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BIČIONYS – kaimas Anykščių 
seniūnijoje už 6 kilometrų į rytus 
nuo Anykščių. Ribojasi su Burbiškio, 
Meliaušiškio, Žažumbrio, Pečiulių, 
Pagraužių, Rubikių, Pagubrio ir Kiaušų 
kaimais. Kaimą kerta siaurojo geležin-
kelio Anykščiai–Rubikiai atkarpa. Per 
kaimą teka upė Anykšta – Šventosios 
kairysis intakas. Per kaimą eina kelias 
Anykščiai–Rubikiai. Šiauriniu pakraš-
čiu kaimas glaudžiasi prie Elmininkų 
miško.

Yra 23 sodybos – 57 gyventojai 
(2001 m.). Nuo 2009 m. priklauso Bur-
biškio seniūnaitijai. Manoma, kad čia 
nuo seno gyventojai laikė daug bičių, 
todėl kaimas ir imtas vadinamas Bičio-
nimis. Kaimas kaip Biczany seniausiai 
minimas Ukmergės pavieto seniūnijų 
1765 m. inventoriuje, tuomet priklausė 
Lietuvos didžiajam kunigaikščiui ir 
buvo jo valdos – Anykščių seniūnijos 
dalis. Pagal tų metų seniūnijų inven-
torių Bičionyse buvo Jurgio Mikšio, 
Adomo Juodelio, Kazimiero Juodelio ir 
Kazimiero Tumo sodybos. 

XIX a. pirmojoje pusėje kaimas 
minimas kaip valstybinis – karališka-
sis. 1897–1899 m. pro kaimą buvo 
nutiestas siaurasis (750 mm pločio 
vėžės) geležinkelis Panevėžys–Anykš-
čiai–Utena–Švenčionėliai, šiauriniame 
kaimo pakraštyje pastatyta Bičionių 
stotis, kurios pastatas išlikęs iki šiol.

1923 m. kaime buvo 55 sodybos – 
266 gyventojai. 1927 m. kaimas išskirs-
tytas į vienkiemius, tuomet 680,97 ha 
žemės padalinta 72 savininkams. Po 
Antrojo pasaulinio karo iš Bičionių 

ATSIVĖRIMAI. KAIMO KŪRYBA

1. Bičionių kaimas žymus nuo seno
Ir geri žmonės čionai gyvena.
Žemelę dirba, grūdelius sėja 
Ir po trupučiuką vis kultūrėja.

2. Kiti pasakė reik nežiopsoti
Ir apturėjo gelžkelio stotį.
Stoties viršūnė rausvam mūrely
Šimtą metelių gyventi gali.

3. Jis turi žmoną tartum mašiną
Bet jų gerumą tai visi žino.
Juos visur kviečia, mielai vaišina
Ar kur vestuvės, ar pakasynos.

4. Oi graži graži mūsų Tėvynė,
O dar gražesnė mūsų pieninė.
Kadaise buvo kukli klėtelė, 
Dabar pieninė arba lūšnelė.

Apdainuotasis kaimas
Antanas TYLA

Štai kokią dainą banderole 1943 m. rudenį mano sesers Julės Tylaitės 
vardu į Burbiškio pašto agentūrą atsiuntė anoniminis autorius. Tuo 
pačiu metu paštu šią dainą gavo ir kai kurie kiti joje minimi Bičionių 
kaimynai.

Manau, kad daugiau jos egzempliorių iki šiol galbūt ir nebeišliko. Todėl 
jos paskelbimas dabar garantuoja, kad toks kūrinys liks išsaugotas.

Šioje dainoje yra minimi 1942–1943 metais, tai yra, prieš 70 metų 
gyvenę realūs Bičionių, Pagraužių, Rubikių, Žažumbrio kaimų ir 
Burbiškio bažnytkaimio gyventojai: Burbiškio bažnyčios klebonas ir jos 
tarnai, ūkininkai, amatininkai, oficialūs valstybinių institucijų padalinių 
atstovai (paštininkas, Bičionių geležinkelio stotelės viršininkas, Bičionių 
pieno nugriebimo punkto vedėjas), Burbiškio malūnininkas. Dainoje 
aptariamas jų gyvenimas, visuomeninė reikšmė, kai kurios ypatybės, jų 
bei visuomenės tarpusavio santykiai, bendravimo motyvai ir būdas.

Toks kūrinys – tai gyva to meto gyvenimo panorama, turinti pažintinę 
išliekamąją vertę. Autorius gerai žinojo, kuo gyvena minėtų gyvenviečių 
žmonės, kas jiems buvo reikšminga, kuo jie buvo artimi ir kuo kiekvienas 
išsiskyrė.

Dainos tekstas skelbiamas netaisytas.

Daina apie Bičionių ir Burbiškio apylinkes
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5. O toj lūšnelėj karalius būna,
Iš dilgių turi tokią karūną.
Apie bidonus vaikšto paspūtęs,
Ant žmonių rėkia tartum pasiutęs.

6. Žmonių susirenka pilna pieninė, 
Žinių pasdaro čia centralinė.
Nebūtus daiktus jie išgalvoja,
Paskui aplinkui juos išnešioja.

7. Už Bičionių yr Burbiškio miestas, 
Parapijonais visas  apriestas.
Po vienu stogu ir bažnytėlė, 
Ir klebonija, ir virtuvėlė.

8. Tą klebonėlį visi pamilo, 
Nuo jo gerumo širdys sušilo.
Kur tiktai būna susrinkimėlis,
Mielai pribūna mūs klebonėlis.

9. Sako, kad mūsų vargonų dėdė
Siuvėjo dukrą neseniai vedė.
Linkiu vaisingų gražių metelių
Ir bent desėtką gražių vaikelių.

10. Zakrastijonas vesti ketina,
Bet kurią vesti nė pats nežino.
Kai prisivaišinęs namolio grįžta,
Tai nuo dainų jo net laukai plyšta.

11. Garsus malūnas Burbišky yra,
Girnelės sukas, milteliai byra.
Iškeptos žąsys guli ant stalo,
Dabar už auksą jis tiktai mala.

12. Gera gadynė malūnui stojo,
Žmonės jam kelią nužvyravojo,
Jau nebežino ko ir bereikia,
Nes žmonės visko visko suteikia.

13. Yra ir pašto ten agentūra,
Tenai vienoda temperatūra
Keturi valakai ne iš sarmatos,
Dar telefono yr aparatas.

14. Gyvenk, brolyti, ir gyvent noris,
Ir paštininkas, ir gaspadorius. 
Ant stalo duona balta ir juoda, 
Iš pašto alga taip pat paguoda.

15. Genelis margas medin kalena,
O Biržys Juozas gerai gyvena,
Normas ir duokles kai atiduoda, 
Žiūri – dar pilną turi aruodą.

16. Kiti dėl šito jau ir pavydi, 
Ypač nuo ūkio kur yr nuslydę.
Tiktai Burnaika jį labai myli, 
Iš pavydumo šoka kadrylį.

17. Burbiškio linkui yr gale kaimo
Tylaitė Julė – tėvų palaima.
Geltonos kasos ir gražumėlis
Stikliniuos gonkuos, kaip paveikslėlis.

18. Sako, kad josios mielas broliukas
Prie Amiliutės  Žažumbrio sukas. 
Išeit iš jųjų graži porelė,
Tegu gi būna greit ir veselė.

buvo ištremta į Sibirą 15 asmenų – 
Povilo Karvelio (6 asmenys), Antano 
Šaltenio (3 asmenys) ir Antano Tylos (5 
asmenys) šeimos bei Stasys Gražys. 

1949  m. balandžio 30 d. kaime 
buvo sukurtas kolūkis „Pergalė“. 1972 
m. kovo 22 d. jis įjungtas į „Anykš-
čių šilelio“ kolūkį, kuriam priklausė 
iki 1992 m. Nuo 1949 m. balandžio 
30 d. iki 1972 m. kovo 22 m. Bičio-
nys buvo „Pergalės“ kolūkio centrinė 
gyvenvietė. 1952–1972 m. „Pergalės“ 
kolūkiui ir 1972–1983 m. „Anykščių 
šilelio“ kolūkiui vadovavo pirmininkas 
Vladas Šostakas.

Priklauso Burbiškio parapijai. 
Senosios kaimo kapinės nenaudoja-
mos, likę keli metaliniai kryžiai, ant-
kapiniai paminklai. Kapinės aptvertos 
akmenų tvora. Apie 150 m į pietus 
nuo kaimo kapinių yra archeologi-
jos paminklas – Bičionių kapinynas. 
1971 m. čia buvo rasta XV a. dirbinių 
(geležinis ietigalis, peilio liekanos, 
diržo sagtis).

Bičionyse 1915 m. gimė laisvės 
gynėjas, partizanų rinktinės vadas 
Kazys Tyla-Tarzanas, 1929 m. – moks-
lininkas istorikas, Pasaulio anykštėnų 
bendrijos pirmininkas Antanas Tyla, 
1943 m. – inžinierius, vadovas Stasys 
Dapkevičius, 1951 m. – inžinierius 
mechanikas Algimantas Dapkevičius.

Tai, kas nekinta: vaivorykščių nutviekstas Bičionių kaimo peizažas. Foto: Jonas 
Junevičius, „Anykšta“.

19. Netoli Julės savajam bute
Gyvena irgi graži Stasiutė.
Ir jos darželis žydėt pradėjo,
Ir vakaruot jau Stasė išėjo.

20. Priešais Stasiutę yra siuvėja,
Sako, neblogai ji siuvinėja,
Ir Liudvisiutė, ir jos sesutės,
Sako, kaip rožės kokios galvutės.

21. Vidury kaimo, netol pieninės
Yra Tumaitės, dvi gaspadinės.
Nebenutyli žodelio daina,
Kad viena kūnan tai labai eina.

22. Kugiokas yra ir jo broliukas,
Ant jųjų stogo sparneliai sukas.
Abu nagingi ir visko turi,
Ir dar seselę ir vienaturę.

23. Dar ir Veličkos nereik pamiršti, 
Vieną Zosytę jam reikia piršti. 
Jis per žiūronus į jąją žiūri
Ir dėl vestuvių kolektyvą turi.

24. O Jurgį šaučių jei suminėsiu,
Tai ir dainuot ko nebeturėsiu.
Išgėrus visko, brolyti, esti,
Greičiau tik reikia tau apsivesti.

Aš panorėjau su jum pajuokauti
Tik nenorėjau jūsų užgauti.
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Marija Imbrasytė-ČIRLIENĖ 
(1891–1984) – žemdirbė, savamokslė 
literatė ir dainininkė. Gimė ir augo Var-
nelių kaime netoli Kavarsko (Anykščių 
r.). Tėvas Stasys Imbrasas žemės netu-
rėjo, daugiausia dirbdavo sodininku 
apylinkės dvaruose, o motina Apolo-
nija Imbrasienė buvo padienė darbi-
ninkė. Paaugusi Marija padėdavo tėvui 
soduose ir dėl to, kaip ji pati paskui 
sakydavo, visam gyvenimui išmoka 
apsieiti su vaismedžiais: skiepyti, 
genėti.

Mokytis Marijai neteko, nes jos 
vaikystės ir jaunystės metais mokykla 
buvo toli, tik Kavarsko miestelyje, be 
to, ten buvo mokoma tik rusų kalba. 
Skaityti ir rašyti ji pramoko pati, drau-
gei parodžius ir pamokius. Vėliau ji 
padarė tokią pažangą, kad net ėmė 
kitus vaikus mokyti.

1913 m. ji ištekėjo už Čirlio, gyve-
nusio Ažuožerių kaime. Vyras turėjo tik 
18 arų žemės ir vertėsi batsiuvio amatu. 
Ištekėjusi Čirlienė padieninkaudavo 
– dirbdavo padiene darbininke apylin-
kės ūkininkams Laskauskui ar Navikui, 
labai daug vargo. Kuriantis kolūkiams, 
M. Čirlienė įstojo į kolūkį „Tarybų 
Lietuva“ ir jame dirbo. Senatvėje ji 
gyveno to kolūkio vietoje įsikūrusiame 
Anykščių medelyne. Ji buvo žinoma 
kaip gera savamokslė siuvėja. Pasako-
jama, kad rašytojas Antanas Vienuolis 
jai davė pinigų, kad nusipirktų siuvimo 
mašiną.

Marija ČIRLIENĖ

Daina apie Anykščius
Anykščių miestas kalnais apriestas,
O aplink miestų 
Upė Šventoji vingiais ištiesta.

Bėga Šventoji, bangos plūsčioja,
Kartais jos šnabžda,
Kartais net garsiai sušnekučiuoja.

Jos klausinėja tarp sau vien kitų,
O kas tai buva, kas tai atstika,
Kad rašytojas pas mum neatvyka.

Margom pakrantėm
Nebevaikščioja,
Sidabrą bangų nepaveiksluoja.

Daugelio žmonių mūsų veidrody
Veidai atspindi,
Mes tik Vienuolią veidą nerundam.

O kur jis dingo, kur iškeliavo,
Galgi kitur kur
Jis išvažiava?

Žalias šilalis mums ošia, saka:
Nebmins Vienuolis
Pakrantėm taką.

Tėvynės žemė priglaudė kūnus,
Anykščių žemes
Garbingus sūnus.
   
Vienuolis ilsis prie savą namą
Netol pakrantes,
Jonas Biliūnas – ant piliakalnią.

Tartum jie nori pasimatyti
Arba viens kitam rankų paduoti,
Pasisveikinti.

Bet žemė meilioji juos pavilioja,
Jautrios jų širdys
Plakti nustoja.

Jie gelmės žemės sapnus sapnuoja,
Eilių, romanų
Nebeposmuoja.

Daugel žmonių lanko jų kapą,
O jie negirdi, o jie nemata,
Kas ant jų kapą paminklų stata.

Žalias šilalis stovi prie taką,
Visa jis girdi,
Ką žmonės šneka.

Sako: šilalį naujai atželdins,
Kalnus ir slėnius
Mišku užpildys.

Miško eiguliai paruošė žemį,
Greit pagamina,
Tai mišku ūkis vėl apsodina.

Anykščių šilalį naujų augina,
Bet Baranauskas
Jo nebežina.

Kalnais pakalnėm kur vaikštinėja,
Žvėrių urvelius
Aprašinėja.

Seniai jo nėra tarpi gyvųjų,
Jau neberaša
Dainų gražiųjų.

Anykščių miestų taip gražiai puošia
Upė Šventoji –
Kaip juosta juosia.

Iš vienos pusės juosia Šventoji,
Iš antros pusės –
Miškai žaliuoja.

Anykščių miestas gražiai atrodo,
Po jį vaikščioti
Tai nenuobodu.

Čia lankos svečiai ir užsieniečiai,
Ir anykštėnus
Pas savį kviečia.

Kūrybos versmė – „pati iš savęs“ 

Pirmosios kraštotyros ekspedicijos, surengtos 1972 m. liepą ir rugpjūtį Ažuože-
riuose, dalyviai Teofilės ir Juozapo Navikų sodyboje su jos šeimininkais. Tarp kitų 
ekspedicijos dalyvių stovi kairėje mokytojas Jonas Katinas ir jaunas istorikas Anta-
nas Tyla, stovi dešinėje Ažuožerių mokytojas Pranas Sipas ir muziejininkė Teresė 
Mikeliūnaitė, priekyje pritūpusios muziejininkė, lietuvių kalbos mokytoja Dan-
guolė Dundulytė ir gydytoja Ledina Kaušpėdaitė (Kaladienė). Foto: VŽM fondai.
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Ties XXI amžiaus slenksčiuAnykščių šilaly, lankoj žaliojoj,
O ten jaunimas
Šoka, dainuoja.

Žiūrovai žiūri, širdį džiugina, – 
Tai gražumėlis
Mūsų jaunimą.

Našlaitė gegute pavirto
Pavasaris mirga,
Saulutė švieč gražiai,
Širdis iš džiaugsmo virpa,
Saldu, malonu jiems,
Tik man vienai, jaunai našlaitėlai,
Oi liūdnas, liūdnas dienelas.

Liūdnas man pavasarėlis,
Nebėr maną motinėlas,
Liūdnas dienelas, ilgas naktelas, – 
Aš nebesulauksiu savą motinėlas.

Aš jau negirdžiu meilių žodelių,
Niekas manį nešaukia: 
mielas vaikeli.
Už stalalią nesodina, 
pusrytėlių nevadina,
Oi, alpsta maną širdelą.

Niekas manį nešaukia 
Mana vardeliu
Ir nevadina man vaikeliu,
Visi manį bara, niekas neužtaria
Vargšes našlaitėlas.

Niekas nemata
Gailių ašarėlių 
Ir neramina graudžios širdužėlas.
Rūstūs žodeliai, sunkūs darbeliai
Alpina maną jaunų širdelį.
   
Oi atskrisk, atskrisk, raiba gegutėla,
Padėk man prikelti mielų motinėlų
Iš aukštąją kalnelią, iš šaltąją kapelią,
Padėk man prikelti mielų motinėlų.

Oi atskrisk, atskrisk, raiba gegutėla,
Apiberk manį pilkom plunksnelam,
Skrisiu drauge aš su tavim
Į žaliąją girelą.

Ir nusilaisčiau aukštan medelin,
Ir nusilaisčiau aukštan medelin,
Tin kukuočiau, tin dejuočiau
Skurdus vargelius.

Ku kū, ku kū, gegute,
Oi, miela mano motute,
Palikai manį mažutį
Kaip girioj pilkų gegutį,
Kukuojinčių.

Ku kū, ku kū, gegutėla,
Negirdi man motinėla.
Skardus balsas gegutėlas,
Verkia visas našlaitėlas, –
Išgirsi...

Užaugina man močiute
Užaugina man močiute 
Unt baltų runkelių,
Užsodina tėvutėlis
Unt ristą žirgelią.

Ir padavė švitrų kardų
Į maną rankelų,
Liepe unt vainelas joti,
Su priešais kovoti.

Būk, sūneli ąžuolėli,
Narsus ir galingas,
Būk del priešų pirmas,
Vargšam gailestingas.

Atkovok gi, sūnaitėli,
Tėvynės žemelį,
Aplaistytų krauju brolių 
Ir tavą dedelių.

Kurti dainas gimtųjų Anykščių apy-
linkių tarme M. Čirlienė pradėjo nie-
kieno neskatinama ir neraginama, kaip 
sakydavo, „pati iš savęs“. Daug įtakos 
jai turėjo daininga aplinka, „dainos 
tradicija“: juk ir Marijos motina, ir jos 
bobutė Ieva Kiršienė buvusios neblo-
gos dainininkės, tad ir Marija daug 
dainų buvo iš jų išmokusi.

Pirmosios jos dainos buvo sukur-
tos, kada dainininkei suėjo 13 metų. 
Kūrė Marija Čirlienė visą laiką – iki 
gilios senatvės, kurią praleido Peni-
ankų kaime. Ją pažinojusieji vietiniai 
žmonės iki šiol prisimena, kad M. 
Čirlienė labai mylėjo gėles ir gyvulius. 
Jos visi augintiniai turėjo gėlių vardus: 
kumelė buvo Aguona, karvės Nasturta 
ir Vyšnia.

Kaimo dainininkė Marija Čirlienė. 1963 m. Foto: VŽM fondai.
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Ir atsimk gi iš kryžiuočių,
Kurie turi užgrobi nuo senas gadynes,
Žiba miestą auksą bonias,
Šilką pilnas skrynias.

Ir parnešk sau iš kryžiuočių
Plieną kardų kietų,
O sesutei šilką skarų,
Žiedų, auksu lietų.

Saula laides, buvo vaina,
Daug kraują tekėja,
O sūnelis už Tėvynį
Galvelį padėja.

Nebegrįši, sūnaitėli,
Su dausų paukšteliais.
Nebearsi tėvą žemes
Su šėmais jauteliais.

Neparemsi tėvutėliui
Žilosios galvelas,
Nepaguosi motinėlai
Skaudžiosios širdelas.

Vestuvinė daina
Augina močiute jauną dukrelą,
Kaip daržely žalią rūtelą.

Dar nesuauga nesubrendėja,
Močiute berneliui tuoj pažadėja.

Suskyne rūtelį dar nežydžinčių,
Išlaide dukrelį dar nesuaugusių.

Išgėre čerkutį kuonai pilniausių,
Išlaide dukrelį kuonatoliausia.

Užauginusi dukteris Ona Čirlytę-
Kaulakienę ir Leonorą Čirlytę-Kaula-
kienę, sulaukusi penkių anūkų, M. Čir-
lienė mirė 1984 m. liepos 1 d. ir buvo 
palaidota Kavarsko kapinėse.

„Daina apie Anykščius“ buvo 
sukurta 1958 metais, praėjus vieneriems 
metams po A. Vienuolio mirties. Ją M. 
Čirlienė ruošėsi padainuoti per rašy-
tojo metinių minėjimą. Tačiau, mirus 
vienai giminaitei, ji turėjo dalyvauti 
laidotuvėse ir į minėjimą nebespėjo 
laiku atvykti. Taip šita daina tada ir liko 
nepadainuota. Daina buvo užrašyta iš 
jos atminties apie 1972 m.

Daina „Našlaitė gegute pavirto“ 
buvo sukurta 1963 m. gegužę. Jos isto-
rija tokia: tą pavasarį Peslių kapinėse 
buvo laidojama tokia tragiškai žuvusi 
Jurkėnienė. Per jos laidotuves labiau-
siai verkusi viena mergaitė – našlaitė 
Kavoliūnaitė iš Zablackų kaimo. Žmo-
nės stebėjosi, ko ji taip rauda per sveti-
mos moters laidotuves. Tik M. Čirlienė 
supratusi, kad mergaitė verkianti ne 
tiek Jurkėnienės, kiek savo motinos, ir 
aprauda savo nelengvą gyvenimą pas 
pamotę, kuri ją ūdijanti ir net mušanti. 
M. Čirlienei taip pagailo mergaitės, kad 
ji, parėjusi iš laidotuvių, iškart ir sukūrė 
šią dainą. Daina buvo užrašyta iš jos 
atminties apie 1972 m.

Dainą „Užaugina man močiute“ 
M. Čirlienė sakė sukūrusi, būdama 
dar tik 13 metų, paskui visą gyvenimą 
ją dainavusi. Senatvėje ji padainavo 

Muziejininkė ir kraštotyrininkė T. Mikeliūnaitė (pirma iš dešinės) ekspedicijoje 
Ažuožeriuose 1972 m. vasarą užrašinėja senųjų ažuožeriečių pasakojimus. Foto: 
VŽM fondai.

Sukrovei kraitelius margos skrynelos,
Išlaidei dukrelį jaunos martelos.

Dils tavo kraiteliai margos skrynelės
Verks tava dukrela jaunos martelos.

Atras tin anytų piktų be galą,
O rūstus šešuriukus sėd užu stalą.

Atras du dieverius, piktus peštukus,
A vyrą sesute kaip arškečiukas.

Verks tavą dukrela dienų naktelį,
Kad galėt grįžti pas motinėlį.

Praėja meteliai vieni ir antri,
A jauna martela tebeverkinti.

O kad pasversčia raiba gegute,
Tai skrisčiau, skrisčiau pas motinutį.

Kad ir nuskrisi, nieko nebrasi,
Tik tava dvi martelas tarp sau barasi.

Vyresnis tava 
bralalis jau žuva ant karą,
Tai ir jaunesnia namie nebėra.

O tavą tevelis buvo jau mirįs,
Ir tava močiutė nuėjo pas jį.

Verksi, dukrela, ryts vakarėlis,
Ilgas dienelės ir adynėlas.

Eilės apie 
Anykščių miestą

Anykščių miestas, kalnais apriestas,
O aplink miestą 
upė Šventoji vingiais ištiesta.
Čia aukšti mūrai ir plačios gatvės –
Tai iš naujovės, ne iš senatvės.
O pakraštėliuos gėlės marguoja,
Šaligatviuos žmonės eina vingiuoja.
Vidury miestą, kur tik pažiūri,
Laksta mašinas 
kaip vandeny žuvys.
Anykščių miestas gražiai išrodys,
Vidury miesto giraitė vėsi,
Čia žmonės ilsis medžių pavėsy
Ir visi linksmai tarp savi kalbas.
Saka: „O, kad atsikeltų iš šalto kapo
Vienuolis – mūsų rašytojas,
Ilgai stebėtųs čia atsistojis:
Į kokį miestą man atgabena,
Aš nepažįstu jo, nebeatmenu“.
Štai, kad pažvelgtų į namą savą,
Tuoj atpažintų muziejų savą.
Tai čia Anykščiai taip išdabinti,
Gražiai išpuošti ir išmarginti.
O vidur miesto giraitės žaliuoja,
Žmonės vaikščioja 
kaip žaliam rojuj.
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Kūrybos versmė – „pati iš savęs“ 

šią dainą Teresei Mikeliūnaitei, kuri ją 
užrašė apie 1972 m.

„Vestuvinė daina“ buvo sukurta 
1963 m. rugpjūčio mėnesį.

„Eiles apie Anykščių miestą“ M. 
Čirlienė 1972 m. rugpjūčio mėnesį 
padainavo kraštotyros ekspedicijos 
dalyvei Danguolei Dundulytei, kuri 
tuomet ir užrašė šį kūrinį.

„Mūsų prisiminimus” apie savo 
krašto praeitį 1972 m. rugpjūtį krašto-
tyros ekspedicijos dalyvei Danguolei 
Dundulytei papasakojo dviese – M. Čir-
lienė ir jos duktė Kaulakienė, jie buvo 
užrašyti kaip ir pasakoti, – tarmiškai.

Mūsų prisiminimai
„Šokdava vakarais jaunimas, aidava ratelių. Šoka ir po du – polkų, valsų, 

klumpakojį, suktinį. Susmesdava jaunimas pas Čirlius – vasarų ant kiemą, 
žiemų – gryčioj. Didžiausias gegužines būdava pas Leščių: sueina, suvažiuo-
ja, kvietimą neraikia.

Kūčias pavalgį, susrinkdava pas mus: tai degindava popierių, tai malkas 
nešdava, šiaudų aidava traukt. Popierių kai degina, vienai pasrode vaikas – ir 
turėjo merga vaikų, kitai karve – paskui visų laikų karves ir gane.“

„Pas Levandavičių atėja Verboj poterių kalbėt. Viena mergaite bekalbė-
dama poterius išvirta. Draskasi, jų kažikas smaugia. Jų užnuodija Gaidiene 
– nuodnike. Nuodnike turi par mėnesį apnuodyt būtinai kų nors. Praeinant 
pro jų, būtina laikyt špygas. Urbonavičius iš jos teisėtai prisiteise 10 litų. Tai 
ji priėja prie ją, geruoju perbrauke jam per žandų, ir persuka baisiai.“

„Viena buva akuratna moteris, o jos sūnus buvo kunigas. Atvažiava pas 
savo motinų arkliais, atsiveže klapčiukų svečiuos. Tėvas su sūnum išėja so-
dan, o ji kepa kiaušinienį ir saka: „Nedarysiu, ponaičiuk“. – „Padaryk, pada-
ryk ant kiaušinienes!“. Klapčiukas perspėja kunigų, kad jo motina nuodnike. 
Tada tas atnešus peržegnoja kiaušinienį – ir ištiška bliūdas. 

O motina papasakoja, kad sykį nuėjusi marinti senio, tas šaukįs – paimkit 
iš manįs, motina ir atsakiusi – pa-
imsiu. Taip ir tapusi nuodnike. 
Sūnus kunigas jai pataręs suside-
ginti ant laužą, kad nepridarytų 
nelaimingų žmonių. Motina ir 
susidegina.“

„Ir Gaidamavičiene numire 
viena, sūnus jos namus užrakina 
ir užkala. Vildžiūnų ūlyčia už 
upes – visi nuodnikai. Ir Gude-
liuos buvo nuodnikų – tik ma-
žiau, o Vildžiūnuos visi nuodni-
kai kaip tiktai.

Akys tai tikrai būna negeros. 
Atėja tokia Kaušpėdaičia, pagyre 
maną viščiukus, tai viščiukai vie-
ni kitus užlase, užtųse.

Vingriai – pusiau nuodnikai, 
nešiodava devyndrekį – velnią 
šūdų. Mažučiukai žmones su 
kepurem, o kepurėse – povo 
plunksna. Devyndrekį įvynioda-
va į skepetytį ir pririšdava karvei 
prie rago, tada karve nieką nebijo-
dava.“

„Pasakoja žmones tokių pasa-
kų. Sėdi žmogus ir veja knatus – 
punčius suka. Klausia velnias: „Kų 
čia tu dirbsi?“ – „Ežerų užrauksiu“. 
„Nerauk“, – velnias prašo. „Nu, ja-
gu prineši pinigų pilnų aulų čeba-
tą...“ – „Prinešiu“, – pasižadėja tas.

Žmogus pajeme čebatą aulų, 
nupjove, įkiša kaminan pirtelas ir – 
pilk pilnų. Velnias vis neša, pilia – ir 
vis nepilnas. Velnias supyka, saka: 
„Einam linkčių“. „Eik su mano sū-
num“, – ir parode kiškį. Imčių – tai 
imkis su senu maną tėvu – su meš-
ku... „Eikim mes abudu linkčių“, – 
velnias neatstoja. Užsisėda žmogus 
ant arklią – ir da greičiau. Saka vel-
niui: „Aš ir arklį tarp kojų nešiau – ir 
tai tavį pralenkiau“. Taip ir pripyla 
pilnų pirtelį pinigų...“

Ažuožerietė M. Čirlienė, viešėdama savo kraštiečio Antano Žukausko-Vienuolio sody-
boje, įsiamžino krėsle, išneštame į sodelį. 1963 m. vasara. Foto: VŽM fondai.n
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DIDŽIOJI ŽINIA

BALANDIS
19 d. Renginių ciklo „Susitikimai su Vilniaus anykštėnais 

mokslininkais“ popietė Koplyčioje – Pasaulio anykštėnų kūry-
bos centre, susitikimas su ekonomistu dr. Albertu Šimėnu.

GEGUŽĖ
1 d. Tradicinis 50-asis bėgimas „Anykščiai – Puntuko 

akmuo – Anykščiai“.
3–4 d. Tarptautinis plaukimo sprinto festivalis „Anykščiai 

2013“ baseine „Bangenis“.
4 d. Anykščių kultūrinio turizmo sezono atidarymo šventė 

„Ant bėgių!“ Siaurojo geležinkelio stotyje. Forumas „Anykš-
čių verslo strategija ir perspektyvos“ Sakralinio meno centre. 
Dalyvauja Anykščių ir kituose Lietuvos miestuose gyvenantys 
anykštėnai verslininkai.

4–11 d. „Baranausko keliu pas žemaičius“ – žygis arklio 
traukiamu vežimu iš Anykščių į Vainutą, skirtas prisiminti 
pirmąją Antano Baranausko kelionę į darbovietę 1853-ųjų 
pavasarį.

15 d. Meistrelio diena mažiesiems anykštėnams „Stebu-
klingas augalų pasaulis“ Bronės Buivydaitės sodyboje-muzie-
juje Anykščių senamiestyje.

17 d. Renginių ciklo „Susitikimai su Vilniaus anykštėnais 
mokslininkais“ popietė Koplyčioje – Pasaulio anykštėnų kūry-
bos centre, susitikimas su mokslininkais medikais.

17–19 d. Nuotykių lenktynės „Nykštietiškas  triatlonas 
2013“ – pramoginis-turistinis-kultūrinis-sportinis renginys, 
pažymintis Anykščių rajono turistinio sezono pradžią.

25–26 d. Tarptautinis graikų-romėnų imtynių turnyras Vla-
dui Žmoginui atminti komplekse „Nykščio namai“.

...ir dar gegužę:
* Ramunės ir Vytauto V. Landsbergių romansų vakaras ir 

naujos kompaktinės plokštelės pristatymas Koplyčioje – Pa-
saulio anykštėnų kūrybos centre.

* Anykštėno režisieriaus, muziko Nerijaus Petroko kūry-
bos vakaras Koplyčioje – Pasaulio anykštėnų kūrybos centre, 
dalyvaus Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentai.

* Vasaros festivalio „12 klasikinės muzikos savaitgalių 
Anykščiuose“ atidarymo koncertas Sakralinio meno centre. 
Dalyvaus kamerinės muzikos ansamblis „Musica humana“ 

Pasaulio anykštėnų metai Anykščiuose
Kultūros ir meno renginiai Anykščių krašte 2013 m. balandžio–gruodžio mėnesiais

ir solistai, bus atliekama programa „Mozartas ir Prancūzijos 
baroko muzika“. 

* „Vasaros anykštėnės“ smuikininkės Kristinos Domar-
kienės vadovaujamo J. Gruodžio konservatorijos studentų 
orkestro koncertas „Vasarą pasitinkant“ Koplyčioje – Pasaulio 
anykštėnų kūrybos centre.

BIRŽELIS
1 d. Respublikinė žirginio sporto ir tradicinės kultūros 

šventė „Bėk bėk, žirgeli!“ Niūronyse. Arklio muziejaus 35-
mečio minėjimas.

12 d. Parodos „1863 m. sukilimo ženklai Arturo Grottge-
rio kūrybos cikluose „Polonia“ ir „Lithuania“ atidarymas Oku-
ličiūtės dvarelyje. Paroda veiks iki liepos 14 d.

13 d. Tradicinės Antaninės A. Baranausko ir A. Vienuo-
lio-Žukausko memorialiniame muziejuje, Kupiškio kultūros 
centro mėgėjų teatro „Provincija“ spektaklis A. Vienuolio 
„Prieblandoje“.

15 d. Profesionalios muzikos festivalio „Rubikiai – dainų 
krantas“ koncertas prie Rubikių ežero.

23 d. Tradicinės Joninės Jono Biliūno sodyboje-muziejuje 
Niūronyse su jaunimo etnografiniais ansambliais.

31 d. Pedagogo Broniaus Petroko kūrybos vakaras „Pabūk ša-
lia“, skirtas Pasaulio anykštėnų metams, Anykščių kultūros centre.

...irgi birželį:
* Angelų kūrėjų-tapytojų simpoziumas Angelų muziejuje. 

Dalyvaus Inga Dargužytė, Judita Židžiūnienė ir kt.
* „Vasaros anykštėnės“ Gintarės Skerytės ir Dainiaus Pui-

šio koncertas „Atsiliepki tu manoj dainoj“ Koplyčioje – Pasau-
lio anykštėnų kūrybos centre.

* Dailininkės Ingos Dargužytės skulptūros ir grafikos par-
odos „Erdvė – plokštumos – kūnas“ atidarymas Koplyčioje – 
Pasaulio anykštėnų kūrybos centre.

* Dailės mokyklos mokinių ir mokytojų pleneras „Anykš-
tėnai sugrįžta kurti“ kartu su dailininkais profesionalais, 
Anykščių dailės mokyklos absolventais Anykščių kūrybos ir 
dailės mokykloje.

* Festivalis „12 klasikinės muzikos savaitgalių Anykščiuo-
se“. Instrumentinio ansamblio „Vilniaus klarnetai“ koncertas 
Sakralinio meno centre.

Nuo liepos 26-osios iki liepos 28-osios Anykščiuose
* Nacionalinės premijos laureato Vlado Vildžiūno parodos atidarymas Koplyčioje – Pasaulio anykš-

tėnų kūrybos centre.
* Skulptoriaus Antano Žukausko skulptūros – paminklo Koplyčios kapinėse palaidotiems anykštė-

nams atminti atidengimas.
* Pasaulio anykštėnų kūrybos centro ir Pasaulio  anykštėnų namų – deponuoto prof. A. Avižienio 

namo pristatymas.
* Anykštėnės dailininkės Domicelės Tarabildienės ir Tarabildų šeimos menininkų parodos atidary-

mas Sakralinio meno centre.
* Kauno muzikinio teatro solisto Tomo Ladigos koncertas Koplyčioje – Pasaulio anykštėnų kūrybos 

centre.
* Anykščių kultūros centro meno mėgėjų kolektyvų šventinis koncertas „Čia mūsų namai“ ir Miesto 

šventės atidarymo koncertas.
* Liaudiškų šokių kolektyvo „Gojus“ bendras projektas su Švedijos anykštėnų šokėjais Anykščių kultūros centre.
* „Madų šou“ – anykštėnių dizainerių Kristinos Kruopienytės, Ievos Juodelytės,  Ugnės Bužinskaitės drabužių kolekcijų 

pristatymas Anykščių kultūros centre.
* Vėlyvo vasaros vakaro koncertas ant Šventosios upės: istorinio šokio studijos „Baltoji Pavana“ (vadovė Jūratė Uselienė) ir 

legendinės roko grupės „Antis“ (vadovas Algirdas Kaušpėdas) koncertas.
* Pasaulio anykštėnų VII suvažiavimas, pianistės Mildos Daunoraitės ir smuikininkės Gretos Bučinskaitės koncertas Anykščių 

kultūros centre.
* Kaliningrado anykštėnės dailininkės Eugenijos Veteikytės-Untulienės-Kreft tapybos paroda Anykščių miesto centre.
* Festivalis „12 klasikinės muzikos savaitgalių Anykščiuose“ – pučiamųjų orkestro „Trimitas“ ir „vasaros anykštėno“ sakso-

fonininko Petro Vyšniausko koncertas Sakralinio meno centre.
* Tradicinė teatralizuota kultūros popietė prie Antano Baranausko klėtelės „Didis šturmas dūšioj griaudė“.
* Sporto varžybos „Pasaulio anykštėnai prie šachmatų lentos“ Anykščių miesto centre.
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Ties XXI amžiaus slenksčiuLIEPA
6 d. Kavarsko kraštiečių renginys „Himną giedam savo 

gimtinei“ Kavarske.
11–14 d. Penktasis tradicinis ekstremalaus rokenrolo festi-

valis „Velnio Akmuo“ Anykščiuose, Dainuvos slėnyje.
16 d. Tradicinis nakties renginys „Ilgesys Tėvynę nešė“, 

skirtas S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio per Atlantą 80-mečiui, 
Anykščių šilelyje prie Puntuko akmens.

22 d. „Duris atveria nauja galerija“: Beatričės Kleizaitės-
Vasaris dailės kolekcijos – dovanos Anykščiams pristatymas 
Okuličiūtės dvarelyje. Paroda veiks iki rugpjūčio 31 d.

25 d. Fotomenininkės Onos Pajedaitės fotografijų parodos 
„Prakalbinti portretai“ atidarymas Anykščių kultūros centro 
galerijoje.

26–28 d. Miesto šventė ir Pasaulio anykštėnų VII suvažia-
vimas „Buvom. Esam. Būsim“ Anykščiuose.

...dar liepą:
* Anykštėnų Agnės Biliūnaitės ir Kosto Biliūno kūrybos 

pristatymas Koplyčioje – Pasaulio anykštėnų kūrybos centre.

RUGPJŪTIS
5–6 d. XIII tarptautinis jaunųjų vargonininkų festivalis „Ju-

niores priores organorum“ Anykščių Šv. Mato bažnyčioje.
16–17 d. Nacionalinis bardų festivalis „Purpurinis vakaras“ 

Dainuvos slėnyje ir kitose Anykščių miesto kultūros erdvėse.
24 d. Pasaulio debeikiečių sambūris „Visada, visada namo 

sugrįšim“ Debeikiuose.
...o taip pat rugpjūtį:
* Kauno anykštėnų menininkų darbų jungtinė paroda Ko-

plyčioje – Pasaulio anykštėnų kūrybos centre.
* Anykštėnės pianistės Paulinos Dūmanaitės rečitalis Ko-

plyčioje – Pasaulio anykštėnų kūrybos centre.
* Dailininko impresionisto Jono Rimšos dailės parodos ati-

darymas Koplyčioje – Pasaulio anykštėnų kūrybos centre.
* Angelų kūrėjų-skulptorių pleneras „Angelas Anykš-

čiams“ Angelų muziejuje, dalyvaus Saulius Milašius, Vladas 
Vildžiūnas ir kt.

* Anykštėno chorvedžio Gedimino Purlio kūrybos vaka-
ras, skirtas jo 65-erių metų sukakčiai, Koplyčioje – Pasaulio 
anykštėnų kūrybos centre, Kretingos mišraus choro „Ginta-
ras“ koncertas.

* Kraštiečių sambūris Burbiškyje.

RUGSĖJIS
13–15 d. Europos paveldo dienos Anykščių krašte tema 

„Epochų ženklai“ – 1863 m. sukilimas: žygiai, parodos.
14 d. Tradicinė kultūros popietė – Vaižgantinės Maleišiuo-

se, kanauninko ir rašytojo Juozo Tumo-Vaižganto gimtinėje.
20 d. Renginių ciklo „Susitikimai su Vilniaus anykštėnais 

mokslininkais“ popietė Koplyčioje – Pasaulio anykštėnų kū-
rybos centre.

21 d. Festivalis „12 klasikinės muzikos savaitgalių Anykš-
čiuose“. Lietuvos obojininkų kvarteto koncertas Anykščių Šv. 
Mato bažnyčioje.

21 d. „Obuolių šventė“ Anykščiuose.
22 d. Lietuvos dviračių maratonų taurės V etapas „Anykščių 

dviračių maratonas” Niūronyse.

...be to, rugsėjį:
* Vaidos Genytės ir Vaido Vyšniausko muzikinio dueto 

koncertas Koplyčioje – Pasaulio anykštėnų kūrybos centre.
* Vakaras su aktoriumi Ferdinandu Jakšiu Sakralinio meno 

centre.
* Viliaus Kavaliausko knygos „Mūsų ir jūsų laisvės veidai“, 

skirtos 1863 m. sukilimo 150-mečiui, pristatymas ir edukaci-
nė programa „Sukilimo atmintis“ Okuličiūtės dvarelyje.

SPALIS
18 d. Renginių ciklo „Susitikimai su Vilniaus anykštėnais 

mokslininkais“ popietė Koplyčioje – Pasaulio anykštėnų kū-
rybos centre. 

...bei kitomis spalio dienomis:
* E-DOX fiesta – kino fiesta, dedikuota pasaulio autori-

niam dokumentiniam kinui, Koplyčioje – Pasaulio anykštėnų 
kūrybos centre.

* Tarptautinis lietuviškos dramaturgijos profesionalių tea-
trų festivalis „Kliudžiau 2013“ Anykščių kultūros centre.

* Jaunųjų anykštėnų vakaras Koplyčioje – Pasaulio anykš-
tėnų kūrybos centre. Dalyvaus pianistė Guoda Indriūnaitė, 
solistas tenoras Andrejus Kalinovas, aktoriai Toma Razmisla-
vičiūtė ir Jonas Čepulis.

* Juozo Adomonio stiklo ir keramikos darbų paroda Ko-
plyčioje – Pasaulio anykštėnų kūrybos centre.

LAPKRITIS
15 d. Renginių ciklo „Susitikimai su Vilniaus anykštėnais 

mokslininkais“ popietė Koplyčioje – Pasaulio anykštėnų kū-
rybos centre.

...irgi lapkritį –
* Anykštėno jaunojo kompozitoriaus Giedriaus Alkausko 

kūrybos vakaras „Į sapnų ir burtų lauką“ ir naujos kompak-
tinės plokštelės pristatymas Koplyčioje – Pasaulio anykštėnų 
kūrybos centre.

GRUODIS
20 d. Renginių ciklo „Susitikimai su Vilniaus anykštėnais 

mokslininkais“ popietė Koplyčioje – Pasaulio anykštėnų kū-
rybos centre.

...o svarbiausia gruodį:
* Knygos šventė „Tik širdis vis trokšta kurti“ (A. Baranaus-

kas)“ Anykščių L. ir S. Didžiulių viešojoje bibliotekoje. Anta-
no Baranausko literatūrinės premijos įteikimas, susitikimas su 
premijos laureatu. Naujų V. Račkaičio, V. V. Landsbergio, R. 
Vanago, V. Papievio, A. Drilingos, A. Biliūnaitės knygų prista-
tymai. Knygų mugė.

* Nacionalinis tarmių festivalis Anykščių kultūros erdvėse.
* Anykštėnų rašytojų Mildos Telksnytės ir Vygando Rač-

kaičio kūrybos vakaras Koplyčioje – Pasaulio anykštėnų kū-
rybos centre.

* Dailininko Arvydo Šaltenio darbų parodos atidarymas 
ir kūrybos vakaras Koplyčioje – Pasaulio anykštėnų kūrybos 
centre.

* Angelų šventė – Kalėdos Anykščiuose anykštėnams ir 
šventėms į namus sugrįžusiems emigrantams Koplyčioje – Pa-
saulio anykštėnų kūrybos centre ir Angelų muziejuje.

Iki susitikimo Vaižgantinėse!
Netruks prabėgti  žemę išbudinantis pavasaris, žaliaskarė vasara, o rudenį... Kaip ir kie-

kvieną rudenį lietuvių literatūros klasiko kanauninko Juozo Tumo-Vaižganto gimtasis Malei-
šių kaimas vėl pakvies į tradicinį respublikinį renginį – Vaižgantines.

Šių metų Vaižgantinės rugsėjo 14-ąją, šeštadienį, – jau penktosios, tokiu vardu tituluoja-
mos. Tradiciškai Malešiuose bus vainikuoti Vaižganto premijos laureatai, o Svėdasų seniū-
nijos įsteigta Mažoji Vaižganto premija „Už kūrybinius nuopelnus Svėdasų kraštui“ čia bus 
įteikta penktąjį kartą.

Tradiciniais „Vaižganto skaitymais“ prisiminsime ir pagerbsime iškilųjį savo kraštietį, ant 
senųjų etnografinio kaimo pastatų sienų veiks fotografijų parodos. Nauju akcentu šiemet taps 
visų keturių šalies mokyklų, pavadintų Vaižganto vardu, moksleivių kūrybos paroda „Savo 
piešiniais prisiminkime ir pagerbkime Vaižgantą“, skirta rašytojo mirties 80-mečiui atminti.

Į Vaižgantines kviečia jų organizatoriai Svėdasų seniūnija, Svėdasų krašto (Vaižganto) mu-
ziejus, Vaižgantiečių klubas „Pragiedrulys“ ir Anykščių kultūros centro Vaitkūnų skyrius.
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