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ATSIVĖRIMAI. DIENORAŠTIS

2013-ųjų pavasaris ilgam liks atmintyje keliolikai keliautojų, pasiryžu-
sių istoriniam žygiui „Antano Baranausko keliu pas žemaičius“, keliavu-
sių ilgesnę ar trumpesnę jo atkarpą. Jis įsiminė ir šimtams pakeliui sutiktų 
žmonių, sveikinusių arkliniais vežimais kone 300 kilometrų dardėjusius 
žygio dalyvius, pakartojusius poeto Antano Baranausko (1835–1902) 
kelionę iš tėviškės į pirmąją darbovietę Šilutės krašte, Vainuto raštinėje.

Tikslas, 1853 metais aprašytas aštuoniolikmečio A. Baranausko jau-
nystės dienoraštyje, buvo pasiektas laiku ir sėkmingai. O pakeliui žygio 
dalyviai pakartojo ir tai, ką savo laiku darė jaunasis anykštėnas – rašė 
savojo žygio dienoraštį. Rašė visi, kurie keliavo vežimais per Ukmergės, 
Kėdainių, Raseinių, Tauragės kraštus, ieškodami tinkamų arkliams kelių į 
Vainutą per XXI a. Lietuvą.

Štai du autentiški dienoraščiai: 1853-aisiais A. Baranausko parašytas 
ir 2013-aisiais A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio 
muziejaus muziejininkų pratęstas.

Antanas BArAnAuSKAS

(Kovo) 26. Ketvirtadienis. Rengiuosi kelionėn. Atvažiuoja vežimas. Atsisveiki-
nu su tėvais. Palieku gimtąją šalį. Mane apima liūdesys. Paskutinį kartą nuo kalno 
žvelgiu į mielas vietas ir, paskendęs liūdnuose apmąstymuose, privažiuoju Ukmer-
gę. Smarkiai pila lietus. Už 6 auksinus ir 10 grašių perkuosi lietsargį. Temstant 
pasiekiu Milašiūnus. Ponas Gosienskis vaišina arbata ir vakariene. Nakvoju.

(Kovo) 27. Penktadienis. Rašau laišką Tėvams ir perduodu grįžtančiam veži-
mui. Važiuoju į Gaižiūnų kaimą, netoli Šėtos plento. Kelias bjaurus. Purvynas. 
Arkliai prasti. Vos velkamės. Miškuose dar laikos pašalas. Privažiuoju Gaižiūnus, 
keičiu arklius – tiktai pora, ir tie netikę. Kelias labai bjaurus. Arkliai klimpsta purve 
iki kelių. Pravažiuoju Šėtą neišbrendamu keliu. Už Šėtos devynis varstus parva-
žiavus, pristoja arkliai. Einame pėsti su vežėju, o arkliai nepavelka tuščio vežimo. 
Saulė leidžiasi, o mes stovime kelyje, įklimpę duobėn, kelionės išvarginti ir nuil-
sę. Dešimtą vakare patvoriais ir pagrioviais prasibrauname į Daukainių kaimą, 17 
varstų nuo Gaižiūnų. Nakvoju pas Rinktinį vyrą. Paslaugus žmogus, vaišina mane 
degtine ir vakariene, kokią įstengė, kloja patogų patalą. Dėkoju Dievui už pagalbą 
nakvynėje ir nakvoju.

(Kovo) 28. Šeštadienis. Imu trejetą tvirtų arklių, kelias geresnis. Giedri diena, 
grynas dangus. Kalasi iš žemės žolė. Važiuojant akys džiaugiasi plačiu Kėdainių 
apylinkių horizontu, mintis atsigauna kur kas gražesnių reginių plotuose. Kėdai-
niuose išsiliejęs Nevėžis. Daržais ir kalnais pasiekę miestą, pervažiuojame tiltą. 
Kelias geresnis. Privažiuojame Josvainių miestelį, 17 varstų nuo Daukainių, mano 
nakvynės vietos. Valsčiaus valdyboje Raštininkas Butkevičius ir Mokytojas Kazans-
kis vaišina mane degtine. Gaunu arklius, vakare privažiuoju Ariogalą, miestelį prie 
Raseinių plento, 3,5 mylios nuo Josvainių. Gatvės grįstos. Tvarkingas miestelis. 
Sustojau valsčiaus valdyboje. Prastas kelias ir sunkus persikėlimas per Dubysą pri-
vertė ieškoti nakvynės. Iki Raseinių 3,5 mylios. Nakvoju.

(Kovo) 29. Sekmadienis. Imu trejetą arklių, išvažiuojam. Persikeliu per Dubysą 
luotu. Po pietų 4-ą valandą, visai išvargęs, sustoju Raseiniuose. Nėra arklių. Na-
kvoju.

(Kovo) 30. Pirmadienis. Raseiniuose randu Višnievskį, atvažiavusį iš Viduklės. 
Imu jo arklius. Rašau ir atiduodu pašte laišką Tėvams. Išvažiuoju. Pietauti sustoju 
Viduklėje. Arklių laukiu keturias valandas. Davė tiktai porą prastų. Saulė leidžiasi. 
Nemakščių miestelyje, 2 mylios nuo Viduklės, imu kitą porą ir, sukinkęs su pirmai-
siais, vykstu per Skaudvilę į Batakius, kurie yra 4 mylios nuo Viduklės ir 6 mylios 
nuo Raseinių. Pirmą ar antrą valandą nakties privažiuoju ir nakvoju.

(Kovo) 31. Antradienis. Vykstu su pora arklių plentu į Tauragę. Beigeriškiuose 
mainau juos – imu trejetą. Sartininkų kaime, Vainuto seniūnijoje, pakeičiu juos 
ir temstant išvažiuoju. Iš čia purvynu, klanais, pamiškėmis tiktai 12 val. nakties 
pasiekiu Vainutą, tolesnio gyvenimo vietą.

1853 m. pavasaris

Per Lietuvą 
su A. Baranausko dienoraščiu

Kovas nuleido visą sniegą
Ir išlaisvino sukaustytas upes.
Jos iš krantų išėjo.
Aš leidausi į kelionę.

Šaltis ir purvynas
Išvargino mane kelyje.
Džiaugsmas ir liūdesys pakaitom
Išsekino mano dvasią.

Vieversėlis anksti kelias.
Ir saulė įšildo.
Paukščių giesmėmis šilai skamba,
Sprogsta medžiai.

Nudžiugusi gamta bunda
Iš kieto miego,
Žavesio ir jausmų įlieja.
Pavasaris mums grįžta.

Tik aš, žiemos prislėgtas,
Nejaučiu pavasario valandos,
Nes esu atskirtas
Nuo gimtinės.
 Antanas Baranauskas

A. Baranausko 1853 m. dienoraščio 
faksimilė su posmais apie pavasarį. 
Rankraštis saugomas Lietuvių literatū-
ros ir tautosakos instituto fonduose.
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Egidijus muSTEiKiS

Gegužės 4-ąją pradėti žygį arklio traukiamu vežimu po-
eto ir vyskupo Antano Baranausko keliu teko garbė man ir 
vadeliotojui Vidmantui Baniui. Pasikinkę „Origono“ sporto 
klubo Širmį į Arklio muziejaus sumanytojo profesoriaus Pe-
tro Vasinausko lineiką, palikome šurmuliuojančią Anykščių 
geležinkelio stotį ir lydimi policijos automobilio dardėjome 
miesto gatvėmis.

Širmas žirgas laimę neša. Senovės baltai šviesius širmo 
arba šyvo plauko arklius laikė šventais dievų gyvūnais, su 
kuriais tik genčių vadai turėjo teisę jodinėti. Ir mes gatvėje 
tarp automobilių buvome išskirtiniai, jautėmės lyg kunigaikš-
čiai. Orumą žadino žinojimas, kad su šia lineika keliavo ir 
pirmasis kaimo turizmo idėjos Lietuvoje autorius ir poilsinių 
kelionių su arkliais pradininkas profesorius P. Vasinauskas.

Išvažiavę iš miesto, palikome plentą ir pasukome į kairę 
per laukus Puntuko brolio link. Vidmanto vadeliojamas širmis 
greitai bėgo vieškeliu dešinėje pusėje palikdamas rašytojo An-
tano Žukausko-Vienuolio gimtuosius Ažuožerius. Trumpam 
stabtelėjome ir aplankėme jaukias Peslių kaimo kapinaites.

Nuo Peslių Zaviesiškio link važiavome smėlėtu pušyno 
keliuku. Jeigu kam rūpi pajusti tikrą keliavimo su arkliu malo-
numą, turėtų rinktis ne asfaltuotą, bet paprastą kaimo keliuką. 
Tik tokiu keliu gali važiuoti lėtai ir mėgautis kelione. Lėtumas 
– turizmo pagrindas. Kai važiuoji su arkliu, tarsi sustoja laikas, 
dingsta jaudulys ir visi dienos rūpesčiai. Gaila, kad tokiu ma-
lonumu dabar retas begali pasinaudoti.

Kavarsko miestelyje sustojome prie Šv. Jono Krikštytojo 
šaltinio. Sutiktiems kavarskiečiams pasakojome, kas esame ir 
kur keliaujame. Kavarske gerai žino Arklio muziejų ir ruošiasi 
birželio 1-ąją atvykti į Niūronis, į žirgų sporto šventę „Bėk 
bėk, žirgeli!“.

Atsigaivinę šaltinio vandeniu, čia pat „Šaltinio“ kavinėje 
vaišinomės skaniais šaltibarščiais ir koldūnais, už sočius pi-
etus dėkojome kavinės vedėjai Genutei, virėjai Daivai ir pa-
slaugiai barmenei Astai. 

Kavarske gavau naują arklį ir vadeliotoją. Vietoj Širmio į 
lineiką pakinkėme Niūronių kaimo gyventojo Egidijaus Ka-
tino juodbėrą kumelaitę Musę. Užaugęs šalia Arklio muzie-
jaus, mano bendravardis Egidijus myli ir gerai pažįsta arklius. 
Nors stambiųjų žemaitukų veislės Musei daugiau teko traukti 
žemdirbystės padargus laukuose ir vežimus kaimo keliais, 
bet sumanaus vadeliotojo valdoma ji drąsiai traukė lineiką ir 
asfaltuotu plentu, kai pro šalį, mus aplenkdami, lėkė lengvieji 
automobiliai ir didžiuliai vilkikai.

Beje, jų vairuotojai ne visi draugiškai šypsodamiesi mus 
sveikino, nors ir matė, kad mes ne šiaip važiuojame, bet ke-
liaujame pasipuošę „Bėk bėk, žirgeli!“ šventės vėliava. Vis 
dėlto Musė greitai ir saugiai mus nuvežė į Vidiškių miestelį 
Ukmergės rajono pakraštyje ir taip apgynė visų stambiųjų 
žemaitukų autoritetą – juk stambiųjų žemaitukų veislės ar-
kliai išvesti vežimams traukti. Bet su Muse ir su P. Vasinausko 
lineika jau tenka atsisveikinti – Vidiškiuose mūsų laukė kiti 
įspūdžiai ir nauji draugai.

Visi arkliai gražūs, bet kai pastebi ristūną, akių negali 
atplėšti. Vos tik užsukom už Vidiškių bažnyčios, aikštelėje 
pastebėjome ristūnų kumelę, pakinkytą į vežimą, ir du gar-
sius Ukmergės rajono žirgų augintojus Benjaminą Jovaišą ir 
Mečislovą Radzevičių.

Benjaminas ir Mečislovas žirgus augina labiau iš patrio-
tizmo, ne finansinės naudos ieškodami. Nors pavasarį darbų 
ūkyje daug, išgirdę apie Anykščių muziejininkų organizuo-
jamą žygį, jie sutiko prisidėti. Geriausiai tam tiko Benjamino 
kumelė Olimpija. Išlydėti Vidiškių bendruomenės narių, ris-
tūnės traukiamu vežimaičiu lėkėme į Ukmergę.

Kaimo arkliui labiau už viską mielesni laukai, tad jis, žolę 
pamatęs, tuoj suka į šalį. Tuo tarpu ristūnas visur bėga tiesiai. 
Ristūnui pats bėgimas – malonumas. Todėl nė nepastebė-

Žygio į Vainutą palydos ir išvykimas iš Anykščių Kavarsko 
link. Foto: Mindaugas Karčemarskas ir TK, VŽM.
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jome, kaip iš Vidiškių visa valanda anksčiau privažiavome 
Ukmergės miestą ir taip sukėlėme nemažai rūpesčių kole-
gėms iš Ukmergės krašto muziejaus...

Per Ukmergę, vėl policijos ekipažo lydimi, pasiekėme 
miesto centrą. Kaip prieš 160 metų būsimasis vyskupas A. 
Baranauskas, taip ir mes saugiai pravažiavome seno bruko 
gatve iki muziejaus – ačiū policininkams už tai, be jų palydos 
arklio kinkiniui Ukmergės centre nejauku būtų.

Muziejuje rūpestingų kolegių Kristinos Darulienės, Re-
ginos Pulkauninkaitės ir Jolantos Petronytės buvome pavai-
šinti alumi su sūriu. Simboliškai gavome dovanų skėtį – mat 
Ukmergėje prieš 160 metų A. Baranauskui jį pirkti teko – ir 
palydėti Kristinos ir Egidijaus dambrelių muzikos garsų, švil-
piant lengvam vakariniam vėjeliui, skubėjome į Deltuvą, kur 
mūsų laukė viešnagė pas Juozą Kundrotą.

J. Kundrotui prieš Antrąjį pasaulinį karą teko tarnauti Lie-
tuvos kavalerijos artilerijoje, kur patrankos buvo traukiamos 
arkliais. Sovietų sąjungai okupavus Lietuvą, o paskui įsiveržus 
vokiečių kariuomenei, J. Kundroto pulkas kartu su Raudonąja 
armija buvo deportuojamas į Rusiją. „Mūsų uniformos bu-
vo su Vyčio ženklais, todėl Rusijoje vietiniai gyventojai mus 
vadino fašistais“, prisimindamas jaunystę, mums pasakojo J. 
Kundrotas.

Grįžęs iš fronto, J. Kundrotas dirbo žemės ūkyje, kaip 
gabus vadovas vadovavo dideliam Deltuvos kolūkiui. Jis 
bendravo ir su tuometiniu Lietuvos žemdirbystės instituto 
direktoriumi Petru Vasinausku, abu buvo tos pačios kaden-
cijos Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos deputatai. Spręsdami 
svarbius Lietuvos žemės ūkio klausimus, ne kartą abu lankėsi 
Maskvoje. J. Kundrotas dar pamena, kaip profesorius Petras 
Vasinauskas priešinosi nepažangioms, prievarta brukamoms 
mokslo naujovėms iš Rytų: kukurūzų sėjai, senojo kaimo 
naikinimui, kolūkių stambinimui, kur eilinis žmogus, nutolęs 
nuo savo žemės, buvo tik didelės sistemos sraigtelis.

Ilgametis ūkio vadovas J. Kundrotas mums prisipažino, 
kad jeigu būtų buvę klausoma žemdirbystės patriarcho Petro 
Vasinausko mokslinių patarimų, pokolūkinio Lietuvos kaimo 
griūtis nebūtų tokia baisi.

Deltuviškis J. Kundrotas papasakojo ir apie Milašiūnų 
kaimą, kuriame pirmajai nakvynei buvo apsistojęs jaunasis 
poetas Antanas Baranauskas. Tenai, Milašiūnuose, nuo se-
no gyveno iš Rusijos atsikėlę sentikiai, kuriai vertėsi medžio 
amatais: lenkė ratlankius, rogėms pavažas, darė medinius ra-
tus, pynė odinius botagus. Ties Milašiūnais ir baigiasi pirmasis 
žygio etapas – ilsimės, įveikę kone 50 kilometrų.

Audrius LASKAuSKAS

Gegužės 6 dieną ties Milašiūnais pasitinkame Krakių 
Žemės ūkio bendrovės sunkvežimį. Iš jo išlipa seni Arklio 
muziejaus bičiuliai ir mano pažįstami Albertas ir Alfonsas 
Marazai. Su Albertu važiuota ir 1996 m. vasaros pradžioje 
iš Kauno Lietuvos žemės ūkio akademijos iki Dotnuvos. Tuo-
met keliauta su keturmečiu rusų ristūnu Kadru, šiandien gi 
kelionei pasirengusi Lietuvos sunkiųjų veislės kumelė čem-
pionė Varsa.

Šios dienos tikslas – pasiekti Žemuosius Kaplius, kur mū-
sų ekipažo laukia Zinaida ir Rimantas Kleivai. Deja, Antano 
Baranausko dienoraštyje minėtuose Daukainiuose nakvynės 
negavom. Kaimas labai ištuštėjęs.

Antros dienos kelionę pradedame iš kadaise klestėjusio 
sentikių Milašiūnų kaimo. Apie senuosius laikus šiandien čia 
primena tik kelios apleistos sodybos ir iš tolo matomos ka-
pinaitės. Smuklininko Gosienskio karčemos taip pat nelikę. 
Linksmai besišnekučiuojant neprailgsta ir 15 kilometrų atkar-
pa iki Bukonių miestelio. Albertas mosteli ranka ties sankryža 

Pirmoji žygio diena: pro Kavarsko šaltinį ir Vidiškius – į 
Ukmergę prie Muziejaus. Foto: Mindaugas Karčemarskas, 
VŽM.
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į Siesikus. Pasirodo, jo tėviškė – Pagiriai. Ir čia sužinau apie 
jo pirmą kelionę arkliu iš Pagirių į didelį Ukmergės miestą. 
O kad tėvukas pasiimtų dešimties neturintį sūnų į kelionę, 
Albertas į vežimą įsitaisė iš vakaro ir ten nakvojo.

Įvažiuojam į Bukonis, sukam pagrindinės Bukonių moky-
klos link ir netikim savom akim! Mūsų pasitikti išeina visa 
mokykla! Negana to, po mūsų trumpo pabendravimo esam 
išlydimi ne tik su nuoširdžiausiais palinkėjimais, bet ir apipi-
lami dovanomis. Ne tik mes, bet ir Varsa sulaukia dovanų. 
Moksleiviai, negavę avižų, Varsai perduoda maišelį migdolų. 
Dėkojam už sutikimą mokyklos direktorei Elenai Tuzovienei 
ir visai mokyklos bendruomenei. Išvykdami linkėjome vai-
kams prisiminti dienoraščio žanrą ir nedelsiant pradėti rašyti.

Pakeliui į Šėtą stebiu, kad čia laukai sužaliavę daug labiau 
nei Anykščiuose. Man antrina ir Albertas, primindamas, kad 
Šiaurės Lietuvoje ūkio darbai gali vėluoti iki dviejų savaičių.

Šėtoje mūsų laukė dar vienas susitikimas su Lietuvos jauni-
mu. Stadione sutinkame istorijos mokytojos-ekspertės Audro-
nės Pečiulytės suburtas gimnazistų klases. Kaip ir Bukonyse, 
taip ir čia perskaitėme A. Baranausko kelionės antros dienos 
dienoraščio fragmentą, čia pat pasidžiaugiame, kad dabar ne 
kovo mėnuo, surengiame viktoriną iškiliųjų anykštėnų tema 
ir palinkėję vieni kitiems geros kloties, keliaujame toliau.

Pravažiavus Šėtos kapines, mūsų ekipažą stabdo moteris. 
Sustojus ir pasikalbėjus, paaiškėja, kad tai Aldona, arklius 
mylinti Šėtos gyventoja. Per Lietuvos radiją išgirdusi apie 
keliautojus, nusprendė pasitikti mus ne tuščiomis, o su pilnu 
maišu cukrinių runkelių. Užteks pamaloninti visiems žygio 
arkliams. Taip ir norisi sušukti: Lietuvoje meilė ir gėris ar-
kliams – dar gyvi!

Prie nuostabaus grožio Obelies upės stabtelėjome pailsin-
ti Varsos. Čia atsigaivinome, Varsa pirmą kartą šiemet godžiai 
ragavo šviežios žolės ir čia pat užsigardino Aldonos lauktu-
vėmis. Pasistiprinę tęsiame kelionę ir pasiekiame Žemuosius 
Kaplius, kur mus maloniai sutinka Kleivų šeima.

Šiandien įveikėme 33 kilometrus. Griežtai laikomės A. 
Baranausko nužymėto dienoraštyje maršruto ir netoli Kėdai-
nių nakvojame.

Dėkoju Dievui už pagalbą kelionėje.

Gegužės 7-ąją keliamės anksti. Žemuosiuose Kapliuose, 
netoli Kėdainių, naktis trumpa. Iki šios dienos kelionės tikslo 
– Pernaravos – beveik 40 kilometrų. 

Mūsų vadeliotojas Albertas Marazas, vos tik nusiprausęs, 
skuba pas Varsą. Kumelė vėl gauna porą cukrinių runkelių iš 
to maišo, kurį išvakarėse gavome dovanų Šėtoje.

7-ą ryto mes jau atsisveikiname su svetingaisiais Zinaida 
ir Rimantui Kleivais ir judame Daukainių link. Vos tik juos 
privažiavus, pakeliui mus pasitinka garbaus amžiaus mote-
ris, prisistatanti Marijona. Ji mums skuba patikslinti, kad tie 
Daukainiai, pro kuriuos važiavęs Antanas Baranauskas, lieka 
atokiau nuo mūsų kelio. Marijona pasakoja, kad iš viso dide-
lio Daukainių kaimo, šiose vietose netoli Kėdainių buvusio 
iki Pirmojo pasaulinio karo, iki šiol teliko vos viena sodyba, 
stovinti už gero kilometro nuo dabartinės Daukainių gyven-
vietės.

Pro Aristavos tvenkinius važiuojame Taučiūnų link. Nors 
ir skubėdami, čia vis vien trumpam sustojame prie paminklo 
Povilui Lukšiui, pirmajam lietuviui, 1919 m. žuvusiam Nepri-
klausomybės kovose.

Ties Kėdainių miesto riba mus jau pasitinka policijos eki-
pažas. Kelionės saugumo dėlei jis mus lydės gatvėmis. Tik 
vežimo palydovas šuniukas Briusas nelabai patenkintas, kad 
šią kelio atkarpą jam teks įveikti, tupint vežimaityje...

Sustojame ties paminklu Radviloms. Kėdainių krašto 
muziejaus direktorius Rimantas Žirgulis, remdamasis A. 

Antroji žygio diena: per Jonavos ir Kėdainių kraštą, pro Bu-
konis ir Šėtą. Foto: Audrius Laskauskas ir Mindaugas Karče-
marskas, VŽM.
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Baranausko dienoraščiu, juokaudamas įrodinėja, kad Kė-
dainių kraštas už Anykščius gražesnis. Man rūpi jam įrodyti, 
kad visa Lietuva graži, tik mes ne visuomet tą grožį įvertinti 
mokame. Su kėdainiškiais pabendravę, traukiame Josvainių 
link.

Kelionė įdienojus neprailgsta. Intensyvaus transporto kely-
je Varsa jaučiasi puikiai. Ne vienas vairuotojas, greitį sumaži-
nęs, mums moja ir sėkmės linki.

Čia pat ir Josvainiai. Bendraujant su Josvainių gimnazijos 
pradininkais, matosi jų akyse žibanti meilė arkliui. Tai dar kar-
tą mums liudija žmogaus prieraišumą arkliui kaip geriausiam 
draugui iš gyvūnų...

Pietų metas. Užsukus į Josvainių kavinę, barmenė Jurgita 
pirmiausia skuba teirautis, ar nereikia vandens Varsai, tik pas-
kui jau priima ir mūsų užsakymą. Pasistiprinę traukiam Per-
naravos link. Kelyje automobilių reta, bet sutiktųjų dėmesio 
mums netrūksta.

Varsa ne geležinė, ji jau norėtų poilsio. Albertas suka Šu-
švės upės link, prie užtvankos. Galime ir pailsėti ne mažiau 
kaip pusantros valandos. Čia pirmiausia krenta į akis šiukšlės 
pakrantėse. Na, nejaugi taip sunku poilsiautojui, žvejui su-
sirinkti savo šiukšles, neteršiant gamtos?.. Kraštovaizdžio ne-
puošia ir kolūkio laikų fermų griuvėsiai prie Šušvės. Pasirodo, 
tarybiniais laikais tvartai čia buvo sustatyti pakrantėje palei 
upę, o gyvenvietė plėtėsi atokiau, pamiškėje...

Varsa paėdė, atkuto, tad po geros valandos pajudam Per-
naravos link. Nors pamokos jau seniai pasibaigusios, greit 
subėga nemažas būrys moksleivių. Kur bepasirodytum – pa-
keliui moksleivių dėmesys žygiui akivaizdus.

Ir visiškai mus nustebina ūkininkas Antanas Pacaitis, kai 
Pernaravoje padovanoja avižų maišą! Tuo viskas nesibaigia 
– mokyklos kolektyvas pakviečia žygeivius užkąsti. Už tai di-
džiulis dėkui mokyklos direktorei Vitalijui Sorokienei, lietuvių 
kalbos mokytojai Loretai Andrulienei ir visam mokytojų ko-
lektyvui, o atskirai ačiū Onutei, patiekusiai tokius nuostabius 
kepsnius!

Antanas vErBiCKAS

(Dienoraštis rašytas trumposiomis žinutėmis mobiliuoju 
telefonu)

Gegužės 8 d., 9 val. 26 min. Pernarava – bažnytkaimis Kė-
dainių rajono pakraštyje. Medinė bažnytėlė, seniūnija, šviesi 
triaukštė mokykla. Savo įprastiniais maršrutais einantys, dvi-
račiais ar automobiliais pravažiuojantys gyvenvietės žmonės. 
Alma Valantinienė pakalbino Lietuvos radijui. Prie seniūnijos 
pastato velėną palei šaligatvį nuiminėja visuomenei naudingą 
darbą dirbantis vyras. Atrodo, kad populiariausia ryto vieta 
– dėvėtų drabužių kampelis aikštelėje prie dviaukščio daugia-
bučio. Dvi moterys jau išsivežė dviračiais savo pirkinius, dvi 
intensyviai renkasi. Laukiu arklių.

9 val. 44 min. Vidas Kūlokas ir Stasys Laurinaitis į dvikin-
kį vežimaitį kinko savo žemaitukus Aisetą ir Krosną. Arklius 
pamatę vaikai išbėgo iš mokyklos, apsupo ruošiamą ekipažą. 
Regiu akyse praėjusio amžiaus 7-ojo dešimtmečio vaizdą, kai 
tėviškės vienkiemy tėtė ruošė vežimą pirmajai mano kelionei 
arkliu į Anykščių turgų...

10 val. 53 min. Pernaravos mokykla išlydėjo su daina, 
vaikai glostė arkliukus, sėdo į vežimaitį fotografuotis. Viena 
mergytė pasigyrė, kad turi namuose žirgą. Aisetas ir Krosna 
neberimo. Vidas nebelaukė iškilmingų palydų pabaigos, čiu-
po vadeles ir risčia pasileido per miestelį. Riedam trise žvyr-
keliu Ariogalos link. Monotoniškai į akmenis trinksint gumi-
niams ratams, džiaugiamės iki pat kelkraščių abiejose pusėse 
prižiūrėtais laukais.

11 val. 35 min. Pervažiavom Gynevės upelę – ir jau Rasei-

Trečioji žygio diena: Kėdainių apylinkėse, pro Kėdainius ir 
Josvainius iki Pernaravos. Foto: Audrius Laskauskas ir Min-
daugas Karčemarskas, VŽM.
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nių žemės. Aisetas tinginiauja. Šis žemaitukas legendinis, juo 
buvo nujota iki Juodosios jūros, todėl kiek išdidus. Mašinos, 
galingi traktoriai. Stasys gauna vis iššokt ir prilaikyt arklius. Su 
dvejetu daugiau problemų važiuot, nei su vienu, o Baranaus-
kas ir dviem buvo nepatenkintas, tris ar keturis troško pakin-
kyti. Išvažiuojam į plentą. Iki Raseinių 29 kilometrus kaukšim 
asfaltu ir kelkraščiu. Griovį vis apžiūrim, bet dar nebuvom 
įlėkę:) 

12 val. 1 min. Ariogala. Labiausiai matosi norvegams iš 
plastiko gaminamų laivų gamykla. Toliau  už jos – gimnazija. 
Gimnazistai pasiklauso, bet knygų skirtukais su žygio žemė-
lapiu nebesidomi: „Mes su kompais!“

12 val. 29 min. Leidžiamės į Dubysos slėnį. Vadžios 
įtemptos. Atleisk – skrietume kaip vėjas. Niaukstosi. Tiltas per 
Dubysą. Vieni sutiktieji abejingi, kiti moja, sveikina. Atva-
žiuojam prie šaltinio. Pirmas sustojimas.

13 val. 7 min. Virginijus, pylęsis vandenį iš šaltinio, vaiši-
no bananais ne tik keliautojus, bet ir arklius, bet tie atsisakė:) 
Užkandę ir šaltinio vandeniu veidus nuprausę, risčia lekiam 
tolyn. Abu arkliai jau bėga tolygiai. Stasys sako, kad apsipra-
to, nes rytą nežinojo, kad reiks dirbti.

13 val. 40 min. Pasukom lauko keliuku, ir vėl visur že-
mės priežiūra žavimės. Kiek akys užmato – žiemkenčiai ar 
šviežiai išdirbta dirva. Plotai dideli ir jokių vienkiemių, tik 
tolumoje kaimelių stogai. Mano bendrakeleiviai vis svarsto 
žirginio sporto problemas.

15 val. 48 min. Kejėnų piliakalnio aikštelėje Milašaičių 
kaimo bendruomenės žmonės surengė mums vaišes. Susirin-
ko jų apie dešimt, o į šventes iš Milašaičių ir Palukščio kaimų 
buriasi ir iki 100 žmonių. Bet jie čia ir tvarko bent 2 hektarų 
plotą – kapinyną, pilkapyną, piliakalnį. Kaip patys sako – ne-
prašomi ir be atlygio. Tas archeologinis kompleksas yra bent 
už dviejų kilometrų nuo sodybų. Išsiskirdami visi tarėsi tuoj ir 
vėl ten talkoj susitikt. 

16 val. 11 min. „Smagu, kai žemaitukai turi sprogstamo-
sios galios“, – sako Stasys. Dardam žvyrkeliu, prasilenkdami 
su automobiliais panyram į dulkių debesį.

17 val. 33 min. Prie Raseinių miesto ribos mus pasitiko 
policijos ekipažas. Pievutėje dešimtį minučių ilsinom arklius, 
girdėme. Dabar išdidžiai važiuojam per Raseinių miestą iki 
„Žemaičio“ paminklo.

18 val. 40 min. Garbingiausioje Raseinių vietoje mūsų 
laukė Muziejaus direktorė Birutė Kulpinskaitė, jos kolegės, 
būrelis vaikučių ir suaugusiųjų. Svarbiausia – didingo pa-
minklo papėdėje išrikiuoti žaisliniai žirgeliai. Birutė įteikė 
vadeliotojams ir jų arkliukams duonos, girdė Aisetą ir Kros-
ną iš dubens. Fotografavomės, žemaičiai vis klausinėjo Vido 
apie žemaitukus. Policijos ekipažas mus jau išlydi iš mies-
to.

19 val. 31 min. Riedame Sujainių link ir vis dairomės į 
stulpelius, kiek dar tų kilometrų liko. Arkliukai vienodai 
bidzena, o mes vežimaityje jau ieškom patogesnės pozos 
sėdėti... Vis dėlto jau 50 kilometrų nuo ryto dardėta. Mano 
bendrakeleiviai tebediskutuoja apie lietuviškas arklių veisles, 
kiekvienas – su savo nuomone. Vidas: „Dabar kiekvienas ar-
klys lietuviui – žemaitukas“. Antai ir Sujainių stogai!..

20 val. 2 min. 72-uosius baigiantis ūkininkas Zigmas Sto-
nys svetingai laukė prie savo kiemo ir priglaudė pavargusius 
žemaitukus ištuštėjusioje karvidėje. Vaišina sula, pasakoja 
apie savo ūkininkavimą: „Ai, koks čia ūkininkas, tik apie 40 
hektarų liko, kitus sūnui perleidau“.

20 val. 33 min. Pėsčiom per laukus nuo sodybos atėję iki 
autostrados, sėdime šiuolaikinėje pakelės užeigoje. Pro šalį 
švilpia mašinos, o mes prisimename Baranausko kelionę ir 
kalbamės apie galimybę šiuolaikiniam žmogui keliauti arklio 
traukiamu vežimu per Lietuvą...

Penktoji žygio diena: Raseinių krašto keliais ir laukais iki 
Žemaičio paminklo Raseiniuose. Foto: Mindaugas Karče-
marskas, VŽM.
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mindaugas KArčEmArSKAS

Gegužės 9-ąją atvažiavus dar 47 kilometrus nuo Sujai-
nių iki Batakių vienkiemio, dabar jau galima drąsiai sakyti: 
arkliais keliauti po Lietuvą vis dar įmanoma.

O šią dieną pradedame įprastai: po pusryčių padėko-
jame Sujainių užeigos šeimininkei Irenai, atsisveikinam ir 
pajudam pas žemaitukus Aisetą ir Krosną, kurie vakar liko 
pas Zigmą Stonį. O Zigmas jais puikiai pasirūpino ir net 
spėjo iškrėsti pokštą draugui, ėmęs ir įtikinęs jį, kad žemai-
tukus jis nusipirkęs ir neva ruošiasi jais vėl ūkininkauti!..

Kol patikimi bendražygiai Vidas Kūlokas ir Stasys Lauri-
naitis ruošėsi kelionei, per tvorą žemaitukus stebėję kaimy-
nai žavėjosi nedideliu lietuviškų arklių ūgiu ir neįtikėtina 
jų ištverme. Vienas iš kaimynų, Antanas, dovanoja keturias 
pasagas Arklio muziejui – na, negali gi praeiti nė viena 
žygio diena be dovanų.

„Pašvilpiu, geria geriau“, – girdydamas Aisetą, taria 
Zigmas. Pasikinkę dar kartą dėkojame Zigmui už tai, kad 
pasirūpino arklių poilsiu, ir paliekame Sujainius.

Priešpaskutinė kelionės diena vėl lepina geru oru, akys 
džiaugiasi dar gausesne žaluma. Pakeliui – Blinstrubiškio 
dvaro sodyba, todėl paliekame Žemaičių plentą ir Viduklės 
link traukiame vietos keliukais. Pastarieji labiausiai tinka 
kelionei arkliais. Keliautojų akis džiugina miško paklotė, 
tankiai nuklota plukių žiedais. Apsukame kadaise buvusią 
dvaro sodybą – ją šiandien težymi aukšti medžiai. Keliu-
ku vidury tvenkinio įvažiuojame į mišką ir pro stadioną, 
Viduklės daugiabučius įvažiuojame į miestelį. Pas vietos 
gyventojus tiksliname kelio kryptį, ir kiekvienam sutiktam 
skelbiame apie penktadienį, 14 valandą, Vainute rengia-
mas žygio dalyvių sutiktuves.

Viduklė taip pat garsi keliautojais, ir ne bet kokiais, 
o keliaujančiais Brėmeno muzikantais, netoli bažnyčios 
stovi medinė pasakos personažų skulptūra. Pravažiuo-
jame Viduklės miestelį ir vėl įsukame į plentą. Kelionės 
netikėtumas – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų 
skulptūrų parkas. Kunigaikščių aplinkoj mūsų žemaitukai 
jautėsi puikiai, atrodė, kad akimirkai skulptūros atgijo ir 
vos vos linktelėdamos galva atidavė pagarbą ištikimiems 
karo ir mūsų kelionės bendražygiams.

Paliekam Žemaičių plentą ir toliau važiuojame miško ir 
lauko keliukais. Pirmą valandą įsukame į Nemakščius, kur 
Antanas Baranauskas prieš 160 metų prie jau turėtų dviejų 
įkinkė dar porą arklių. Nemakščiuose prie Senovinės tech-
nikos muziejuko mus pasitinka moksleiviai ir darželinukai. 
Aisetas ir Krosna džiaugiasi dar aukštesne žole. Kartu da-
lijamės kelionės įspūdžiais, cituojame A. Baranausko die-
noraštį, džiaugiamės bendryste. Vaikams įdomu viskas: ir 
koks žemaitukų ūgis, amžius, todėl Vidas mielai pasakoja 
ir dalinasi sukaupta patirtimi. Už sutikimą ir nuostabią eks-
kursiją po muziejuką dėkojame Irenai Bertašienei.

Iki kito sustojimo, Skaudvilės, dar 13 kilometrų. Tenai 
mūsų ekipažas puikiai įsilieja į Skaudvilės bendruomenės 
suorganizuotą Europos dienos šventę. Sutikti šaunių mu-
zikantų, cituojame A. Baranauską ir stebimės miestelio 
jaunimo veiklumu. Dar ilgai prisiminsime skambius dviejų 
jaunimo grupių gitarų akordus ir aidinčius vienuoliktokų 
balsus.

Paliekame miestelį švęsti ir judame Batakių link. Pa-
keliui apsukame garbės ratą senosios Pužų pašto stoties 
kieme, pagerbdami kadaise čia buvusio trakto liudininkę. 
Atsisveikiname su seniūnu Virginijum Būdvyčiu ir riedame 
paskutiniąją šios dienos kelio atkarpą.

Kokia kelionė be įvairių netikėtumų? Ieškodami nakvy-
nės vietos, pasiklystame ir miškais bandome išvažiuoti į 

Šeštoji žygio diena: su žemaitukais palei Žemaičių plentą, 
pro Skaudvilę ir Pužus iki Batakių. Foto: TK, VŽM.
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kelią. Pagaliau pro medžių tankmę pasiekiame Irenos Ši-
leikienės sodybą, kur mus sutinka Batakių mokyklos aštun-
tokai. Vaikai glosto, myluoja žemaitukus, o pastariesiems, 
atrodo, tai pats geriausias atlygis už per dvi dienas įveiktus 
daugiau nei 110 kilometrų. Ir dar – šviežios žolės vaišės 
sodybos kieme ir gurkšnis vandens tiesiai iš tvenkinio, Ba-
buko ežeru čia vadinamo.

Dėkojame Irenai už šiltą keliautojų sutikimą ir linkime 
kuo geriausios kloties. Mums lieka paskutinioji žygio at-
karpa – tik iki Vainuto.

raimondas GuoBiS

Gegužės 10-ąją nei Batakiuose, nei Tauragėje arklių 
negavome, mat Raimondas Ramanauskas, turėjęs mus 
šiom vietom vežti, susilaužė ranką... Gal ir į gera, nes ke-
lias pro Tauragę – tik mašinoms, ir kuo didesnėms, o ne 
arklių kinkiniams...

Jurgis Bendikas, Dauglaukio kaimo ūkininkas, sartos 
kumelės Betos traukiama karietaite pajudėjo tik nuo Stir-
baitynės, sutikdamas mus pavėžinti iki Sartininkų. Kume-
laitė pačiam gražume, dešimties metų, iš garsios eržilo 
Žaizdro palikuonių giminės – tos pačios, kuri dalyvavo, 
kuriant Lietuvos sunkiųjų arklių veislę. Kaip ir kitiems Jur-
gio arkliams, šitai kumelaitei botago nereikia, ją tik kiek 
prilaikyti, naudojant laužtukus, tenka.

Dešinėje – Šikšniai. Iš gero žvyrkelio išriedame į as-
faltą. Girdisi gegutė kukuojant, suokia lakštingalos, o Jur-
gis postringauja: kuo greičiau pavasarį gyvulius į laukus 
išvarai, tuo geriau. Šypsosi kaubojiška šypsena jo ploni 
žili ūsai.

Gausybė gandrų ir gandralizdžių. Pratariu, kad gandras 
pats plėšriausias paukštis. Jurgis pritaria. Bepjaudamas šie-
ną jis išvertęs kurapkų lizdą, tai gandras tik papurtė kurap-
kiuką ir čia pat prarijo. Bet žmonės plėšrūnus myli, nes 
sako, kad jie vaikus atneša.

Kiek po vienuoliktos mes jau Sartininkuose. Tylos gatve 
riedame prie bažnyčios. Valandėlę atsipučiame ir keičia-
me arklį su vežimu. Iki Sartininkų su mašina mus lydėjusi 
Valerija Bendikienė šypsosi: „Tai jau pripolitikavot pake-
liui!..“

Nuo Sartininkų Vainuto link mus veš dar galingesnė 
Lietuvos sunkiųjų veislės kumelaitė Kaštonė, kurią pa-
kaitom vadelios jos šeimininkas Algirdas Taroza ir Jonas 
Kurlinkus.

Žvyrkelis. Gerai, kad naktį palijo, tai oras gaivus, nė 
dulkelės, ne taip, kaip kitom dienom būdavo. 

Nuo Draudenių – vėl asfaltas. Algirdas vis paragina bo-
tagu – nenorim pavėluoti. Ir vis telefonu kalbasi – negali 
nuo ūkio reikalų atitrūkti.

Klapsi Kaštonės kojos – nekaustytos stambios kumelės 
kanopos. Algirdas pasakoja laikąs 35 arklius, 200 galvijų, 
dirbąs 200 hektarų žemės. Šalia kitų pareigų – dar ir Šilalės 
rajono ūkininkų sąjungos pirmininkas.

Pakeliui stabdo Lietuvos televizijos komanda, operato-
rius filmuoja net į vežimaitį įsiropštęs.

Jau po pirmos įvažiuojame į Klaipėdos apskrities Šilu-
tės rajoną. Ties Kyvulių stotele iki Vainuto dar visi 6 kilo-
metrai.

O netoli Vainuto prie mūsų prisijungia dar trys vežimai, 
viename jų – Šilutės ir Anykščių rajonų vadovai, kitame 
– kaimo kapela, todėl į kelionės tikslą važiuojame jau su 
muzika. Sukame ratus Vainuto gatvėmis, kol pririedame į 
aikštę prie bažnyčios. Kelionė baigėsi – liko tik sveikini-
mus priimti ir apie kitus žygius galvoti.

          2013 m. pavasaris

Septintoji ir paskutinioji diena: Tauragės krašto keliais pro 
Sartininkus iki Vainuto. Foto: Mindaugas Karčemarskas ir 
TK, VŽM.n


