
Anykščiuose – 
lietuviškasis mūzų kalnas 

„Laimės žiburys“

Legendinis smėliakalnis, iš seno vadinamas 
Anykščių piliakalniu,  ant jo įkurdinus rašytojo Jono 
Biliūno kapą su iš tolo apylinkėse matomu, senovinės 
pilies bokštą primenančiu paminklu rašytojui, 
imtas vadinti tiesiog Laimės žiburiu. Šis įspūdingas 
smėliakalnis, kaip ir kitos šimtmečiais čia esančios 
smėlėtos Anykščių kalvos, tik XX a. antroje pusėje 
pamažu apaugo pušelėmis. Pušų vainiku apgaubtas 
aukščiausias Anykščių smėliakalnis ėmė garsėti ne tik 
kaip įstabų krašto gamtovaizdį atverianti kalva, bet 
ir kaip ypatingas kultūros, kūrybos kalnas, susietas 
ne tik su Antano Baranausko ir Klemenso Kairio 
dainuojamų eilėraščių „Dainu dainelę“ ir „Dienelė 
brėkšta“ sukūrimu, bet ir su alegorinės novelės 
„Laimės žiburys“ pasišventimo, aukos bendrajam 
gėriui idėją išreiškiančia simbolika. Prof. Viktorija 
Daujotytė šią gamtos ir kultūros kalvą vadina ypatinga 
vieta, kuri pritraukia menininkus – poetus, rašytojus, 
dailininkus, pažadina jų kūrybinę galią matyti, mąstyti 
ir kurti. Ši gausiai visuomenės lankoma vieta jau trečią 
šimtmetį yra lietuviškas mūzų kalnas, menininkų 
įkvėpimo vieta, pasigrožėjimo anykštietiškuoju 
kraštovaizdžiu centras, literatūros kūrėjų atmintį 
saugantis sanktuariumas. Justinas Marcinkevičius, 

apmąstydamas A. Baranausko „Dainu dainelėje“ 
ant kalno keliomis pakopomis kylančias aukštumas 
(„Kalnai ant tų kalnų, o ant tų kalnų – kalnai ir maži 
kalneliai“), teigia, kad poeto kūrinyje yra nubrėžta 
dvasinė Lietuvos trajektorija:  „kaip kalnai vieni ant 
kitų auga amžiai, pripildydami nesunaikinamo ir 
niekuo nepakeičiamo laisvės ir laimės siekimo“. 
Anykščių smėliakalnis yra Anykščių kaip kultūros 
miesto genezės vieta, nes čia 1858 m. vasarą ant 
smėlių kalvos gimė jaunų poetų eilėraščiai-dainos: 
A. Baranausko „Dainu dainelę“ ir K. Kairio „Dienelė 
brėkšta“, pradėję literatūros klasikų miesto kūrimą, 
išpuoselėtą Jono Biliūno, Antano Vienuolio, Bronės 
Buivydaitės, Teresės Mikeliūnaitės, kitų rašytojų, 
dailininkų, muzikų, aktorių, dainininkų, žurnalistų, 
pedagogų, muziejininkų, gidų.

Lietuvos muziejų kelias 2020 metais šį lietuviškąjį 
mūzų kalną pasirinko kaip svarbaus ir prasmingo 
kultūrinių susitikimų ant Lietuvos kalnų ir kalvų ciklo 
„Lietuvos kraštovaizdžiai: kalnų ir kalvų kultūriniai 
reginiai“ finalinio renginio rugsėjo 25 d. vietą, 
akcentuodamas lietuviškojo Parnaso svarbą ir vertę. 
Tai ir pristato ši kilnojamoji paroda ir jos informacinis 
leidinys.

Ekskursantai prie rašytojo Jono Biliūno kapo ant Liudiškių kalvos. Apie 1960  
Nežinomas fotografas. A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus 
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Piliakalnis – 
Antano Baranausko ir 

Klemenso Kairio susitikimų ir 
poetinio įkvėpimo vieta

„Tuomet abu draugai vasarą susitikdavo kone 
kožną dieną ir ilgas valandas besikalbėdami 
praleisdavo drauge. Dažnai vienas pas kitą ir 
nakvodavo. Susitikdavo jie dažniausiai ant Piliakalnio, 
nes tas kalnas labai gerai buvo matomas kaip iš 
Liudiškių, taip ir iš Užupiečių. Ir kai į kalną kopdavo 
vienas, tuojau pribūdavo ir kitas. Čia, kalnuotų kalvų 
paslaptingume ir žalių pušaičių monotoniškame 
ošime, kalbėdavo jie apie lietuvių kalbos gražumą 
ir turtingumą, tardavosi dėl rašybos, gerėdavosi 
garbinga Lietuvos praeitimi, svajodavo apie jos 
dar gražesnę ateitį, kai būsianti panaikinta vergija 
ir Lietuvai būsią gražinta tai, kas iš jos pagrobta. 
Daug gražių įkvėpimo valandų jie ant to Pilakalnio 
praleisdavo. Jie „kits kitą broliais vadino ir kits 
kito tylėjimą mokėjo suprasti ir pagerbti“. Kitąsyk 
besikalbėdami ir besvajodami jie ant šito Piliakalnio 
sulaukdavo ir saulės patekėjimo. Čia, ant šito 
Piliakalnio, K. Kairys gavo įkvėpimo parašyti savo 
dainai, vėliau anykštėnams labai populiariai:  
„Dienelė brėkšta, ir saulė savo šviesų veidą rodo“, 

o A. Baranauskas, saulėtekio įspūdžio pagautas, 
sukūrė savo „Saulėtekį“, o gal iš ten pirmą kartą jis ir 
kalnų paklausė:  „Kalnai kelmuoti, pakalnės nuplikę, 
kas jūsų grožei senobinei tiki?!“

Kaip anksčiau Varnių seminarijoje, taip ir 
1859 metais Peterburgo dvasininkų akademijoje ir 
Anykščiuose, K. Kairys buvo A. Baranausko vadovu – 
idealu.

Mano bobutė J. Baranauskienė man pasakojo, 
kad ką klierikas Antanas parašydavęs, tai K. Kairys jo 
„vieršams“ „sumislydavęs“ natą, ir abu klėtelėje, kas 
parašyta, pagiedodavę ir vis taikindavę ir taikindavę. 
Baranauskas rašęs gulėdamas ir „alufką“ čiulpdamas. 
Giedodavę jie savo „vieršus“ ir ant Piliakalnio. 
Šventadieniais ateidavusios į Piliakalnį ir visos 
keturios Kairiūčios, ir daugiau Liudiškių mergaičių, 
ir kai visos giedodavusios, K. Kairys ir rankomis, ir su 
lazdele mojuodavęs“.

Antanas Vienuolis, Iš mano atsiminimų, Vilnius: Valstybinė 
grožinės literatūros leidykla, 1957, p. 266–267

  

Anykščių panorama nuo Liudiškių kalvos. 1956 
Nežinomas fotografas. A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus  

Antanas Baranauskas ir Klemensas Kairys. 1956 
www.šaltiniai.info



Kalnai ant kalnų, ė ant tų kalnų
Kalnai ir maži kalneliai.
Tenai Lietuva per amžius buvo,
Kaip sako mūsų seneliai. (...)

Ant smėliakalnių, ant piliakalnių
Ąžuolai švęsti kerėjo,
Ir tie dievaičiai, kuriuos žemaičiai,
Kuriuos lietuviai turėjo.

Antanas Baranauskas, Dainu dainelę, Rinktinė,  
sudarė ir parengė Rūta Šepetytė, Vilnius:  
Baltos lankos, 2001, p. 15

Anykščių smėliakalnis  
Antano Baranausko  

„Dainų dainelės“ reginyje

„Tokios aukštos Lietuvos dar niekas nėra matęs. 
Šiose eilutėse ji mažiausiai trijų keturių „aukštų“: 
kalnai, ant tų kalnų kiti kalnai, ant jų vėl kalnai, o ant 
šitų kalnų dar maži kalneliai. Pirmą sykį mūsų poezija 
pasijuto turinti antrą matavimą, pajėgianti mąstyti 
apie kraštą ne tik į plotį, bet ir į aukštį. Todėl cituotas 
eilutes, matyt, reikia suprasti kaip žodžio pastangas 
nupiešti ne tiek geografinį, kiek dvasinį Lietuvos 

„(...) Baranauskas visas skęsta tokiuose meilės, 
amžinybės, kitaip sakant, religiniuose vaizdiniuose. 
Iš Baranausko galima ištraukt visas lietuvių poezijoje 
vartotas idėjas – ir tautinio atgimimo, senovės ir 
rojaus... begales niuansų. Baranausko galybė slypi 
kosminėj pasaulėjautoj... Kaip Čiurlionio.“

Sigitas Geda, Man gražiausias klebonas – varnėnas,  
Vilnius: Vyturys, 1998, p. 150–151  

Antanas Baranauskas. 1953 
Dail. Telesforas Kulakauskas. A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko  
memorialinis muziejus  

„A. Baranausko lyriko pradžia – „Dainu dainelę“, 
kuri yra tarsi visos jo kūrybos branduolys. M. Miškinis 
yra sakęs, kad šiame kūrinyje A. Baranauskas toks 
pat originalus kaip K. Donelaitis „Metuose“. Įdomus 
epinio ir lyrinio kūrinio sugretinimas originalumo 
požiūriu. Jau esame kalbėję apie šio kūrinio ryšį su 
„senųjų žodeliais“, su senosios Lietuvos vizija. Su 
senomis dainomis, su senųjų žodeliais poeto santykis 
ypatingas: ne poetinių priemonių perėmimas, ne 
stilizavimas, o tarsi įėjimas į pačią kūrybos dvasią, 
jos pratęsimas. M. Miškinis yra pastebėjęs, kad 
„Baranauskas pasakoja dainuodamas, todėl „Dainu 
dainelę“ nepasiduoda „taisyklingai“ perskaitoma: 
skaitant dainuotiniai kirčiai nustelbia gramatinius, 
skaitymas pereina į recitaciją ir sukelia norą dainuoti. 

„Taisyklingas“ skaitymas užmuša jos dvasią. Iš to 
matyti, kad poetas, prieš užrašydamas „Dainu dainelę“ 
tekstą, ją dainuote išdainavo. Nenuostabu, kad platūs 
liaudies sluoksniai priėmė „Dainu dainelę“ kaip savo 
kūrinį ir dainavo tokia gaida, kurią daro privalomą 
jos „savotiškas“ kirčiavimo būdas“. Šioje įžvalgioje 
mintyje ypač pabrėžtina „pasakojo dainuodamas“, 
„skaitymas pereina į recitaciją“. Esame užsiminę, 
kad tas ypatingas atlikimo būdas gali sietis su labai 
sena tradicija. Kartu šiame kūrinyje tarsi užfiksuotas 
pradinis lyrinio kūrinio išeities taškas:  „Dainu dainelę, 
savo giesmelę...“ 

Viktorija Daujotytė, A. Baranauskas lyrikas,  Tautos žodžio lemtys:  
XIX amžius, Vilnius: Vaga, 1990, p. 132

peizažą, duoti tautos istorinės patirties reljefą, kur 
kaip kalnai vieni ant kitų auga amžiai, pripildyti 
nesunaikinamo ir niekuo nepakeičiamo laisvės ir 
laimės siekimo“.

Justinas Marcinkevičius, Štai kas yra „mes”, Literatūra ir kalba XIX.   
Antanas Baranauskas, Vilnius: Vaga, 1986, p. 32 



Anykščių  
piliakalnis dailininko 

Eugenijaus Kulviečio paveiksluose  
ir Pupų Dėdės ketureilyje

Anykščių piliakalnį su dar smėlėtais, mišku 
neapaugusius šlaitais,  XX a. 3–4 dešimtmetyje įamžino 
tapytojas Eugenijus Kulvietis, tuomet gyvenęs Ukmergėje. 
Vieną paveikslą jis padovanojo iš Liudiškių kaimo kilusiam 
literatui, dainininkui ir aktoriui Petrui Biržiui – garsiajam 
komikui Pupų Dėdei. 1928 m. šį kūrinį P. Biržys publikavo 
Akiro slapyvardžiu parašytoje pirmojoje monografijoje 
apie Anykščius. Deja, kūrinys kartu su kitais P. Biržio 
sukauptais paveikslais po jo mirties dingo. Išliko tik 
publikacija knygoje ir vėliau išleistame atviruke, kuriame 
paveikslas buvo reprodukuotas  kartu su  paties P. Biržio 
sukurtu ketureiliu.

Tekančios saulės pirmas spindulys,
Rytmečio mano vaikiškas žvilgsnis
Tau pamylėjom, mielas kalneli, 
Tau rytmetinę giesmę užgiedam.

Akiras

Petras Biržys (Pupų Dėdė) Dailininkas Eugenijus Kulvietis 

Anykščių piliakalnis. Apie 1935 
Dail. Eugenijus Kulvietis. Lietuvos meno pažinimo centas „Tartle“ 
Fot. Antanas Lukšėnas

Atvirukas su Eugenijaus Kulviečio „Liudiškių piliakalnio“ reprodukcija,
rašytojos Bronės Buivydaitės siųstas Aleksandrai Šilgalytei iš Palangos
A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus



Anykščių 
piliakalnio gimimas 

rašytojos Bronės Buivydaitės  
baladėje

Piliakalniai

(...)
Ir visi broleliai krito...
Štai skaisti dienelė švito,
Jie miegojo amžinai.
Giria ošė ir skambėjo,
Tai puoton vilkai skubėjo,
Pulkais krankčiojo varnai.

Ir pagailo geras Dievas,
Kuris puošia laukus, pievas,
Sviedė smėlio iš aukštai.
Ir jo balsas nuaidėjo:
– Jums palaima, kas kentėjo!
Jus minės dainų šimtai!

Ir kalnai apklojo kūnus,
Kalnai migdo tuos galiūnus
Ligiu šių garsių dienų.
Kas gi šiandie jų nežino?
Visi Pilkalniais vadina,
Skamba daugely dainų.
(...)

Bronė Buivydaitė, Anykščių baladės,  
Kaunas, 1930, p. 29

Piliakalnio kilmę aiškinančią legendą Bronė 
Buivydaitė publikavo 1930 m. išleistame eiliuotų 
padavimų rinkinyje „Anykščių baladės“. Tai buvo 
antroji jaunos poetės knyga − iš mamos Karolinos ir 
bobutės Marijos, iš senųjų anykštėnų dar vaikystėje 
girdėti padavimai apie tolimą Lietuvos praeitį, apie 
garsiausias Anykščių apylinkių vietas.

Bronė Buivydaitė. Apie 1935 
Nežinomas fotografas. A. Baranausko ir  
A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus  

Jono Biliūno kapo antkapinis paminklas. XX a. 7 deš. 
Nuotrauka iš rašytojos Bronės Buivydaitės albumo
Nežinomas fotografas. A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko  
memorialinis muziejus  

Bronė Buivydaitė (dešinėje) su buvusia auklėtine  
Zinaida Federavičiene prie rašytojo Jono Biliūno kapo  
ant Liudiškių kalvos. 1962 
Nežinomas fotografas. A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko  
memorialinis muziejus 

Bronės Buivydaitės „Anykščių baladžių” viršelis ir dailininko  
Prano Giedravičiaus sukurta baladės „Piliakalniai” iliustracija. 1930 



Poetų  
apdainuotas smėliakalnis 

rašytojo Antano Vienuolio 
kūryboje ir kultūrinėse  

iniciatyvose

Anykščių kultūrinės atminties puoselėtojas 
A. Vienuolis ypač mėgo poetų įkvėpimo kalną – 
mūzų buveinę – ir dažnai jame lankėsi, į jį, dar 
vadinamą Anykščių Sachara, rašytojas dažnai kopė 
ne tik vienas, su artimaisiais, bet su miestiečiais ir 
turistais. A. Vienuolio sprendimu ir rūpesčiu kalvos 
viršūnė buvo parinkta Jono Biliūno kapo su didingu 
paminklu memorialui. Ši kalva rašytojo Vienuolio 
jaunystėje buvusi plika, pustoma vėjo, be medžių, 
nuo jos rašytojas grožėdavęsis plačiai atsiveriančiomis 
Anykščių apylinkėmis. Jo senatvėje kalnas apaugo 
pušelėmis, vis labiau paslėpdamas nuo kalvos 
atsiveriantį gamtovaizdį ir tapo pušynu.

Būtent Vienuolis paliudijo ir ypatingą tos smėlio 
kalvos svarbą A. Baranausko ir K. Kairio poezijos 
gimimui. Jo liudijimu, sekmadieniais prie kalno 
susirinkusį Anykščių jaunimą į gimtinę sugrįžę 
seminaristai Baranauskas ir Kairys išmokė dainuoti 
tik ką sukurtą „Dainu dainelę“ ir  „Dienelė brėkšta“, 
o vėliau ir „Anykščių šilelį”, kitus dainuojamus 
A. Baranausko kūrinius. Vienuolio atsiminimai yra 
pirmasis įvardinimas, kad šis legendinis smėlio kalnas 
yra Anykščių literatūros genezės vieta ir pirmųjų 
anykštėnų poetų įkvėpimo šaltinis.

Nežinomas fotografas. Liudiškių kalva Anykščiuose.  
1956  
Nežinomas fotografas. A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko  
memorialinis muziejus 

Rašytojas A. Žukauskas-Vienuolis su dukra Laima, žentu Albinu Ruigiu ir žento 
brolienė Aleksandra Ruigiene ant Liudiškių kalvos. 1943 06 16 
Nežinomas fotografas. A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus 

A. Žukauskas-Vienuolis su Vilniaus universiteto studentais kopia į Liudiškių kalvą. 
1950 05 13 
Fot. Ona Sedelskytė. A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus 

Nežinomas fotografas. Liudiškių kalva Anykščiuose.  
1956 
Nežinomas fotografas. A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko  
memorialinis muziejus 



Rašytojo, humanisto 
Jono Biliūno atminties kalnas – 

Laimės žiburys

Vienas unikaliausių Anykščių smėliakalnių 
tapo skaudaus likimo kūrėjo Jono Biliūno, iš prie 
Šventosios esančio Niūronių kaimo kilusio rašytojo, 
amžinojo poilsio ir jo pagerbimo vieta (1953 m.).

Taip legendinis didvyrių kūnus priglaudęs 
dangiškos kilmės kalnas XX a. viduryje tapo 
ypatingu personaliniu panteonu, kurio viršūnėje 
esantis paminklas, antrątiek iškilęs virs kalvos, 
ženklina pasiaukojimo idėją, kuri įkūnyta 
alegoriniame „Laimės žiburio” kūrinyje. Rašytoja 
Viktorija Daujotytė teigia, kad „Laimės žiburys“ (su 
jo simboliniu vaizdiniu susietas kapo ant kalno 

vaizdinys) yra ne tik gryna humanistinė vizija, bet ir  
savita  aukos  filosofija, peržengianti alegorijos rėmus. 
Auka turi būti  grynų  intencijų, visa, be jokio likučio 
sau. Aukojantis nieko negali laimėti sau  siaurąja, su 
kokiais nors pragmatiniais lūkesčiais susieta prasme. 
Auka kitiems, kitam.  Tokios aukos prasmė gali iškilti 
tik amžinybės  akivaizdoje.  Tik tokia  auka yra stebuklo  
lygmens.  

„Ir rados stebuklas!“ – „Laimės žiburio“ kulminacija.  
Profesorės V. Daujotytės mintim, „giliai, tad ir teisingai 
suprastas  Jono Biliūno „Laimės žiburys”  tarsi 
paaukština  piliakalnį. Kūrinio prasmės susisiekia su 
turtinga krašto mitologija, tautosaka.”

Kad numirsiu, man pakaskit
Ant Šventosios upės kranto:
Kad matytų kapas sodžių,
Kūdikėlis kur užaugau;

Kad girdėtų tą dainelę,
Motinėlė ką dainavo,
Kai ant kelių mažą migdė
Ar lopšy mane lingavo.

Tu, Julyte, mano kapą
Žolynėliais apkaišysi,
Tarpu rožių ir lelijų
Man kryželį pastatysi.

J. Biliūnas „Kai numirsiu, man pakaskit“

Kaip brangūs man tie kloniai,
Kloniai numylėti,
Šventoji upė
Ir aplink miškai.
Ant kalno sodžius
Stovintis aukštai.
Kur mano metai
Pralėkė saulėti.

J. Biliūnas „Kūdikystės aidas“

Jonas Biliūnas. 1901 
Th. Iohn fotoateljė. A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko 
memorialinis muziejus

A. Žukauskas-Vienuolis su Pandėlio rajono mokytojais prie J. Biliūno kapo. 
1957 07 
Nežinomas fotografas. A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus 

Anykščiai nuo Liudiškių kalvos. 1956 08 
Nežinomas fotografas. A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus 

A. Žukauskas-Vienuolis su J. Biliūniene-Matjošaitiene prie J. Biliūno kapo.  
1954 06 13  
Nežinomas fotografas. A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus 



„Laimės žiburio“ 
projekto atodanga:

pirmąkart skelbiami paminklo  
Jonui Biliūnui projektai

Iki šiol nebuvo žinomi Vytauto Gabriūno sukurto 
paminklo projektai, kuriais su parodos autoriais 
pasidalino dailininko giminės ir dokumentus 
saugantis archyvas.

Kartu pristatoma ir paminklo autoriaus akvarelė – 
įstabus poetiškas mūzų kalno – lietuviškojo 
Parnaso – reginys, kviečiantis kopti prie rašytojo 
kapo kaip ypatingos kūrybinės ir memorialinės 
vietos, saugančios rašytojo Jono Biliūno atminimą ir 
skelbiančios Laimės šviesos idėją.

„Paminklas užstatomas ant šiuo metu esamo 
kapo. Statyti paminklą greta kapo arba už jo nebuvo 
galimybės, nes kalno viršūnė yra nedidelė, elipsės 
formos. Elipsės dydysis skersmuo 16 m. Kalno 
matomumas iš privažiavimo kelių ir miestelio labai 
geras. Kalnas ypač gerai matomas važiuojant keliu 
Anykščiai–Skiemonys. Išeinant iš to, paminklas 
projektuotas palyginamai aukštas – 13 m. aukščio iki 
karnyzo. Tokį paminklo aukštį padiktavo taip pat tas, 
kad siekiant gerų fasado proporcijų, reikėjo kartu 
skaitytis su būtinu antkapinės patalpos dydžiu. Plane 
paminklas yra kvadratinis.

Paminklo fasadai suprojektuoti galimai paprastesni 
siekiant didesnio monumentalumo. Dekoratyvinių 
elementų panaudota mažai. Kaip apdailos medžiaga 
fasadams buvo paimta tašyto šviesiai pilko 
granito plokštės. (...) Pagrindinis paminklo fasadas 
orientuotas į vakarus / miestelio pusėn /. Šiame 
fasade yra arkinės durys į patalpą. (...) Virš durų bus 
įmontuotas portretinis J. Biliūno bareljefas, atlietas 
iš bronzos. Šoniniai fasadai turi po langą 80x50 cm. 
Galinis fasadas yra visai aklinas. Viršutinė paminklo 
dalis visuose fasaduose yra vienoda.“

Projekto autorius Vyt. Gabriūnas

Paminklas Jonui Biliūnui. 1956 
Arch. Vytautas Gabriūnas. A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko 
memorialinis muziejus

Paminklo Jonui Biliūnui brėžiniai.  
1956–1957  
Arch. Vytautas Gabriūnas.  Vilniaus regioninis  
valstybės archyvas 



Paminklo  
statyba

„Paminklo statybos darbai bus vykdomi sekančia 
eile: suskaldyti laukuose akmenys mašinomis 
pervežami į kalno dešinę pusę ir ten iškraunami. 
Čia vyks akmenų tašymas. Tuo laiku reikės iškelti 
palaikus ir išbetonuoti pamatus. Po to išliejama 
betoninės sienos apatinė dalis ir padaromas 
skliautas. Ši dalis paminklo aptaisoma granitu, vėliau 
sienutė pakeliama ir apdailinama granitu. Darbai 
vyks palaipsniui ligi viršaus. Pabaigus paminklo 
sienų apdailinimą ir atlikus visus darbus viršuje / 
įskaitant rozečių pastatymą ir žaibolaidžio įrengimą /, 
nuimami pastoliai. Tada padailinamas granitu cokolis, 
tinkuojamas patalpos vidus, sudedamos šlifuoto 
akmens grindys ir bortukas, įmontuojamos durys 
ir langai. Tuo metu mūrijama aptvėrimo sienutė, 
įrengiamos laiptų pakopos, vykdomas žvyravimas, 
velėnavimas ir kiti gerbūvio darbai.“

Projekto autorius Vyt. Gabriūnas, 1956 m. rugsėjo 17 d.

Jono Biliūno antkapinio paminklo statyba. 1958 
Fot. K. Bačionis. A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko  
memorialinis muziejus

Antkapinio paminklo ant J. Biliūno kapo statyba. 1958 
Fot. Ona Sedelskytė. A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko  
memorialinis muziejus

Antkapinio paminklo ant J. Biliūno kapo statyba. 1958 
Fot. Ona Sedelskytė. A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko  
memorialinis muziejus

Antkapinio paminklo ant J. Biliūno kapo statyba. 1958 
Fot. Ona Sedelskytė. A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko  
memorialinis muziejus

J. Biliūno bareljefas Jono Biliūno 
gimnazijoje
Skulpt. Petras Henrikas Garška. 1979 
Broniaus Vyšniausko Jono Biliūno antkapi-
niam paminklui sukurto bronzinio barelje-
fo kopija

Joniukas
Nežinomas dailininkas. Jono Biliūno  
antkapinio paminklo lango vitražas

Juozapota
Nežinomas dailininkas. Jono Biliūno  
antkapinio paminklo lango vitražas

„1958 m. ant rašytojo Jono Biliūno kapo pastatytas 
paminklas. Baltas ir lieknas, jis iškyla virš tamsiai žalių 
piliakalnio pušų tarsi svajonė apie laimę...”

Teresė Mikeliūnaitė, Marčiupio eglė, Vilnius: Vaga, 1990, p. 200



Literatūros 
kūrėjų atminimo 

kalnas

Buvęs legendinis smėliakalnis tapo gražiausiu 
Lietuvos kultūriniu sanktuariumu, unikalia kūrėjo 
amžinojo atminimo vieta – šventuoju kūrybos, 
kultūros kalnu. Gamtos ženklai tapo ir kultūros 
simboliais, o unikalūs Anykštijos gamtovaizdžiai – 
Lietuvos kultūros sielovaizdžiais.

Nuo tų dienų, kai ant Piliakalnio susitikdavo ir 
eiles kūrė poetai Antanas Baranauskas ir Klemensas 
Kairys, kalvą, tapusią rašytojo Jono Biliūno amžinojo 
poilsio vieta ir simboliniu „Laimės žiburiu“, aplankė 
nesuskaičiuojama daugybė žmonių.

Leokadija Žukauskienė prie J. Biliūno kapo.  
Apie 1959 
Nežinomas fotografas. A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko 
memorialinis muziejus

A. Žukausko-Vienuolio giminės prie J. Biliūno kapo. Apie 1960 
Nežinomas fotografas. A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus

Rašytoja Aldona Liobytė su rašytojo Jono Biliūno 
žmona Julija Biliūniene ir jos anūke Inge Lukšaite prie 
„Laimės žiburio“ 
Nežinomas fotografas. Maironio lietuvių literatūros muziejus

Laima Žukauskaitė-Ruigienė prie J. Biliūno kapo Anykščiuose. 1969 08 05 
Nežinomas fotografas. A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus 

Rašytojo Jono Biliūno 100-ųjų gimimo metinių minėjimas. Minėjimo dalyviai  
prie rašytojo kapo ant Liudiškių kalvos Anykščiuose. Iš kairės: pirmas –  
Albertas Budavičius, antra – Ona Žironaitė, trečias – Antanas Drilinga, šeštas – 
Adolfas Sprindis, septintas – Jonas Lankutis. 1974 07 04 
Fot. Povilas Jurkštas. A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus 

Antkapinio paminklo J. Biliūnui atidengimo  
ceremonija ant Liudiškių kalvos. 1958 06 29 
Fot. Jonas Juknevičius. A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko 
memorialinis muziejus

Jono Biliūno 110-ųjų gimimo metinių minėjimas 
prie rašytojo kapo ant Liudiškių kalvos. Antkapinį 
paminklą šventina Anykščių Šv. Mato bažnyčios 
klebonas monsinjoras Albertas Talačka. 1989 04 11  
Fot. Alfredas Motiejūnas. A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko 
memorialinis muziejus.  

J. Biliūno kapas 110-ųjų gimimo metinių dieną.  
1989 04 11 
Fot. Alfredas Motiejūnas. A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko  
memorialinis muziejus. 



Dabarties 
anykštėnų mintys 

apie piliakalnį

„Aš neprisimenu, kas mane, pirmoką, vedė prie 
to kalno, didelio, didelio. Aš neprisimenu, ką aš, 
vienuoliktokas, vedžiau prie to kalno, mano akyse 
jau sumažėjusio. Prisimenu tik, kad kasmet rugsėjo 
pirmąją prie jo ėjome. Ir kad išleistuvių saulėtekį ant 
jo pasitikome. Turėdami rankose brandos atestatą“.

Valdas Papievis

„Įvairiomis progomis, ar pokalbiuose,  
ieškodamas alegorijos aukščiausiam tikslui, gėrio 
ir idealo siekiamybei, visada regiu konkretų 
Liudiškių piliakalnį, esantį vienoje aukščiausių ir 
matomiausių Anykščių apylinkių vietovių“.

Tomas Ladiga

„Kiek man žinoma, Piliakalnį mėgo ne tik du ar trys 
didieji anykštėnai, bet ir daug paprastų anykštėnų 
kartų, ypač šalia gyvenusių. Kitaip tarus, kai vietoj 
gyveni, santykiai žemiškesni, kasdieniškesni. Ir žydų 
vaikai čia nuolat atbėgdavo pažaisti, paspoksoti į 
toliuose blyksinčius bažnyčių bokštus. Ir Anykščių 
svečiai. Ant smėlio gūbrių daug kas mėgdavo 
nusifotografuoti, atšvęsti vardines ar kokią kitą progą. 
O ypač įsimylėjusieji. Karo metais viršukalnėje iškilus 
kryžiui, atsirasdavo ir norinčių pasimelsti prie jo.“ 

Rimantas P. Vanagas

„Kadangi augau ne Anykščiuose, o per dvylika 
kilometrų nuo jų nutolusiame Rubikių vienkiemyje, 
man nuo pat vaikystės Liudiškių kalva reiškė 
Anykščių pradžią. Taip, legendomis masinantis, 
o kartais ir gąsdinantis smėliakalnis pradėdavo 
pasakojimą apie unikalų mano kraštą, jo 
kūrybingus, darbščius, pasiaukojančius, mylinčius 
žmones. Man tai – sakrali vieta.“

Jurga Žąsinaitė 


