suaukojo daug pinigų – pastatyti 
jiems gražų paminklą. Tačiau neteisingi mūsų piliečiai pasigrobė tuos suaukotus 
pinigus ir savo pateisinimui sumanė iškalti Puntuke Dariaus ir Girėno bareljefus. 
Dabar nei Puntukas, nei garbingiems žmonėms paminklas“.

Tačiau dvasininko nuomonė, tegu ir pasklidusi Anykščiuose bei nuteikusi vie-
tos bendruomenę priešiškai, jau nebegalėjo sustabdyti pradėtos realizuoti idėjos.

Arkliadančio riedulio išbandymai

1969 m. pavasarį Vygandas Rač-
kaitis, tuo metu dar 30-metis Anykščių 
rajoninio laikraščio korespondentas, 
prakalbino dukart už save vyresnį 
akmentašį Stasį Miškinį, gyvenusį Pa-
nevėžyje. Ne eilinį akmenskaldį, iš 
akmenų sienas mūrijusį, o patyrusį, 
nagingą meistrą, kuriam dar iki Antrojo 
pasaulinio karo skulptorius Bernardas 
Bučas patikėjo tašyti akmenį, iš kurio 
netrukus iš ryškėjo kanauninko Juozo 
Tumo-Vaižganto veido bruožai skulptū-
riniame biuste, kuris iki šiol Svėdasuose 
miestelio centre stovi.

Prisimindamas, kaip 1942 m. pabai-
goje ir 1943 m. pavasarį talkino kitam 
skulptoriui Broniui Pundziui, kaldamas 
Puntuko fasade dviejų Lietuvos didvy-
rių profilius ir jų testamento žodžius, S. 
Miškinis V. Račkaičiui pasakojo: „Sun-
ku kalti Puntuką... Tai buvo, kaip mes, 
akmentašiai, vadinam, – arkliadantis 

Jonas DOVYDAITIS (1914-1983) – 
lakūnas, žurnalistas ir rašytojas. Vasario 
16-osios Lietuvos Nepriklausomybės 
Akto signataro, paskui Ministro pir-
mininko, sovietinėje tremtyje mirusio 
Prano Dovydaičio sūnus 1937 m. baigė 
Kauno aviacijos mokyklą, o 1938 m. 
vienas pirmųjų iš Lietuvos sklandytojų 
gavo aukščiausią „C“ piloto kvalifika-
ciją. 1939 m. kartu su Lietuvos sklan-
dytojų komanda jis tapo Baltijos šalių 
čempionu. 

1940-1941 m. J. Dovydaitis buvo 
Lietuvos aeroklubo generalinis sekre-
torius, 1939-1940 m. redagavo žur-
nalą „Lietuvos sparnai“, 1940-1941 
m. – aviacijos sporto žurnalą „Liaudies 
sparnai“. 1941 m. suimtas kartu su 
tėvu, iki 1944 m. jis kalėjo lageryje 
Archangelsko srityje (Rusija). Grįžęs į 
Lietuvą, jis dirbo spaudoje, 1968-1970 
m. buvo žurnalo „Sparnai“ redaktorius. 
J. Dovydaitis parašė ir išleido per 20 
knygų: apybraižų, apsakymų, romanų, 
juose vyrauja aviacijos tematika.

S. Dariaus ir S. Girėno 50-ųjų skrydžio metinių minėjimas prie Puntuko. Kalba 
rašytojas Jonas Dovydaitis. 1983 m. vidurvasaris. Foto: www.plienosparnai.lt.
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akmuo. Tokį gana sunku apdirbti. Jis suskeldėjęs, baisiai trapus. Su juo reikia dirbti 
gana atsargiai...“

Prisiminimais apie tai, kaip sekėsi kalti Puntuką, prieš kelis dešimtmečius yra 
pasidalijęs ir Vytautas Giraitis – suvalkietis, kuriam 1943-aisiais buvo 32-eji, per 
karą persikėlęs pas žmonos gimines į Anykščius ir čia pragyvenęs, dirbdamas 
klumpes. Jis iš jaunystės buvo pažįstamas su B. Pundziumi – kartu plaukęs plaustu 
Nemunu nuo Kauno. 

V. Giraitis senatvėje pasakojo: „Užėjus rusams, buvo norėta susprogdinti 
akmenį, bet ėmė aiškinti, kad jame galima iškalti Stalino paminklą. O kai užėjo 
vokiečiai, tai jiems aiškino, kad fiureriui iškals paminklą, ir akmuo buvo palik-
tas... 

Pradėjom kalti labai vėlai rudenį (1942 m.) spalio ar lapkričio mėnesį. Kai 
ėmė oras atšalti, tai labai sunku kalti, nes akmuo kaip metalas, o kalti su piršti-
nėm negalima, prisirengti daug irgi nepatogu, nes reikia judėti. Laumelis surado 
vietinių medžiagų ir pastatė pastatą, paslepiantį akmenį, kad būtų šilčiau ir dėl 
maskiruotės bei keliamo garso. Nes pušelės aplinkui labai mažos, kaip kopūstai, 
tai kalimo garsas eina kaip kalnuos, kaip šuliny, baisus triukšmas. Viršuje padarėm 
stiklinį langą, apačioj užkūrėm ugnį, pakabinom spyną, o patys praplėšėm lentą 
ir pro ją įlįsdavom į vidų. Žmonės kai kurie ėmė klausinėti, kas čia ant ūkininko 
Leščiaus žemės, tai sakom, kad Leščius pirtį sugalvojo įrengti, jo akmuo, ką jis 
nori, tą daro... 

Baigėm kalti pavasarį, bet visko nesuspėta, turėjo būti koplytėlė, karkasas 
ąžuolinis, o visą akmenį apgaubti stikliniu gaubtu, turėjo būti didesnis aukuras iš 
šito ar panašaus akmens“. 

Paslapties versijų paieškos

JAV, Baltimorėje gyvenantis Kęstutis Laskauskas, 1943 m. buvęs dvidešim-
tmetis jaunuolis, JAV lietuvių laikraštyje „Lietuvių balsas“ 1995 m. rudenį dalijosi 
prisiminimais apie tai, kaip buvo kalamas Puntukas: „Teko išgirsti pasakojant, kad 
skulptorius Br. Pundzius  Darių ir Girėną Puntuke įamžino pasislėpęs nuo vokiečių 
okupacinės valdžios akių. Netiesa. Skulptoriui dirbant, daug kartų man, kartu su 
tuo laiku pas mus gyvenusiu Kaziu Oželiu, teko aplankyti Puntuką ir sekti darbo 
eigą. Taip, Br. Pundzius dirbo pasislėpęs, prisidengęs didele palapine nuo saulės, 
lietaus ir vėjo. Leidimą šiam darbui kas nors buvo gavęs, nes gi ir atidarymas įvy-
ko, tik be anykštėnų, kurie buvo nepatenkinti pakeičiant Puntuko veidą“.

Praėjus lygiai pusei amžiaus nuo Puntuko virsmo kultūros paminklu, rašyto-
jas Rimantas Vanagas 1993 m. liepos 17-osios „Anykštoje“ samprotavo: „Kol kas 
aišku viena: S. Darius ir S. Girėnas daug kam buvo neparankūs, nepageidautini. 
Ypač bolševikams, kurie jėga piršo mums savus didvyrius. Ne vienas anykštėnas 
tikriausiai tebepamena, kaip partiniai veikėjai iš tribūnų viešai „abejodavo“, ar 
nenusikalto skulptorius Br. Pundzius, sugadindamas tokį unikalų akmenį...“ 

Tuo metu rašytojas išsklaidė vieną iš sovietinių mitų, lydėjusių Puntuko is-
toriją, – neva Br. Pundzius su akmentašiais dirbę slapta nuo vokiečių, mat tie 
norėję akmenyje matyti patį Rozenbergą, o ne lietuvius lakūnus. Neva dėl to ir 
medinę daržinę aplink Puntuką pastatę, kad svetima akis dirbančių nepamatytų... 
R. Vanagas pacitavo vokiečių okupacijos metais ėjusio laikraščio „Savaitė“ 1943 
m. vasaros publikaciją, kurioje pasakojama, kad baigti kalti Dariaus ir Girėno 
bareljefai: „Gražiai tą darbą atliko skulptorius Br. Pundzius. Bus sutvarkyta ir visa 
Puntuko aplinka. Nuo šiol jis pasidarys dar brangesnis lietuvių tautai ir dar dau-
giau ekskursijų lankomas“. 

Visą puslapį pasikeitusiam Puntukui skyręs leidinys publikavo net dvi nuo-
traukas su aiškiai matomais bareljefais ir įskaitomais testamento žodžiais, vienoje 
iš nuotraukų – pats skulptorius B. Pundzius su paminklą priėmusios komisijos 
pirmininku J. Keliuočiu ir nariu skulptoriumi P. Rimša.

Ar tai – vien tik sovietinis mitas, tiesiai šviesiai nedrąsu rėžti. 1968 m. prisi-
minimais apie darbą prie Puntuko dalijęsis akmentašys Stasys Miškinis pasakojo: 
„1942 metais mane susirado vieną rudens dieną toks barzdą užsiauginęs žmoge-
lis. Tai buvo Tomas Zauka, kuris rūpinosi paminklu Dariui ir Girėnui. Prikalbino 
jis mane vykti į Anykščius, dirbti su skulptoriumi Pundziumi. Taigi, teko man ka-
linėti Puntuką. Suskeldėjęs, trapus, su tokiu akmeniu reikia dirbti atsargiai. Kaip 
mes, akmentašiai, vadiname, tai arkliadantis akmuo. „Marudnas“ darbas su tokiu. 
Pavargome per žiemą ir pavasarį. Na, ir gestapo bijojome. Pakliuvęs jiems į na-
gus, taip pigiai neišsisuksi. O skulptorius Pundzius šaunus ir linksmas vyras buvo. 
Kartais mes bedirbdami su juo ir pasišildydavome prie Puntuko...“

Tiesa, tąkart S. Miškinis užsimena, kodėl jis bijojęs gestapo, – mat pirmosios 

Prakaitu ir ašaromis nuplautas

Juozapas ČEPĖNAS (1880-1976) 
– kunigas teologas ir filosofas. Kilęs 
iš Veleikių kaimo netoli Antalieptės 
(Zarasų r.) ir 1905 m. gavęs kunigo 
šventimus, jis daugiau kaip 70 metų tar-
navo Aukštaitijos parapijose, senatvėje 
buvo vyriausias tarp Lietuvos kunigų. 
1920-1924 m. jis studijavo Vokietijos 
universitetuose, kur gavo filosofijos 
daktaro laipsnį.

Perkeltas iš Antašavos (Kupiškio r.) 
į Anykščius, 1938-1945 m. J. Čepėnas 
buvo Anykščių Šv. Mato parapijos kle-
bonas. Prieš Antrąjį pasaulinį karą jis dar 
suremontavo kleboniją, paskui įrengė 
bažnyčioje naujų klausyklų, gausino 
inventoriaus. Jis pirmasis iš Anykščių 
dvasininkų ėmė artimai bendrauti su 
rašytoju Antanu Žukausku-Vienuoliu, 
pradėdamas jo sutaikymo su bažnyčia 
procesą. J. Čepėnas gavo Panevėžio 
vyskupijos leidimą perlaidoti rašytojo 
Jono Biliūno palaikus Liudiškių kaimo 
teritorijoje esančioje kalvoje. 

Per Antrąjį pasaulinį karą J. Čepėnas 
kartu su A. Vienuoliu-Žukausku stengėsi 
padėti represuojamiesiems. Sekmadie-
nio pamoksluose jis aiškino anykštė-
nams, kaip jie turi elgtis su žmonėmis, 
pakliuvusiais į nelaimę, – žydais, prašė 
netepti savo rankų krauju ir negrobti 
svetimo žydų turto. Šie dvasininko ragi-
nimai iš dalies sulaikė anykštėnus nuo 
genocido ir išgelbėjo gyvybių. Kartu 
su A. Vienuoliu-Žukausku J. Čepėnas 
vyko į Uteną pas vokiečių adminis-
tracijos komendantą užstoti Anykščių 
žydų ir ten derėjosi, vienintelis iš dele-
gacijos mokėdamas vokiečių kalbą. Už 
tokią iniciatyvą J. Čepėnas vos nebuvo 
sušaudytas drauge su žydais.

Iš Anykščių 1945 m. iškeltas į Pašvi-
tinį (Pakruojo r.), vėliau J. Čepėnas tar-
navo Šiaurės Lietuvoje, 1951-1954 m. 
buvo kalinamas Rusijos kalėjimuose, 
paskui senatvėje gyveno Pasvalio alta-
rijoje, kur ir mirė 1976 m., palaidotas 
Daugailių (Utenos r.) kapinėse prie 
artimųjų.
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SIMBOLIAI. PUNTUKAS

sovietinės okupacijos metais su komunistais draugavęs, tad laikytas jiems artimas, 
vokiečiams atėjus, turėjęs slapstytis... Po karo jis, beje, keletą metų ir sovietinėje 
milicijoje padirbėjęs, tik paskui vėl prie mėgstamo amato – akmentašystės grįžęs.

Sugadinto akmens ašaros?

Apie tai, kad Puntukas tapo paminklu, 1943-ųjų vasarai baigiantis, daugiau 
nei po mėnesio, pranešė laikraštis „Naujoji Lietuva“, rugpjūčio 28-ąją išspaus-
dinęs žinutę „Įamžintas Dariaus-Girėno testamentas“. Publikacijoje nusistebėta, 
kad „anykštėnai, kurie daugiausiai dėl šito įvykio būtų turėję džiaugtis, pradžioje 
entuziastingai sveikinę sumanymą, vėliau nuo jo pasitraukė ir net stojo priešingon 
pozicijon, tvirtindami, kad Puntuke reikėjo iškalti ne Dariaus ir Girėno atmintinius 
ženklus, bet vysk. Baranausko, didžiojo anykštėno, paminklą... Kiti vėl tvirtino, 
kad toks Puntuko panaudojimas iš viso buvęs netikslus ir esą Paminklų Apsaugos 
įstaiga yra gavusi net skundą, kad... sugadintas didžiausias Lietuvos akmuo! Į šito-
kius tvirtinimus, žinoma, nėra reikalo nė atsakinėti“.

„Puntuko tragedija“ – tokia antraštė laikraštyje „Ateitis“ 1943 m. rugsėjo 
25 d. skelbė apie tą vasarą baigtą kurti paminklą S. Dariui ir S. Girėnui. Publi-
kacijos autorius, pasirašęs kaip Juozas Rimantas, atkreipė dėmesį, kad pusės 
metų darbas, kuriant paminklą lakūnams, itin mažai atsispindėjo viešumoje, 
„nors dažnai praeinantiems abejotino skonio salioniniams dalykams skiriama 
labai daug viešo dėmesio“. Tokią santūrią Lietuvos visuomenės reakciją publi-
kacijos autorius aiškina vienareikšmiškai: „Šį kartą girti tikrai nebuvo ko, nes 
buvo nepataisomai sužalotas pirmykštis Puntuko pavidalas. O tai jau sunkiai 
slėgė tuos, kurie būtų galėję kalbėti. Taip pat ne vienam atrodė stačiai nepatogu 
leistis ir į kritiką, kuri Puntukui padarytos žalos nebegali pataisyti ir kai dar 
tenka linksniuoti didžiųjų  mūsų herojų vardus tikrai nevykusiose pastangose, 
skirtose jiems pagerbti.“

Pasak J. Rimanto, pirmiausia visiškai nedera Puntukas, Anykščiai  bei Dariaus 
ir Girėno žygis – todėl ir vietos parinkimas tokiam paminklui yra „perdėm dirbti-
nis ir nenuoseklus“. Kita vertus, kaip rašo amžininkas, „Puntuką supaminklinant, 
jis yra nupuntukintas, taigi degraduotas į tokią padėtį, kuri netinka jo esmei nei 
simboliniu, nei kitais požiūriais“. 

„Kaip ten bebūtų buvę, bet anykštėnai prasaugojo Puntuką... Puntuko sužalo-
jimas liudija apie neapdairumą ir neatsakingumą žmonių, kurie ėmėsi ardyti retus 
mūsų krašto gamtos paminklus“, – apibendrina publikacijos autorius.

O poetas Faustas Kirša 1943 m. rėžė tiesiai šviesiai: „Tragiškas likimas ir di-
dvyrių, ir Puntuko“.

Literatūros almanache „Varpai“ kelionę į Anykščius 
tais metais aprašęs  F. Kirša samprotavo taip: „Pasiutęs 
daiktas: ir gerai, ir blogai. Gerai, kad dailininkas Pundzius 
sukūrė gražų bareljefą, vertą muziejaus salono. Blogai, 
kad jį padėjo ant Puntuko šono. Gražus bareljefas lau-
kinėje gamtoje darosi svetimas: aiškiai jis nori nukristi 
nuo akmens į saugesnę vietą. Jis nesiriša nei su akmeniu, 
nei su aplinka, bet sveria tik mūsų didvyrių sentimentą 
ir nepakankamai apgalvotą sumanytojų sprendimą. Visų 
pirma, tai nubluks, nutrupės, paliks plika siena...“ 

Ir jis net išeitį pasiūlė: „O su Puntuku, aš manau, įvyks 
stebuklas. Krivio dvasia mostelės lazda, iššoks iš po žemių 
raganos ir ims Puntuką vartyti, o jis atsistos ant plokštesnio 
šono. Jei to nepadarys raganos, tai kaimo bernai įvykdys. 
Nes lauke norisi lauko dvasios“.

Praėjus kone 70 metų, telieka pripažinti, kad nei raga-
nos, nei kaimo ar miesto bernai Puntuko dar neapvertė. 
Tai, kas XX a. viduryje ant jo iškalta, dar nenutrupėjo – 
nors akivaizdžių paviršiaus irimo, natūralaus akmens dū-
lėjimo pėdsakų net ir plika akimi galima įžvelgti.

Kuo toliau, tuo mažiau ginčytasi dėl Puntuko poky-
čių – B. Pundziaus kūrinys pritapo, o senasis akmens at-
vaizdas, likęs tik senose nuotraukose ir pavienių senosios 
kartos anykštėnų atmintyje, vis labiau blunka. Dabar daž-
niau ir aršiau ginčijamasi dėl kito šio skulptoriaus kūrinio 
– Vilniaus Žaliojo tilto skulptūrinės kompozicijos, versti 
tas sovietines statulas ar palikti, o vartyti Puntuką ar kitaip 
slėpti meninius jo pokyčius laikas atpratino.

Bronius PUNDZIUS (1907-1959) 
– dailininkas skulptorius, dailės peda-
gogas. Kilęs iš Pievėnų (Mažeikių r.), 
1926-1929 m. mokėsi Kauno meno 
mokykloje, Kajetono Sklėriaus vado-
vaujamoje skulptūros studijoje, bet už 
mokinių streiko organizavimą buvo 
pašalintas iš mokyklos. 1933-1938 m. 
studijavo dailę Aukštojoje dekoratyvi-
nės dailės mokykloje Paryžiuje (Pran-
cūzija).

1940-1951 m. B. Pundzius dėstė 
Kauno taikomosios dailės mokykloje 
ir Kauno taikomosios ir dekoratyvinės 
dailės institute, 1951-1959 m. – Dailės 
institute Vilniuje, nuo 1947 m. buvo  
profesorius. 1933 m. jis sukūrė Mai-
ronio biustą Karo muziejaus sodelyje, 
1937 m. parengė  S. Dariaus ir S. Girėno 
paminklo projektą. Labiausiai žinomas 
jo skulptūrinis kūrinys – S. Dariaus ir S. 
Girėno bareljefai ant Puntuko akmens, 
jis sukūrė ir bažnyčių altorių, žymių 
Lietuvos žmonių skulptūrinių portretų 
bei antkapinių paminklų, o 1952 m. – 
ir skulptūrinę kompoziciją „Taikos sar-
gyboje“ (keturias skulptūrines figūras), 
kuri iki šiol stovi ant Žaliojo tilto Vil-
niuje. Mirė 1959 m. ir buvo palaidotas 
Vilniaus Antakalnio kapinėse.

Skulptoriai Petras Rimša ir Bronius Pundzius bei literatas Juozas Ke-
liuotis prie Puntuko 1943 m. rugpjūtį. Foto: www.plienosparnai.lt. n
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Pasikalbėjimas Puntuko su Poetu

Bronė BUIVYDAITĖ (1895-1984) – 
pedagogė, rašytoja prozininkė, poetė ir 
dramaturgė, memuaristė. Gimusi Svėda-
suose ir užaugusi Anykščiuose, jaunys-
tėje dirbo mokytoja, kol pakluso talento 
šauksmui ir atsidėjo literatūrinei kūrybai. 
Dar 1921 m. Tyrų Dukters slapyvardžiu 
ji išleido poezijos rinkinį „Vasaros šne-
kos“, kuris buvo pirmasis lietuvių litera-
tūroje moters poetės eilėraščių rinkinys. 
1934 m. išleistas jo romanas „Atversti 
lapai“ buvo pirmasis lietuvių prozos 
kūrinys mokykline tematika. Apysakose 
vaikams rašytoja kūrė siužetus, nepra-
silenkusius su realybe ir judria vaiko 
psichika, papildydama juos poetiškais 
ir net eiliuotais intarpais. Jos eiliuotos ir 
vaikų scenai skirtos pasakos „Mėlynasis 
drugelis“, „Stebuklingoji radasta“ ir kitos 
kupinos žaismės ir išmonės, jos vaidina-
mos iki šiol.

Vaikystės giedra švyti ir paskutiniai 
B. Buivydaitės kūriniai, parašyti jau 
vyresniame amžiuje, grįžus į Anykščius. 
Dvi jos autobiografinės apysakos „Pro 
vaikystės langą“ ir „Vargai vartus kil-
noja“ bei trečioji, likusi tik pradėta rašyti, 
lengvai, be staigesnių posūkių, pasakoja 
apie istorijon nugrimzdusius žmones, 
atkuria buities realijų pavidalus.

Puntukas žavi ir įkvepia kūrėjus. Legendomis jį apipynė Antanas Bi-
liūnas, Teresė Mikeliūnaitė ir Vytautas V. Landsbergis, eilėmis aprašė 
Antanas Drilinga. O rašytoja Bronė Buivydaitė, pasakodama Puntuko 
istoriją, panaudojo vieną iš retesnių savo kūrybos žanrų – humoreską. 
Būtent humoreską „Pasikalbėjimas Puntuko su A. Baranausku“ ji sukūrė, 
jausmingai reaguodama į XX a. 8-ojo dešimtmečio Anykščių aktualijas. 
Šis jos kūrinys pirmąkart buvo paskelbtas savaitraštyje „Literatūra ir me-
nas“ 1974 m. gegužės 9 d. numeryje.

Bronė BUIVYDAITĖ

Vieną gražią pavasario naktį, kai aukštai pakilęs mėnulis savo melancholiška 
šviesa užliejo visą Anykščių šilelį ir jo seną gyventoją Puntuką, staiga pasigirdo 
romus balsas:

– Kaip tu, seni, begyveni? Ar nenuobodžiauji? Ar žmonės tave lanko?
– A, sveikas atvykęs, – sujudėjo Puntukas, pažinęs poeto Antano Baranausko 

balsą. – Lanko mane žmonės, labai lanko, ir anykštėnai globoja... – atsiduso.
– Tai ko dūsauji, jei tave lanko, globoja? Reikia tik džiaugtis, kad tavęs, senio, 

nepamiršta.
– Reikėtų džiaugtis, – vėl atsiduso Puntukas. – Kiekvieną mielą vasarėlę galybė 

ekskursijų aplanko. Kartais per dieną net kelis kartus girdžiu: „Lipkit, lipkit, nufoto-
grafuosiu! Įsiamžinsite ant gamtos paminklo – Puntuko“.

– Ir ant tavęs lipa? – nustebo poetas.
– O kaipgi, lipa. Seni ir jauni, maži ir dideli, – kas pilvu šliaužia, kas alkūnėmis 

iriasi, kas kojomis spiriasi... Mat, mano globėjai, didžiai rūpestingi žmonės, net 
kopėtėles į mane atrėmė, kad lengviau būtų užlipti. Dirstelk į mano šoną, koks 
nudilintas, nuzulintas, – gėda geram žmogui pasirodyti: gali pamanyti, kad aš se-
natvėje per naktis su raganomis trinuosi... Kartą susišaukiau su kitu senu gamtos 
paminklu, su Stelmužės ąžuolu, – tęsė toliau Puntukas. – ir paklausiau: „Sakyk, 
ar tavo šakos neaplaužytos? Juk ir tave, kaip gamtos paminklą, žmonės lanko“. 
„Lanko“, – atsiliepė Stelmužės ąžuolas, – bet mano šakų niekas nelaužo“. „Ekskur-
sijos fotografuojasi?“ – dar pasiteiravau. „Fotografuojasi“, – patvirtino ąžuolas. „Tai 
kaipgi, ant tavęs lipdami, nė šakelės nenulaužia, turbūt labai aukštos kopėtėlės prie 
tavo kamieno?“ „Ką čia niekus paistai? – supyko ąžuolas. – Kokios kopėtėlės? Ne 
kopėtėles prie manęs pastatė, o dailia tvorele aptvėrė, kad nė žemės aplink mane 
nemindžiotų... O lankytojai fotografuojasi ne ant manęs, bet šalia manęs“. Tada 
jam tyčiomis sakau: „Ė, kopėtėles būtų gerai į tave atremti: kokia graži nuotrauka 
išeitų, susėdus ant tavo šakų! Jaunesni galėtų į pačią viršūnę įlipti ir po puikias 
apylinkes pasidairyti. Ė nuo manęs jie tik fotoaparatą temato...“ Tai, žinai, ąžuolas 
tik piktai sušvokštė ir nutilo.

– Gaila man tavęs, seni, – atsiduso poetas, – ė ir tavo didvyriams nemalonu, kai 
ant jų galvų lipa... Ir tu turbūt vis gilyn smengi... Lyg žemesnis...

– Taigi smengu, smengu, – patvirtino Puntukas, jau daugiau kaip pusantro me-
tro įlindau į žemę. Ė dabar kasmet po keliolika centimetrų vis gilyn ir gilyn. Kai 
sulipa kelios dešimtys ant nugaros, sunku beatsilaikyti... Ko gero, Dariui ir Girėnui 
prisieis smakrus ant žemės pasidėti...

– Ai, ai, ai, – paaimanavo poetas.
– Ir dar nekokią naujieną girdėjau, bet gal patylėsiu...
– Sakyk, sakyk, – paragino.
– Taigi jau kokia pora metų, kai vis ties didžiai rūpestingi 

žmonės žada mano pašonėj, ant Šventosios upės kranto, sta-
tyti karčemą trokštantiems pagirdyti... Dings mano ramybė ir 
mano valdų grožybė – dvelks kitokie kvapeliai, bus garsesnės 
kalbelės...

– Ė gal ta karčema bus be karčiosios? – paklausė poetas.
– Kur tau! Koks tu atsilikęs, poete! Antai, gal matai, pastatė 

vadinamą kioską, tai limonado dažnai pritrūksta, o karčiosios 
– visada kiek nori...

– Gaila man tavęs, seni. Bet, sakai, seniai žada, ė dar nesta-
to, galgi ilga virvė nutruks, – paramino.

– Gal... – nutęsė Puntukas ir atsiduso.
Tuo tarpu pilkas debesėlis pridengė mėnulį, aplink pritemo 

ir stojosi – 
...taip tyku – kad girdi, kaip jaunas lapas arba žiedelis ant 

šakelių kraunas...
Puntukas ir anykštėnai: neišvengiamas susitikimas kasmet vidur-
vasarį, liepos viduryje. 2012 m. liepos 16 d. vakaras. Foto: TK.n


