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u ar
A
em la ių artel kart ra Aira Du ikaltien
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P. Vaičiūnas

Gimtoji kalba, raštas, knyga – tai vertybės, kurių lietuviai negalėjo atsisakyti
net savo sveikatos, laisvės, gyvybės kaina. To niekur kitur nebuvo. Lietuv vienintelė visame pasaulyje negalėjo, nemokėjo ir nenorėjo netekti savo rašto, savo
kalbos, savo papročių, savo kultūros. Lietuva – vienintelė pasaulyje knygnešių šalis!
1864 m. uždraudus lietuvišką spaudą, tik knygnešių veikla garantavo, kad
užsienyje (Mažojoje Lietuvoje arba Prūsijoje) leidžiami lietuviški leidiniai pasiektų
kiekvieną Didžiosios Lietuvos skaitytoją – ir taip ištisus 40 metų, nepaisant baudų,
areštų, kalėjimų ar tremties. Suėmus vieną knygnešį, jo vieton stodavo du ar trys
nauji. Tai buvo visos tautos kova už savo kalbą, raštą, knygą, už savo kultūrą.
Nors dar taip neseniai buvo labai žiauriai numalšintas 1863 m. sukilimas,
tačiau to meto lietuviai turbūt dar su motinos pienu būdavo įsiurbę posakį:
auta
yva t l k l yva s kal a Po sukilimo numalšinimo caro valdžia mūsų krašte
įvedė aibę apribojimų ir draudimų. Buvo uždrausta lietuviška spauda, lietuviškos
mokyklos, taip pat užgintos kai kurios organizacijos ir net visuomeninė veikla.
Taip užkirstas kelias kultūriniam darbui ir tobulesnėms pramogoms, netgi rengti
spektaklius buvo griežtai draudžiama.
Tačiau nepaisydami caro diskriminacijos ir žandarų baudimo, lietuviai organizavo slaptas lietuviškas mokyklas, spausdino neleistinas knygas ir laikraščius,
steigė draudžiamas organizacijas, plėtojo užgintą kultūrinę veiklą, rengė slaptus
lietuviškus vakarus.
Iš pradžių knygnešių darbas nebuvo organizuotas ir našus – patys gabendavo knygas ir savo pastangomis jas platindavo. Vėliau atsirado veiklios knygnešių
organizacijos, tokios kaip „Sietynas“, „Artojų draugija“ (Suvalkijoje), „Sodiečių
knygų platintojų draugija“ (Aukštaitijoje, Garšvi k.), kurioje darbavosi J. Bielinis,
K. dra ir kiti garsūs knygnešiai.
Nors sieną saugojo jau net keturios eilės spygliuotos vielos, prie kiekvieno
stulpo – ginkluoti žandarai, į kiekvieną, einantį per sieną, buvo įsakyta šauti, patyrę
knygnešiai sugebėdavo pergabenti ištisus draudžiamos spaudos lobius. Jie būdavo
slepiami tam specialiai įrengtose didžiulėse slėptuvėse. O toliau jau kiti knygnešiai
nešė, vežė, gabeno uždraustą spaudą, slėpė ją savo įrengtose slėptuvėse, dalino
gyventojams. Nors visame krašte ir dieną, ir naktį visais keliais siūte siuvo raiti ir
pėsti žandarai, sekliai, policininkai, knygnešiai sugebėdavo ne tik aprūpinti uždrausta
spauda savo kraštą, bet ji pasiekdavo net ne Lietuvoje gyvenančius kraštiečius.
Mums knygnešys – tik šviesus, bet tolimas ir dabar sunkiai besuprantamas
tautos idealas, kuris aukojo viską: savo gyvenimą, šeimą, net ir gyvybę lietuviš73
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kam žodžiui. Todėl dabar širdimi prisilieskime prie tų dienų, kai kny as rau ,
kad pajustume tą Užpalių krašto knygnešių dvasios stiprybę, kurios net sunkus
žandaro batas nepajėgė sutrypti.
Kiek knygnešių dirbo šiame krašte, tiksliai pasakyti sunku, tačiau faktai rodo,
kad jų knibždėte knibždėta. Juk net močiutės, švenčių ar atlaidų dienomis prekiavusios bažnyčios šventoriuje šventintais paveiksliukais, rožiniais, ir tos turėdavo
draudžiamos spaudos ir ne vienam, einančiam į bažnyčią ar iš jos, pasiūlydavo.
Didžiulis, storas „Knygnešių ir daraktorių žinynas“ pateikia 15 Užp lių krašto
knygnešių pavardžių. Tačiau jų būta tikrai daug daugiau, tik atsiminimų apie
juos sunkiai išliko vyresnių užpalėnų atmintyje. Žmonės prisimena knygnešius
Motiejų Masiulį, Kazį ir Martyną Siručius, lietuviškomis knygomis prekiavusį ir
vaikus mokiusį, raštingiausiu apylinkėje laikytą Adolfą Kustą. Užpalėnai knygnešiai
turėję ryšių su Ryga, Varšuva, Peterburgu, Mogiliovu
aro žandarų persekiojami, net gyvybe rizikuodami, knygnešiai visokių
gudrybių griebdavosi. Jie lietuvišką spaudą gabeno vežimais dvigubu dugnu,
apsimesdami kvaileliais, elgetomis, degutininkais, slėpė šį brangų turtą medžių
drevėse, raistuose, bažnyčiose. Knygnešiams išradingumo netrūko.
1962 m. rajoniniame laikraštyje „Lenino keliu“ buvo išspausdintas seno
užpalėno Jono Vaitonio pasakojimas:
m uv u rausta s au a l tyni k mis rai mis Niekur
ne uv alima auti lietuvi kų laikra ių ar kny ų Ma a te uv
ir rusi kų Ir tai il e sikūr nele ali s austuv kuri e uv
s aus inam s lietuvi k s kny s laikra iai Atsira
m nių kurie
ne aisy ami kių car
arei ūnų erseki imų a en s au i
il s ir latin
Lietuv e
ali s ei a linkinius kaimus
s au at a en av i kra t kny ne ys kilęs i Č i kių kaim
Ju as aranauskas J r lis Al nsas latin s au tar kareivių
vas erseki
sūnų ir n r
i u ti art kai Ju as r
su s au a ir asl
svirne t vas a ie tai rane uria ninkui
l atva iav car
arei ūnai Ju
r lis Al nsas er rin is
si r v
svirn ir i mai i kraust kny as ir laikra ius
ų
viet rikr v lytų ai car val ininkai i va iav niek ne e ę 1
Senieji užpalėnai pasakoja ne tik apie knygnešį Juozą Baranauską iš Čižiškių,
kuris buvo labai daug nusipelnęs Užpalių kraštui. Buvo ir daugiau drąsių šio
krašto žmonių, nepaisančių žandarų persekiojimo, nebijančių trėmimo grėsmės.
Tai Kani kų kaimo gyventojai Magyla ir Griška, Vaisk nų Tamošius Stankūnas,
Tamošius Uborevičius, Mataušas Remeikis iš Užpalių, tačiau metų bėgsmas žinias
apie jų gyvenimą ir darbus jau beveik ištrynė iš žmonių atminties.
Knygnešys iš Kaniūkų kaimo Magyla, gyvenęs kartu su Juozapu Paršiuku,
žmonių vadinamu Griška, turėjo tik trobelę ir mažą žemės rėželį. Stiprūs vyrai
buvo. Jie abu eidavo
y
rusk s
irkti . Draudžiamas lietuviškas kny- 1 Balčiūnas S. Laikas ir spauda, Lenin keliu, Utena,
1962, geg. 8.
gas slėpdavo maišuose su druska ir
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taip gabendavo į Užpalių kraštą. Knygnešių kelią jiems parodęs kitas šio kaimo
šviesus žmogus, taip pat neabejingas lietuviškam spausdintam žodžiui, – Čerškus. Bet kartą raiti kazokai atlėkė į Kaniūk s, suėmė abu vyrus, primušė ir,
pririšę iš abiejų arklio pusių prie vežimo ienų, išsivarė į teną. Laimei, spaudos
jau mažai bebuvo likę, didžioji dalis buvusi išdalinta. Griškai pavyko pabėgti, o
Magylai teko patirti tremtinio dalią. Griška su draugu pradėto darbo ir vėliau
neatsisakė. Apsimetęs nevispročiu, eidavo iš kaimo į kaimą nešdamas kalendorius,
maldaknyges, elementorius. Nešti spaudą druskoje nebebuvo galimybės, nes tai
žandarams jau buvo žinoma, tad Griškai teko ieškoti naujų būdų. Ir sugalvojo
Radęs negyvą šunį, padarė jo iškamšą, į vidų dėdavo spaudą ir, užsimetęs per
petį, linksmas pasišokinėdamas ir švilpaudamas keliaudavo knygnešių keliais. Jo
niekas nebelietė, nes ir žandarai patikėjo jį esant ne viso proto.
Šio kaimo gyventojas Antanas Gladutis už draudžiamos spaudos laikymą
ir platinimą buvo ištremtas, tokio paties likimo susilaukė ir Martynas Būga bei
Marijona Būgienė.
Užpaliuose Basanavičiaus gatvėje tebestovi tvirtas gyvenamasis namas, pažymėtas atminimo lenta, kad šiuose namuose gimė ir augo Namiko sūnus Antanas,
žinomas pedagogas, Utenos kraštotyros muziejaus įkūrėjas, uolus Užpalių krašto
istorijos tyrinėtojas. Po šio namo stogu kadaise buvo slepiamas lietuviškas spausdintas žodis. Tai buvusi Motiejaus Namiko sodyba. Jo brolis išėjęs mokytis kunigu.
Sykį jis kažkam pasigyręs, kad jo tėvas turi draudžiamų knygų. To užteko, kad
žandarai namuose padarytų kratą. Šeimininką suėmė. Žandaras klausia suimtojo
žmonos:
y ena
(liet. – Tu žmona ) O ši, nemokėdama rusiškai, nedrąsiai
atsako: Ne inau – Jesli ne ena tak stavaisia
ma (liet. – Jei ne žmona, tai
pasilik namuose), – pareiškęs žandaras. Motiejų Namiką išsivarė. Jį, be abejo,
būtų ištrėmę į Sibirą, bet jo bičiuliui kunigui Razmai užstojant ir davus žandarų
viršininkui solidų kyšį, vargais negalais pavykę šį šviesų žmogų išgelbėti.
Netolimas Juozo Baranausko kaimynas ir uolus padėjėjas iš Vaisk nų kaimo
Tamošius Stankūnas buvo siuvėjas, dailidės sūnus, jis gabeno draudžiamą spaudą
nuo 1885 m. Spaudą slėpė Duset bažnyčios bokšte, gabeno ją iš Žemaitijos, o
vėliau – Daugpilio bei Mogiliovo pusėn. Suimtas, bet pavyko išsisukti, tačiau
buvo žandarų prižiūrimas iki pat spaudos atgavimo dienų.
1929 m. mokytojas V. Liulevičius „Ryto“ laikraštyje yra rašęs apie du žymius
Užpalių krašto knygnešius: Juozą Baranauską ir Juozą Kilių.2
Juozas Baranauskas gimė 1862 m. Čižiškių k., Užpalių vls., Utenos apskr.
Tėvai buvo ūkininkai ir neblogai gyveno. Jam nereikėjo bastytis pas svetimus
žmones. Paūgėjęs lankė pradžios mokyklą, kurią baigęs darbavosi su broliais
namie. Kai sulaukė 15 metų, mirė jo motina, ir tėvas parvedė pamotę. Pamotė
Juozuko nemylėjo, mat jis iš mažens mėgo skaityti knygas, bet uždraudus spaudą,
knygų beveik negalėjo gauti.
Jo brolis Alfonsas, būdamas kariuomenėje, artimiau susipažino su kitais lietuviais ir sužinojo, iš kur gaunama knygų. Tuoj parašė Juozui laišką, kviesdamas
atvykti Kaunan, žadėjo nurodyti, kur
ir kaip galima gauti knygų. Be to, Juo- 2 Liulevičius V. Užpalių knygnešiai, ytas, Utena,
1929, vas. 6.
zą imtis knygnešystės ragino Užpalių
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klebonas Kazimieras Kosminskis. Juozas tuoj išdūmė į Kauną. Čia susipažino su
keliais knygnešiais ir pamėgo tą darbą. Vėliau Užpalių klebonas rekomendavo jį
kanauninkui J. Tumui-Vaižgantui kaip tinkamą knygnešystei žmogų. Tas nurodė
jaunam vyrui, iš kur ir kaip gabenti draudžiamas knygas ir kitą literatūrą. Prasidėjo sunkus ir pavojingas darbas. Per sieną pereiti buvo labai pavojinga. Stovėjo
keturios linijos (kordonai) sargybinių. Gudrūs knygnešiai vis dėlto mokėdavo
pro sargybas pralįsti. Jie tartum dvasios su didžiuliais ryšuliais pro sargybinius
prasmukdavo. Tekdavo kartais ir įkliūti.
Kartą J. Baranauskui vykstant iš Prūsų su draudžiama literatūra, prie sienos nušovė jo arklį ir atėmė knygų už 500 rublių. Jis pats vos gyvas paspruko
ir pėsčias per visą Lietuvą atkeliavo į Bik nus pas seserį Gružinskienę, visas
suvargęs, pusnuogis ir basas. O buvo jau ruduo. Kitą kartą irgi neteko arklio.
Vieną sykį keliese gabeno knygas ketvertu arklių. Ras iniuose sustojo pailsėti. Juos kažkas išdavė žandarams. Pamatę žandarus, spruko per langus ir, palikę
arklius, laimingai pabėgo. Žandarai, norėdami surasti kaltininkus, paleido arklius
laisvai eiti, o patys juos sekė. Kur arkliai parėję sustos, to ir bus knygos. Bet Baranauskas spėjo pirmas parbėgti į sodžių pas tą šeimininką, kurio buvo arkliai, ir
priprašė šeimininką, taip pat ir visą sodžių neprisipažinti. Arkliai atėjo prie savo
šeimininko daržinės ir sustojo. Nors žandarai spyrė pripažinti arklius, bet nei šeimininkas, nei kaimynai nepripažino. Arklių neteko, bet savo ir kitų kailį išgelbėjo.
Kelis kartus nukentėjęs, J. Baranauskas jau nebegalėjo vykti į Prūsus, taigi
imdavo knygas iš Kazimiero dros ir platino jas savo apylinkėj. Taip Baranauskas
tapo Garšvių knygnešių organizacijos nariu ir bendradarbiu. Šioje organizacijoje
dirbo kanauninkas J. Tumas-Vaižgantas, Kazimieras dra, Jurgis Bielinis, Antanas
Neteckis. dra paprastai laikydavosi netoli sienos. Prireikus kokių nors knygų, jam
parašydavo laišką, o jis greit pristatydavo. J. Bielinis vežiodavo į Lietuvos gilumą,
o kiti platino po savo apylinkes. J. Baranauskas platino daugiausia tarp užpalėnų.
Platino maldaknyges, įvairias knygas ir laikraščius – „Aušrą“, „Tėvynės sargą“,
„Varpą“, „Apžvalgą“ ir „ kininką“. Kiti jo padėjėjai buvo svainis J. Gružinskas,
Tamošius Stankūnas, Jonas Grigėnas, Stimbirienė, gyvenusi Dusetos , ir daug kitų.
Knygų namie nelaikydavo, bijodavo žandarų. Slėpdavo medžių drevėse,
duobėse, bet daugiausia negyvenamoje Juozapotos Slapšinskienės trobelėje, esančioje netoli nuo jo namų Čižiškėse. Daug knygų paslėpdavo Bikūnuose Ragaišio
linaminėj mašinoj. Slaptas knygų sandėlis buvo pas Klemensą Urboną jaujoj. Ten
buvo iškasta duobė, o įėjimas į ją – per pamatą, atritant didžiulį akmenį. Vėliau,
sužinojus blogos valios žmonėms, sandėlį teko perkelti kitur. Dar pasidėdavo
Užpaliuose pas J. Vitkų ant pirkios aukšto.
Vietos policija kas savaitę kratydavo ir gaudydavo, bet pas jį nieko nerasdavo, nes labai gudriai slėpdavo. Pats gaudomas mokėdavo pasprukti. Kartą,
užklupus žandarams, bėgdamas lauke pačiupo kaimyno arklį ir užsėdęs nušvilpė
miškan. Žandarai nesugavo.
Juozas Baranauskas nesitenkino vien savo apylinke. Jis gabeno knygas net į
tolimą Mogiliovą, kur anuomet buvo daug lietuvių. Ten gyveno Gasparas Rapševičius, kuris padėjo knygas platinti tuose kraštuose. Vieną kartą nugabeno knygų
už 250 rublių, kitą kartą – už 150 rublių.
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Kartą važiuojant su knygomis sučiupo uriadnikas. Žinodamas, kad rusai
mėgsta kyšius, davė uriadnikui 10 rublių. Tuomet uriadnikas atsisėdęs vežiman
ant knygų ir pasakęs:
e er ne isia (liet. – dabar nebijok), palydėjo per miestelį.
Taip laimingai keliavo toliau.
Juozas Baranauskas buvo drąsus žmogus. Tai įrodo ir toks atvejis. Viena
jauna 18 metų žydaitė iš Gri užės (prie Ob lių) sumanė priimti katalikų tikėjimą.
Rusų valdomoj šaly tai buvo draudžiama. Prašomas Baranauskas nugabeno ją į
Tilžę, kur ji apsikrikštijo ir gavo Onos vardą. Dabar knygnešys jau gabeno dvejopą
kontrabandą – knygas ir naują katalikę. Vėliau ta mergaitė gyveno pas Gružinskus
ir padėjo platinti lietuviškus raštus. Taip knygnešys įgijo sau naują pagalbininkę.
Po kurio laiko K. dra ir daug kitų knygnešių pateko į žandarų nagus.
Jų kompanija iširo. Baranauskas norėjo mesti knygnešystę, bet vienas kunigas
prikalbino tęsti šį darbą ir toliau. Vienam likus, buvo gana sunku, nes reikėdavo
pačiam iš Tilžės vežti ar nešti ir pačiam platinti. Vėliau kun. J. Tumas davė jam
žmogų, kuris atveždavo knygas iš Tilžės, o Baranauskas jas paimdavo ir platindavo. Tačiau tą žmogų suėmė, ir dar metus Baranauskui teko nešioti vienam. Jo
tėvams, ypač pamotei, labai nepatiko, kad jis – knygnešys, net kelissyk skundė
žandarams. Bet kaip prityręs knygnešys, mažai bijojo. Dabar slėpė knygas daržinėj – šiene. Kartą tėvas rado knygas, pernešė į klėtį, užrakino ir išvažiavo į
Užpalius pranešti žandarams, bet tada brolis Alfonsas, atplėšęs grindis, knygas
išėmė, o į maišą prikrovė plytų. Tada Baranauskas įsitaisė kitą slėptuvę. Išsikasė
duobę žemėje, įrengė ten slėptuvę, o kad geriau ją užmaskuotų, apsėjo žirniais.
Bet slėptuvė buvo gera tik tol, kol prinoko ankštys, tada piemenukai bežirniaudami slėptuvę rado ir pradėjo knygas nešiotis. Kelios pateko pamotei, toji pranešė
žandarams. Žandarai taip pat rado knygų pas Mataušą Maliauką ir Slapšinskienės
trobelėj. Slėpusius knygas suėmė ir vienam mėnesiui uždarė Utenos kalėjime. Tuo
metu Baranauskas buvo išvažiavęs Tilžėn knygų. Kai tik grįžo, suėmė ir jį. Teko
aštuonis mėnesius sėdėti Ežer nų ir devynis P nevėžio kalėjimuose. Sėdėdamas
Ežer nuose, prašė draugų paslėpti knygas, kurių buvo apie porą gerų vežimų.
Bendradarbiai, bijodami įkliūti, tas knygas užkasė į žemę. Be to, kalinys prašė
sąrašus, kur buvo surašyti visi knygnešiai ir laikraščių ėmėjai, kur nors giliai
paslėpti, kad nepakliūtų žandarams bei jų šnipams į rankas. Jonas Gružinskas
paslėpė palėpėn ir užmiršo. Vėliau, ardydamas stogą, rado, bet popieriai laiko,
oro ir pelių buvo sunaikinti, o gaila, būtų buvę galima aiškiai nustatyti, kas tikrai
brangino lietuvišką spaudą.
O štai ką apie savo tėvą 1978 m. pasakojo jo dukros Jadzė Baranauskaitė,
gim. 1910 m. Lenkijoje, gyv. Utenos r., Sude kių apyl., Čižiškių k., ir Ona Baranauskaitė, gim. 1927 m., gyv. Utenos r., Sudeikių apyl., Čižiškių k.
Juozas Baranauskas gimė 1862 m. Utenos apskr., Užpalių vls., Čižiškių k.
Povilo Baranausko, kilusio iš Vaiskūnų k., ir Monikos Maliaukaitės iš Arm liškio k.
šeimoje. Apie 1880 m. mirus motinai, tėvas parvedė pamotę – Veroniką GipiškytęRapševičienę iš Užpalių. Pamotė nekentė pirmosios Povilo žmonos vaikų – Juozo,
Alfonso ir Anelijos. Ir į knygnešystę ji su vyru žiūrėjo lyg į kokį atskalūnišką
darbą, trukdantį namų ramybę, gaišinantį laiką, keliantį maištą prieš valdžią.
Namuose Juozas negalėjo apie tai laisvai kalbėti ir su knygomis rodytis. Teko
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pasikliauti kaimynais ir gerais pažįstamais. Draudžiamą lietuvišką spaudą jis slėpė
visur – ir Ramav diškėse pas Jodeles, ir kelmuotame, šlapiame Gyvatraistyje, kur
neprieidavo joks pašalinis žmogus. Todėl nenuostabu, kad dažnai naktį į namus
grįždavo šlapias ir išvargęs, nes tekdavo braidyti klampiais raistų takais, iškėlus
rankas, nešti laikraščius ir knygas saugant, kad šis brangus turtas nesušlaptų. Pas
seserį Aneliją Gružinskienę Bik nuose jis irgi turėjo jaujoje lietuviškų knygų ir
laikraščių prikimštą slaptavietę... Grįžęs su spaudos vežimu, Juozas tuoj pat, nakčia,
seseriai Anelijai miegant, pro langą įmesdavo riestainių virtinę. Tai buvo ženklas,
kad kelionė sekėsi gerai. Greit Juozas Baranauskas susipažino su artimesniais ir
tolimesniais lietuviškų knygų platintojais – Tamošiumi Stankūnu iš Vaiskūnų, Stuku
iš Kairioni . Kaimyniniame Armališkių kaime jis turėjo artimą draugą ir dėdę –
knygnešį Mataušą Maliauką. Šis su knygomis eidavęs lyg lokys, storai apsivyniojęs
kojas, atbulas, kad žandarai nesusektų pėdsakų. Į spaudos gabenimo darbą buvo
įsijungęs ir Mataušas Remeikis iš Ramavydiškių kaimo. Pas aknienę jis atnešdavęs platinimui skirtų lietuviškų knygų ir elementorių. Juozas Baranauskas buvęs
artimai pažįstamas su Jurgiu Baranausku iš Debe kių (jie nebuvo giminės, vėliau
abu suimti ir ištremti). Kartą keliaudami sukaito, sulindo į upelį atsigaivinti, ant
kranto drabužius ir mantą palikę. O čia nežinia iš kur žandarai išlindo, vyrukai spėjo
pasislėpti, bet drabužius ir krepšį su knygomis prarado, nors patys neįkliuvo. Kitą
kartą žingsniuoja abu vieškeliu, vis pasikeisdami, ąžuoline lazda pasiremdami. Mato,
raitas žandaras atsiveja, stabdo. Tuomet Jurgis ta lazda iš visos sveikatos arkliui per
kojas taip trenkė, kad gyvulys suklupo, o raudonsiūlis raitelis į krūmus nusivoliojo.
Kol žandaras iš tų krūmų išsikrapštė, Baranauskų ir pėdsakai atšalę buvo...
Palaikė Juozas ryšius su J. Tumu-Vaižgantu. Jie perduodavę vienas kitam
knygas, laikraščius, pas Vaižgantą Juozas palikdavęs lietuviškų knygelių, kad šis
jas išdalintų žmonėms. Juozas Baranauskas apie 1882 m. priklausė Garšvi kaime
susikūrusiai „Sodiečių knygų platintojų draugijai“, kurioje darbavosi ir J. Bielinis,
K. dra ir kiti žinomi knygnešiai.
Knygnešio J. Baranausko keliai siekė ir kur kas toliau – knygas jis gabendavo net į Dinaburką ir Mogiliovą, kur tais laikais gyveno daug lietuvių, ir kitur.
Dirbdamas pavojingą darbą, Juozas visada stengdavosi būti atsargus. Slapstydamasis nuo caro žandarų, stengdamasis sumėtyti pėdsakus, jis kartais net ilgesnį
laiką ištūnodavo pasislėpęs Malinio ežero, esančio prie Bikūnų, ajeryne, o knygas
tarp gyventojų platindavo tik nakties metu, ne veltui buvo pasirinkęs Paukštės
slapyvardį. Veždavęs spaudą apsitaisęs elgeta suklypusiais dvigubu dugnu ratais.
Vėliau savo sūnui iprui pasakojęs:
l a tik an arai tu ve imu au kny ų erve iau et sl ti
s au ne visa a sek av si tai kart ant kaln net li namų a ariau
irv nakt su rau ais arime i kas me u ę i kl m lent mis
Net i lentynas kny ms ir laikra iams su ti sukal me su ęs
kny as ir erai u taisęs vir ų as au irnius ai man atr
uv era sla taviet
s net savi kiai ne in
a iau kur tau
ai atsira ank ių e irniau ami vaikai sl tuvę a tik A ie
ai ku su in
ir am t ir t vas
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Be to, žandarai 1898 m. vasario penktą dieną Čižiškėse darė kratą, neva ieškodami naminės degtinės varytojų. Vietoje to sniege jie surado maišelį su lietuviška
spauda, porą laiškų, pašto perlaidą. Pas Juozapotą Slapšinskienę aptiko 116 lietuviškų kalendorių, keletą „Tėvynės sargo“ numerių. Vienas laiškų buvo rašytas
Jurgio Baranausko, kuris prašė atsiųsti knygų. Antras laiškas – knygnešio Juozo
Sakalausko. Ant maišelyje rastų tuščių vokų buvo Mataušo Maliaukos ir Juozo
Baranausko pavardės. Tai buvo aiškus įrodymas, ir knygnešiai pateko į kalėjimą.
Prie Juozo Baranausko kaltės įrodymo, be abejo, prisidėjo ir pamotės bei tėvo
parodymai, kad sūnus gabendavęs ir platindavęs lietuvišką spaudą. 17 mėnesių
Juozas išsėdėjo kalėjime laukdamas teismo sprendimo, po to buvo ištremtas. Tremtyje išbuvo daugiau nei 10 metų. Teisė Juozą Baranauską dar nevedusį, šeimą
sukūrė po keleto metų tremtyje. Vedė jis Janę Žigutaitę, Tr kų krašto tremtinio
dukrą. Čia jis pragyveno ligi 1910 m. Po to grįžo į Lietuvą, bet tebebuvo laikomas valdžios priežiūroj. Bet Juozą su žmona ir trejetu vaikų brolis Alfonsas į
gimtus namus priimti atsisakė. Priglaudė juos Bikūnuose gyvenusi sesuo Anelija.
Tik vėliau, atgavęs savo dalį, Juozas su šeima persikraustė namo. Tačiau buvusio
knygnešio vargai nesibaigė. 1914 m., Lietuvą okupavus kaizerinei kariuomenei,
jis buvo išvežtas į Vokietija „ant akuopų“. Grįžęs po kurio laiko tėviškėje neberado nieko – nei žemės ūkio padargų, nei gyvulių. Jo trobelės langai išdaužyti,
krosnis sugriauta. Visą turtelį vėl buvo pasigrobęs brolis Alfonsas. Juozo šeima
gyveno prisiglaudusi pas svetimus. Ir dabar Juozo neatstūmė bikūniškė sesuo. Tik
apsitvarkęs savo būstą su žmona ir septynetu vaikų sugrįžo namo. Gyventi buvo
nelengva, reikėjo galvoti, kaip išmaitinti gausią šeimą. Todėl Juozas griebdavosi
įvairiausių darbų. Žiemą jis taisydavo pakinktus, vydavo virves, siūdavo batus,
mokydavo savo ir kaimynų vaikus skaityti, spręsti uždavinius. Visą laiką jautė
pagarbą knygai. Turėjo knygų įrišimo stakles. Jo knygos būdavo kietais viršeliais,
derva užlietomis nugarėlėmis. Juozas Baranauskas savo gyvenimą pašventęs kilniam
knygnešio darbui patyrė daug skriaudų ir neteisybių ne tik iš valdančiųjų, bet ir
iš savųjų. Mažai dėkingumo jam parodė ir nepriklausomos Lietuvos vyriausybė.
Tik prieš pat mirtį buvusiam knygešiui paskirta pensija – 60 Lt, kurią gavo, deja,
tik vieną vienintelį kartą. Mirė Juozas Baranauskas 1928 m. sausio 21 d., eidamas
56-uosius metus. Palaidotas Užpalių kapinėse.
Kitas mokytojo V. Liulevičiaus aprašytas knygnešys – Juozas Kilius, kuris
gyveno Užpaliuose, Bažnyčios gatvėje. Iš jaunystės pamaldus, mėgo būti arti
bažnyčios. Kurį laiką dirbo Vyžuon zakristijonu, vėliau grįžo į Užpalius. Čia
su Veronika Žiliūte pasistatė namus Vytauto gatvėje, kur gyveno iki mirties.
Anot Žiliūtės, jis pirmasis Užpaliuose pradėjo knygnešio darbą. Iš pradžių platino tik tas knygas, kurios jau buvo atvežtos iš Tilžės. Kartą kitą pabandė pats
parsinešti knygų iš Tilžės. Pavyko. Pradėjo dažniau vaikščioti į tą kraštą. Greitai
Prūsų pasienis tapo jam gerai žinomas, todėl sargybai nė karto neįkliuvo. Buvo
pasisiuvęs ilgą ir platų paltą. Jame iš vidaus buvo prisiūta iš rankšluosčių daug
kišenių, o kadangi buvo nestoras, tai niekas ir neįtarė, kad tos kišenės prikrautos
knygų. Kartą taip apsitaisęs perėjo sieną ir pamažu kiūtino toliau. Tuo tarpu pro
šalį važiavo kažkoks ponas. Jam pagailo suvargusio žmogaus, todėl liepė sėsti į
vežimą. Kilius įlipo į vežimą ir stovi. Ir šiaip taikosi, ir taip, o atsisėsti negali.
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Galop sako: A mat
nuli nela ai sveikas . Bet kai pamatė pono susirūpinimą jo
„nesveikata“, prisipažino, kad atsisėsti neduoda knygos. Ponas, liepęs pasitaisyti
ir drąsiai sėdėti, pavėžėjo net tris mylias.
Kai grįžęs namo J. Kilius nusivilkdavo paltą, V. Žiliūtė vos jį pakeldavo.
Kartą Kilius gavo labai daug knygų, net panešti nepajėgė. Tada iš gerai pažįstamo
Radviliškio klebono Švegždos gavo skrynią, į kurią sukrovė knygas, nusipirko
kelias apnešiotas kėdes, plytelę ir viską gabenosi traukiniu. Apsimetęs žmogumi,
kuris kraustosi iš vienos vietos į kitą, laimingai pasiekė Užpalius. Kitą kartą Kilius
važiavo vežimu, maiše buvo prikišta šieno, o šiene – ryšulys knygų. Viename
miestelyje prisistatė žandaras:
ka i sv i ve i (liet. – Parodyk savo daiktus).
J. Kilius, dėdamasis nieko neturįs, maišą su šienu (ir su knygomis) padėjo arkliui
po snukiu ėsti. Žandarui pasakė:
iūr kit
ne mes niek neturim Žandaras,
vežime nieko neradęs, išėmė lentas, galvodamas, kad gal vežimas su dvigubu
dugnu, bet nieko nepešęs nuėjo. Kilius laimingai grįžo namo.
Jis gabendavo maldaknyges, elementorius, kitas knygas. Mėgo tuo užsiimti vienas. Kartą buvo susidėjęs su kitais, bet per juos vos pats neįkliuvo
žandarams. Apie save mažai pasakodavo, užtai mažai kas apie jį težinojo. Iš jo
knygas imdavo svėdasiškiai ir iš Kamaj , net iš Petrapilio kartais atvažiuodavo.
Iš pradžių knygas slėpė savo namuose tarp dvigubų lubų. Dar slėpdavo kaimynystėj – pas Jodelę. Ten klėtelėj gyveno jo žmonos sesuo Veronika Kaunelytė.
Ji leisdavo iškelti klėties grindų lentą ir ten pakišti knygas. Kai apsigyveno
dabartiniame Žiliūtės name, knygų paslėpimu rūpinosi ji. Kilius buvo linksmas
žmogus ir su kiekvienu mokėjo pasikalbėti. Mirė 1923 m., sulaukęs 79 metų,
palaidotas Užpalių kapinėse.
1970 m. gegužės mėn. Utenos rajoniniame laikraštyje „Lenino keliu“ 3
R. Vėbra rašė apie labai įdomią Užpalių krašto XIX a. pabaigos–XX a. pradžios
asmenybę – Adolfą Kustą. Jo gyvenimą nušviečia užrašų knyga, pradėta rašyti,
kai Adolfui tebuvo 17 metų, ir apimanti 1891–1908 m. laikotarpį. Kas paskatino
Adolfą rašyti savotišką dienoraštį, dabar sunku pasakyti. Gal literatūriniai polinkiai, o gal to meto lietuviška periodinė spauda, skatinusi publicistinę veiklą,
tautosakos rinkimą, gyvenimo įvykių aprašymą. Kaip prisimena brolis Benediktas
Kusta ir jo žmona Kristina, Adolfas Kusta gimė 1873 m. pagal dabartinį administracinį paskirstymą Utenos r., Užpalių apyl., Kustų k. Adolfas buvo antras
iš keturiolikos vaikų. A. Kustos tėvas turėjo apie 15 ha žemės. Nenorėdamas
jos skaidyti, jis stengėsi savo vaikus išmokyti amato. Adolfas nesidomėjo žemės
ūkiu ir, radęs laisvą valandėlę, puldavo prie knygų. A. Kusta buvo knygų mylėtojas ir platintojas. Prisidengdamas knygrišio, „karabelniko“, „škaplerniko“ ar
kitokio smulkaus prekybininko vardu, jis Užpaliuose platino uždraustas knygas.
Prekybininko verslas žymiai palengvindavo draudžiamų knygų platinimą, nes
jos būdavo parduodamos drauge su cenzūros leistomis. Atskirti draudžiamas ir
cenzūros leistas knygas būdavo nelengva, nes ir ant draudžiamų leidinių dažnai
būdavo užrašomas fiktyvus cenzūros leidimas, nurodomi neteisingi išleidimo metai.
Aktyviau knygų įrišimu ir platinimu A. Kusta pradeda užsiimti nuo 3 Vėbra R. Raštingiausias žmogus apylinkėje, Lenin
keliu, 1970, geg. 19.
XIX a. paskutiniojo dešimtmečio pra80
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džios. Minėtoje užrašų knygoje yra pastabų apie kalendorių pirkimą. Jo paties
įrištame rinkinyje yra 1897, 1898, 1900, 1904, 1905 metų rusiški kalendoriai. XX a.
pradžioje prekyba knygomis taip išsiplečia, kad A. Kusta užmezga ryšius su
Peterburgo, Rygos, Varšuvos, Maskvos ir Vilniaus knygininkais. Iš užrašų knygos
ir atskirų lapelių su pastabomis galima drąsiai tvirtinti, kad A. Kustos plačiai
prekiauta ir lietuviškomis knygomis. Tai „Būdai gydyma nekurių ligų“, „Kaip
reikia kiaules auginti“, „Uždavinynas“ ir kt. Lietuviškas knygas, spausdintas Rytų
Prūsijoje, jis gaudavo iš plačiai visoje apylinkėje žinomų Tole kių kaimo knygnešių
Martyno ir Kazio Siručių.
Panaikinus spaudos draudimą, A. Kusta tuojau užmezgė ryšius su „Vilniaus
Žinių“ redakcija ir iš čia gaudavo knygų bei kalendorių siuntas. Gautas knygas,
prieš parduodamas, įrišdavo. Todėl užrašų knygoje nuolat rašoma apie odos,
kolenkoro, kartono, popieriaus, dažų pirkimą. Matyt, jis buvo neblogas meistras,
nes Užpalių kunigai jam patikėdavo net mišiolų ir kitų bažnytinių knygų, o valsčiaus administracija – kanceliarinių knygų įrišimą. Nors apylinkėje buvo žinomi
du daraktoriai – Namajuška ir Banys, – tačiau ir A. Kustai teko mokyti vaikus.
Apie tai liudija užrašai jo knygoje. Mokė jis Vaine kiuose ir Mik nuose. Tačiau
iš visų šių amatų ir darbų A. Kusta pragyventi negalėjo. Papildomų pajamų jis
dar gaudavo iš dvarininko K. Minkevičiaus. Dvarininkas pavesdavo jam, kaip
apsišvietusiam ir apsukriam žmogui, važinėti su įvairiais reikalais į D setas, Du kiškį, J žintus, K majus, K piškį, R kiškį, Sv dasius, teną, Užpali s,
rasus.
1894 m. A. Kusta persikėlė gyventi į But škes pas tą patį dvarininką. Pastarasis jam pripiršo sužadėtinę, ir 1895 m. A. Kusta vedė. Vargo ir nepriteklių
slegiamiems, Adolfui ir Marijonai teko dirbti visus pripuolamus darbus: ganyti
gyvulius, kirsti mišką, samdytis padieniais darbininkais įvairiems žemės ūkio darbams. Tačiau, nepaisant nuolatinio skurdo ir ligos, A. Kusta su savo smuikeliu
buvo nepakeičiamas muzikantas per kaimo pasilinksminimus, visuomet surandąs
šmaikštų žodį. Amžininkų prisiminimuose jis išliko kaip raštingiausias (noriai
surašydavo visiems pageidaujantiems skundus, prašymus, laiškus), bet kartu ir
paprasčiausias žmogus apylinkėje. Iki paskutinių gyvenimo dienų jis buvo vargšų
užtarėjas, svajotojas, žmogus, ieškantis savo gyvenimo kelio, blaškomas įvairių
negandų, nuolatos kankinamas ligos.
Kaip jau buvo minėta, „Lietuvos knygnešių ir daraktorių žinyne“ pateikta 15 Užpalių krašto knygnešių. Tai, žinoma, ne visi, dirbę šį sunkų, bet labai reikalingą darbą.
Žinyne pateikti šie knygnešiai: Kazys Kaušyla, Stanislovo, gim. 1879 m.
Užpaliuose. Lietuviškai skatyti išmoko savarankiškai, suradęs brolio Kasparo paslėptų lietuviškų knygų. Būdamas apie 11 metų, susirgo raupais. Liko neįgalus,
mokydavo vaikus lietuviškai skaityti, jų atsineštus lenkiškus vadovėlius pakeisdavo lietuviškais. Atėjus žandarams, gulėdamas lovoje rėkdavo, todėl žandarai
lovos, kurioj po šiaudais buvo paslėptos knygos, nekrėsdavo. Lietuviškos spaudos
gaudavo iš brolio Kasparo ir iš Juozo Baranausko. Dalyvavo 1905 m. revoliucijoje, platino atsišaukimus, buvo žandarų sumuštas, apkurto. Mirė po 1940 m.4
Juozas Kilius, gim. 1844 m. Gyveno Užpaliuose. akristijonas, kny- 4 Kaluškevičius B., Misius K. Lietuv s kny ne iai
ir arakt riai
, Vilnius, 2004, p. 219.
gnešys. Vienas iš pirmųjų Užpaliuose
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pradėjęs platinti lietuvišką spaudą, kurią pats parsigabendavo iš Tilžės. Dažniausiai
eidavo pėsčias, stengdavosi gabenti vienas, be padėjėjų. Nešdavo paslėpęs ilgo
palto papildomai prisiūtose vidinėse kišenes. Parsigabenęs slėpdavo savo namuose, slėptuvė buvo tarp dvigubų lubų. Iš viršaus išėmęs vieną lentą, sukišdavo
knygas, paskui užpildavo spaliais. Slėpti ir platinti padėdavo tuose pačiuose
namuose gyvenusi Veronika Žilytė. Knygas taip pat slėpdavo pas kaimyną Juodelę. Mirė 1923 m.5
Motiejus Maliauka, Petro. Gimė 1851 m. Gyveno Užpaliuose. Turėjo 20
dešimtinių žemės. Knygnešio Juozo Baranausko dėdė ir bendradarbis. 1898 m.
per kratą J. Baranausko sodyboje tarp rastų lietuviškų knygų užtiko ir jo laišką
su adresu. Per kratą pas J. Slančiauskienę, kurią įtarė turėjusią ryšių su Juozu ir
Jurgiu Baranauskais, taip pat rado Maliaukos laišką, todėl 1898 m. kratyti jo namai.
Rastas vienas egzempliorius „Tėvynės Sargo“, kuriame buvo antivyriausybinių
straipsnių. Iš pradžių atsakomybėn patraukė tik Maliauką, bet, kai kvotos metu
paaiškėjo, jog žmona Amelija norėjo laikraštį paslėpti, apkaltino ir ją. Vėliau šią
bylą nutraukė. Maliauką apkaltino tuo, kad įsigydavo ir platindavo antivyriausybinius leidinius. Nubaustas 14 d. arešto policijos areštinėje.
Amelija Maliaukienė, Jono. Gimė 1862 m., gyveno Armoniškyje, Užpaliuose, ūkininko Motiejaus Maliaukos žmona. 1898 m. per kratą knygnešio Juozo
Baranausko sodyboje tarp rastų lietuviškų knygų užtiko ir jos vyro M. Maliaukos laišką su adresu. Per kratą pas J. Slančiauskienę, įtartą turėjusią ryšių su
knygnešiais Juozu ir Jurgiu Baranauskais, taip pat rado M. Maliaukos laišką,
todėl 1898 m. buvo kratyti M. Maliaukos namai. Rastas vienas egzempliorius
„Tėvynės sargo“, kuriame buvo antivyriausybinių straipsnių. Kratos metu ji
norėjo šį laikraštį paslėpti, apkaltinta antivyriausybinių leidinių laikymu. Prokuroras siūlė nubausti vienu mėnesiu policijos areštinėje, bet byla dėl įrodymų
stokos buvo nutraukta.6
Izidorius Masiulis, gimė 1875 m. Čiornaja Padina, mirė Traidžiūnuose. Dvarininkas, rašytojas, knygnešys. Tėvas buvo 1863 m. sukilėlis, iš Užpalių parapijos
ištremtas į Čiornaja Padina, ten praturtėjo. Grįžęs Latvijoje Alūkštos apylinkėse
pirko du dvarus. Palaikė ryšius su knygnešiais. Kunigui Antanui Petravičiui į
Alūkštą iš Užpalių ir kitų apylinkių knygnešių atveždavo lietuviškų knygų, jas
dalijo vietos lietuviams. Į Alūkštą ištremtą knygnešį J. O. Širvydą parėmė pinigais,
padėjo gauti lietuviškų knygų. Buvo parašęs dramų, apysakaičių, bet per karą
viskas dingo. Bendradarbiavo lietuviškoje spaudoje. Paremdavo pinigais Kamajų,
Panemunėlio ir kt. slaptus ar viešus lietuviškus vakarus.7
Mataras, gyv. Sudeikiuose, Utenoj. Platino spaudą Utenos krašte, atnešdavo
ir į Trumpalius.8
Tamošius Remeikis, Justino. Gyveno Užpaliuose. Smulkių prekių prekiautojas, knygnešys. Per kratą pas jį surado ir atėmė 88 lietuviškas knygas, taip pat
89 tuzinus rožinių, kryželių, škaplierių.
Sakė visa tai pirkęs Kaune. Nubaustas
5
en at p. 229.
2 mėn. arešto policijos areštinėje.
6
en at p. 284.
Martynas Sirutis gimė 1847 m. To- 7 en at p. 292.
leikiuose. Knygnešys. Lietuvišką spau- 8 en at p. 294.
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dą platino Užpalių apylinkėse. Žandarai 1892 m. pas jį surado ir atėmė 358 lietuviškas knygas, iš jų 15 maldaknygių, nubaustas 3 mėn. arešto policijos areštinėje.9
Tamošius Stankūnas, Tamošiaus. Gimė 1853 m. Vaiskūnuose. Lietuvišką
spaudą platino apie 10 metų iki spaudos draudimo panaikinimo. Bendradarbiavo
su knygnešiais Juozu Baranausku, Jurgiu Pilypu. Spaudos gaudavo iš knygnešio
J. Pilypo. Viena iš slėptuvių buvo Dusetose pas Joną Grigėną ir zakristijoną Ebrederį bažnyčios pastogėje ir bokšte. Spaudos iš jo ėmė parapijos vikarai – Budrys,
Mickevičius, Masilionis, Masiulevičius, Mažeika. Įkliuvo 1895 m. gabendamas
knygas geležinkeliu pro Daugpilį. Po ilgo tardymo paleido, bet paliko policijos
priežiūroje.10
Boleslovas Šlamas. Gimė 1871 m. Rameikiuose. Kunigas, knygnešys. Padėdavo knygnešiams platinti spaudą, pats važiuodamas palikdavo sutartose vietose,
pakelėje, atėjusiems išpažinties jauniems vyrukams prisakydavo pas Mickūnaitį
nusipirkti lietuviškų knygų. Mokydavo jaunimą dainuoti, važinėdavo po kaimus
rinkdamas dainas ir senas knygas.11
Kazimieras Sirutis. Gimė 1819 m. Toleikiuose. Pasienio sargybiniai 1893 m.
gruodžio 12 d. sulaikė jį kelyje Bais gala–Panevėž s, rado 5 ryšulius draudžiamos
literatūros. Sirutis davė 2 rublius kyšio, bet buvo nubaustas 3 mėn. arešto.
Jonas Grigėnas gyveno Dusetose, bendravo su knygnešiu Tamošiumi Stankūnu, kuris pas jį slėpdavo parsineštą spaudą. Į J. Grigėno ūkį pasiimti spaudos
ateidavo knygnešiai iš Užpalių.
Juozapota Slančinskienė (Slapšinskienė) gimė 1838 m. Gyveno Č žiškėse.
1898 m. vasario mėn. policija jos grytelėje rado Juozo Baranausko paslėptus 124
lietuviškus leidinius. Nubausta 14 d. arešto.
Veronika Žilytė gimė 1855 m. Smulkių prekių prekeivė, knygnešė. Būdama
17 metų pradėjo pardavinėti Užpaliuose prie šventoriaus rožinius, škaplierius.
Lietuviškų knygų gaudavo iš Juozo Masiulio, vėliau – iš Juozo Kiliaus. Turėdavo
rūbuose prisiūtų kišenių, kur slėpdavo lietuvišką spaudą. Įsidrąsinusi pati šešis
kartus vyko į Tilžę, J rbarką, parsigabeno lietuviškos spaudos. Knygnešiui Juozui
Kiliui atvykus į Užpalius, rūpinosi jo pargabentos spaudos slėpimu. Buvo labai
drąsi moteris.
Taigi šių drąsių moterų ir vyrų, kurie buvo pasiryžę ir toliau eiti šiuo
pavojingu keliu, neišgąsdino nei baudos, nei kalėjimai, nei tremtis. Kaip savo
knygoje „Sunkiaisiais laikais“ rašė „Artojų“ draugijos pirmininkas A. Rucevičius:
usi ratusių m nių skai ius vis au
Mūsų a ių ener i a ir
vasia sti r
Ne aisūs au mums uv nei kal imai nei an a
rai
ki n rs lietuvi su mimas tik ar au iau surev ltu av
rau us ir imines nes sav ar skait me ventu ir teisiu
Pagaliau caro valdžia pajuto, kad
spaudos draudimas naudos neduoda,
vietoj to, kad lietuviškos spaudos neliktų, jos tik padaugėjo. Dr. K. Grinius

9
10
11

en at p. 421.
en at p. 438.
en at p. 469.
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leidinyje „Varpo metų knygnešiai“ rašo, kad tai uv i tikrų ų vis s taut s naci
nalin k va kuri uv suvieni usi visus 12
O mūsų pasakojimą apie Užpalių valsčiaus knygnešius baigsime Aldonos
Gladutytės-Aglinskienės prisiminimais.
Mano tėvelis – Pranas Gladutis, Jokūbo sūnus, mums, dukterims, buvo aprašęs (apie 1934 m.) mūsų bočius. Aprašą labai dažnai skaitydavau ir perdaviau
originalą sesutei Grasildai, gyvenančiai Kanadoj, Toronte. Turėjau nuorašą, kurį
perdaviau savo anūkui, tačiau po jo mirties nuorašo neberadome. Kadangi gerai
prisimenu, ką aprašė mano tėvelis, pabandysiu atpasakoti jo žodžiais. Pavardinimas „Bočiai“:
a au n r amas alikti sav vaikams n rs trum ų inių a ie
ų r t vius a au nen r amas save a irti ar ateisinti Man
r mantikų karta au
tru ut traukiasi i i yvenim Da artin
karta t r manti m vis ma iau teturi ar mu ie aus s nely e kas
vakar skam a mar as invali ams akeliant v liav rie Ne in m
kareivi ka
aminkl Mu ik s aut rius
Gu avi ius (kas
risimena ) au i Auk ty ių tai ir i ir mat
Toliau rašoma:
„ ten s a skrity e
alių vals iu e uv kaimas
N rvai iai
iame kaime I am iaus ra i e yven
alta aras ir
ali a
Gla u iai I t vų us s
ali s avar
uv Ga ryt
ai man
seneliai
m vasari
iems im sūnus kur akrik ti
alių a ny i e J kū var u
a an i N rvai ių kaim yvent ai uv ne aklusnūs rusų
car val iai au uma alyvav
ų ų metų sukilime taikyt s
rusų val i s re resin s riem n s aimas uv tremiamas
usi
I tremtas ir alta aras Gla utis m na
ali a ati i vyk kartu
su u tremt ma iuk sūnų J kū
alik t limiems iminai iams
aimas uv i tremtas
amar s srit
alta aras mir amar e
J m na ū ama na l i tek
u tremtini
am iaus tai at
avar e Gla utis
J kū
l
ai uv
eri m n s nes tais laikais lei
m kykl
alių m kykl e m kyt av sulenk ęs lietuvis avar e
Gul inas M kiniams rie tai uv rau iama kal ti lietuvi kai
Jei k i irs av kal ant tam ant kakl aka in av skar inę lentelę
ant virvut s Ji uv va inama Matalinka
avait s ale kas
tur av
uv au iamas Visi sten si t Matalink
er u ti
kitam kuris rakal av lietuvi kai
Baigęs mokyklą, Jokūbas kurį laiką dirbo raštininku, vėliau, išmokęs siu-

12

Grinius K. Var

metų kny ne iai 1924, p. 4.
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vėjo amato, vaikščiojo po kaimus siūdamas žmonėms drabužius. Kai iš tremties
sugrįžo jo motina Rozalija ir patėvis Tamošius, Jokūbas jau dirbo Užpalių bažnyčioje zakristijonu. Visi gyveno šalia bažnyčios vadinamojoje „špitolėje“. Jokūbas
jau vyresnio amžiaus (apie 50 metų) vedė jaunutę Grasildą Didžiokaitę. Tai buvo
mano tėveliai. 1983 m. balandžio 2 d. gimiau aš – Pranas Gladutis. Po trejų metų
gimė sesutė Ona Gladutytė.
Mano vaikystė prabėgo gyvenant „špitolėje“. Mokiausi pradžios mokykloje.
Prisimenu, kai buvau dar vaikas, tėvelis dažnai man duodavo pundelius knygučių, kurias mažomis kopėtaitėmis užnešdavau į pačią varpinės bokšto viršūnę.
Tik vėliau sužinojau, kad tai buvo slapta lietuviška spauda, kurią mano tėvelis
dalindavo kitiems. Rusų žandaras užeidavo pas tėtį. Ar jis tai užuodė, nežinau.
Gavęs „čierką“ išgerti išeidavo.
Mano diedukas Tamošius (taip vadindavom) buvo ilgaamžis – jam ėjo
šimtieji metai. Kartą, kai jis atėjo į virtuvę pasižiūrėti kelinta valanda (spaudos
draudimas jau buvo panaikintas), aš jam parodžiau lietuvišką laikraštį. Diedukas,
nors ir nemokėjo skaityti, ilgai glostė laikraščio lapus ir verkė. Taip verkė 1831
metų sukilėlis.
Ir kas galėtų dabar man pasakyti, kad spaudos atgavimas buvo atsitiktinis
dalykas, o ne išgyventas, išsvajotas kiekvieno lietuvio širdyje.
Ir štai 1904 m. gegužės 7 d. caras Nikolajus II patvirtino nutarimą panaikinti spaudos draudimą. Paskelbus šį manifestą, daugelis bylų buvo nutraukta ir
daugeliui knygnešių pavyko išvengti kalėjimų bei tremties.
Ne be reikalo B. Brazdžionis rašė: Jums kny ne iai ar te ūna
a ne t
Lietuvai retkūn ( )
ūkit alaiminti raam iaus Gar ir yrius ums er am ius
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Biblioteka – išminties aruodas
Vida uškienė

1908 m. Užp liuose buvo įsteigtas
parapijos knygynas.
Nuo 1914 m. Užpaliuose veikė
trys nedidelės bibliotekėlės: Lietuvos
šaulių sąjungos, kurioje literatūra buvo
karinio patriotinio pobūdžio, Lietuvos
jaunimo federacijos „Pavasario“ kuopos,
kuri turėjo literatūros klerikalizmo, kovos
su materialia pasaulėžiūra temomis, ir
Užp lių progimnazijos biblioteka.
Progimnazijos, šaulių ir pavasarininkų bibliotekėlėse 1935 m. buvo daugiau kaip 2 000 knygų.
Pokariu, 1945 m., Užpaliuose susikūrė Užpalių biblioteka. Jai vadovavo bibliotekininkė Skarinienė. Tai buvo
naujos besikuriančios bibliotekos metai.
Ji įsikūrė Vytauto gatvėje esančiame
name (dabar Nr. 8). Nuo 1948 m. lapkričio mėn. bibliotekoje pradėjo dirbti
Natalija Šilova, o fonde buvo apie 1 700
Belaukiant kol i liotekos edė a V. uškienė
egzempliorių knygų.
Nuo 1951 m. vasario mėnesio Už- u re istruos išduoda as kn as...
palių miestelio bibliotekai pradėjo vado- S. Balčiūno nuotrauka
vauti Aldona Velutytė.
Vėliau prasidėjo didelė bibliotekos darbuotojų kaita. Vedėjomis dirbo: Emilija Vaišnoraitė, Alma Kunigėlytė, Būgienė, Jūratė Sakalauskienė, R. Rinkevičienė.
Biblioteka persikėlė į kultūros namų patalpas.
1968 m. bibliotekai, kurios fonde buvo 7 000 egzempliorių knygų, pradėjo
vadovauti Ieva Vaškelytė. Ji šias pareigas ėjo 25 metus – iki 1992 m.
Šiais bibliotekos veiklos metais buvo rengiami knygų aptarimai, vakarai,
garsiniai skaitymai, jubiliejinės parodos ir kt. renginiai.
1992 m. rudenį Užpalių bibliotekos filialas Nr. 9 perkeliamas į Užpalių vidurinę mokyklą ir sujungiamas su mokyklos biblioteka. Sumažinus etatų skaičių,
bibliotekininkė I. Vaškelytė 1992 m. spalio 22 d. perdavė Užpalių bibliotekos filialo
Nr. 9 fondus (9 192 egz. knygų, žurnalų, brošiūrų) Užpalių vidurinės mokyklos
bibliotekininkei Rimai Juzulėnaitei, kuri mokyklos bibliotekoje vyr. bibliotekininke
dirbo nuo 1974 m. rugsėjo 1 d.
Didelį dėmesį bibliotekininkė Rima Juzulėnaitė skyrė vaikų skaitymo kultūrai
ugdyti. Su savo paruoštais moksleiviais Respublikiniame skaitymo kultūros konkurse
1985 ir 1988 m. laimėjo pirmąsias vietas. Nuolat pildė kraštotyros kartoteką. Pa1186
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ruošti aplankai: „Žmonės, išgarsinę Užpalius“, „Senoji krašto tautosaka“, „Tremtinių
atsiminimai“, „Užpalių krašto istorijos puslapiai“, „Užpalių liaudies medicina“.
Surinkta medžiaga aplankams apie profesorius Kazį Pakštą, Praną Juodelę, Antaną
Žvironą, lakūną Juozą Namiką ir kitus žymius Užpalių krašto žmones.
1994 m. vasario mėnesį įsteigta 0,5 papildomo bibliotekininkės etato, į kurio
pareigybes įeina vadovėlių apskaita, mokytojų metodinės ir papildomo ugdymo
literatūros apskaita ir populiarinimas. Šias pareigas mokyklos bibliotekoje pradėjo
eiti bibliotekininkė Danguolė Vaškelienė.
Nuo 2004 m. kovo 2 d. Uten s viešosios A. ir M. Miškinių bibliotekos
Užpalių filiale vyr. bibliotekininke pradėjo dirbti Vida Juškienė.
Nuo 2009 m. mokyklos bibliotekininke vietoj D. Vaškelienės pradėjo dirbti
R. Šliogerienė.
Pagrindiniai bibliotekos tikslai ir uždaviniai yra organizuoti Užpalių gimnazijos bendruomenės moksleivių (280) ir Užpalių mikrorajono gyventojų (1 348)
bibliotekinį aptarnavimą, kaupti spaudinių ir kitų dokumentų fondą, informuoti
skaitytojus apie gautas knygas, teikti reikalingą bibliografinę informaciją, rengti
parodas, bibliografines apžvalgas, organizuoti kultūrinę, kraštotyros veiklą, masinius renginius, mokyti vartotojus naudotis informacinėmis technologijomis, ruošti
projektus, dalyvauti LIBIS diegimo ir kituose darbuose, susijusiuose su informacijos
sklaida ir bibliotekos paslaugų reklama.
Užpalių bibliotekos fondą 2010 m. sudarė 14 479 fiziniai vienetai įvairių
dokumentų: grožinės, mokslinės, informacinės, metodinės literatūros, mokomųjų
programų. Prenumeruojami 24 pavadinimų periodiniai leidiniai. Turime 420 skaitytojų, 22 jaunuosius knygnešius.
Bibliotekos fondai nuolat atnaujinami, papildomi naujais, vertingais leidiniais, enciklopedijomis, žodynais, grožine literatūra. Fondus komplektuoti padeda
Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka, kraštiečiai, patys užpaliečiai, gimnazijos mokiniai dovanodami knygas bibliotekai. Taip pat biblioteka turtinama
ir dalyvaujant projektuose. Vienas iš tokių projektų buvo lietuvių Kembridžo
universiteto studentų iniciatyva. 2010 m. pavasarį jie dviračių žygio iš Anglijos į
Lietuvą metu nešė žinią lietuviams apie Lietuvos ateities viziją, stengėsi atkreip1187
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ti pasaulio lietuvių akis į vis didėjančią emigraciją, rinko lėšas vienai Lietuvos
bibliotekai paremti. Mus labai nudžiugino žinia, jog ARULS pasirinko Užpalių
biblioteką. Taigi prisidedant leidyklai „Alma Littera“ mes savo fondus papildėme
150 vaikams ir jaunimui skirtų grožinės literatūros knygų, kurias šio žygio dalyviai – Marius Puluikis ir Remigijus Balandis, ARULS bendruomenės pirmininkas
Manvydas Džiaugys, išeivijos idėjų centro atstovė I. Stankevičienė – atgabeno ir
iškilmingai perdavė bibliotekai. Taip pat labai dėkingi esame kraštiečiui, buvusiam
seimo nariui A. Stasiškiui už nuolatinę paramą knygomis.
Užpalių biblioteka – bendruomenės traukos ir informacinis centras, skirtas
žmogui tobulinti, dvasinei pasaulėjautai formuoti, tai ir vaikų, jaunimo savišvietos ir laisvalaikio praleidimo vieta. Ji savo veiklą organizuoja atsižvelgdama į
bendruomenės, vaikų ir jaunimo, taip pat skirtingų socialinių grupių poreikius.
Galvodami apie suaugusius bendruomenės narius rengiame projektus, kad
galėtume organizuoti jiems seminarus, mokymus. 2005 m. dalyvavome Ka no
jaunimo karjeros centro projekte „Novatoriškų karjeros sprendimų populiarinimas
regionuose“, įgyvendinome Utenos regiono bendruomenės fondo finansuotą projektą „Netradicinių amatų praktinių įgūdžių įgijimas“, BAPP finansuotą projektą
„Gerosios patirties sklaida – kelias į Užpalių bendruomenės ateitį“, 2006 m.
dalyvavome Utenos rajono savivaldybės finansuotame projekte „Bendruomenės
veidas“, 2007 m. – Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos finansuotame projekte „Kurkime kartu“.
Dalyvaudami projekte „Netradicinių amatų praktinių įgūdžių įgijimas“,
surinkome medžiagą apie kuriančius jaunus žmones Užpalių seniūnijoje. Suorganizavome bendrą jų darbų parodą ir sukūrėme dokumentinį filmą apie juos.
Filmas yra saugomas bibliotekos fonduose.
Įgyvendindami BAPP finansuotą projektą „Gerosios patirties sklaida –
kelias į Užpalių bendruomenės ateitį“ organizavome įvairius informacinius,
psichologinius, praktinius seminarus. Praktinio seminaro metu moterys mokėsi
siūti skiautinius.
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Įgyvendindami projektą „Bendruomenės veidas“ organizavome mokymus, skirtus mokytis fotografavimo meno, skaitmeninimo, filmuotos medžiagos montavimo.
Projekto „Kurkime kartu“ įgyvendinimo metu vykome į Vilniaus „Lite po“
parodų rūmuose vykusią šiuolaikinės tekstilės ir aksesuarų parodą „Pelenė“.
Organizavome mokymus ir seminarus: „Skiautinių meno paslaptys“, „Papuošalų
iš vilnos gamyba“, „Lipdymai iš molio“. Projekto įgyvendinimo metu suorganizavome keturias parodas.
Poezijos mylėtojus kasmet kviečiame į tradicinius „Užpaliečių poezijos skaitymus“, organizuojame knygų pristatymus, parodas, advento renginius. Veikia „Gero
skonio“ klubas, vienijantis aktyviausius bibliotekos skaitytojus tarp suaugusiųjų.
Čia aptariamos knygos, lankome ir rengiame parodas, mokomės, dalyvaujame
pilietinėse akcijose.
Organizuodami darbą su bendruomene, bendradarbiaujame su gimnazija,
kultūros namais, nevyriausybinėmis organizacijomis, muziejumi „Dausuva“. 2010 m.
Kn

rekla a
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bendradarbiaudamos su Utenos „Ievos namais“ ir jų vadove N. Rinkevičiene,
Užpalių gimnazija, kultūros namais, Užpalių moterų bendrija „Širdžių šiluma“ ir
jos vadove O. Palubinskiene atgaivinome tradicinę Sakralinės muzikos ir poezijos
šventę Užpalių cerkvėje.
Užpalių bibliotekoje jau 7 metus (nuo 2003 m.) veikia viešasis interneto prieigos taškas. Kompiuterinio raštingumo pagrindai suteikti 120 bendruomenės narių.
Teikiamų paslaugų spektras yra platus ir nuolat tobulinamas. 2010 m. gruodžio mėnesį, padedant projektui „Bibliotekos pažangai“, atnaujinome kompiuterinę
įrangą. Nuo 2011 m. sausio 6 d. prasidėjo kompiuterinio raštingumo mokymai.
Juose dalyvauja 11 vyresnio amžiaus bendruomenės narių, norinčių įgyti kompiuterinio raštingumo žinių.
Bibliotekoje rengiami įvairūs literatūros vakarai, parodos, popietės, knygų
pristatymai, susitikimai su aktoriais, rašytojais, etnokultūros renginiai, sisteminama
ir kaupiama kraštotyros medžiaga.
Skatiname vaikų ir jaunimo vaizduotę ir kūrybiškumą, plėsdami kultūros
paveldo, meno suvokimo, mokslo pasiekimų ir naujovių pažinimo akiratį, remiame
žodinę tradiciją, užtikriname galimybę naudotis visų rūšių informacija, padedame
tobulinti informacijos ir kompiuterinio raštingumo įgūdžius.
2006 m. dalyvavome Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos finansuotame projekte – „Debatai
kūryba
kūrybinga asmenybė“, 2007 m. – Utenos
rajono savivaldybės finansuotame projekte „Per knygą, meną ir žodį užpaliečių
integracija į pilietinę visuomenę“, 2007 m. – Utenos rajono savivaldybės finansuotame projekte „Pilietinio ugdymo sistemos kūrimas Užpalių bendruomenėje“,
2008 m. – Utenos rajono savivaldybės finansuotame projekte „Vaikų ir jaunimo
skaitymo metai Užpaliuose“, 2008 m. – Utenos rajono savivaldybės finansuotame
projekte „Pilietinis ugdymas Užpalių gimnazijoje“, 2009 m. – Utenos rajono savi-
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valdybės administracijos finansuotame Pilietinio ir tautinio ugdymo projekte „Jaunasis užpalietis-3“. Projekto įgyvendinimo metu vyko debatų turnyrai, susitikimai
su rašytojais, aktoriais, poetais. Pasakas vaikams skaitė Utenos kultūros centro
režisierė I. Leikauskienė, svečiavosi Utenos vaikų kūrybinė grupė „ armonija“
(vad. N. Gelgautienė). Laimėtas projektas suteikė galimybę aktyviausius bibliotekos draugus paskatinti vertingais prizais – knygomis. Susitikimai su kolektyvais,
meno žmonėmis populiarina bibliotekos paslaugas, padeda formuoti teigiamą
būsimų ir esamų lankytojų požiūrį į šią instituciją. Tai darome organizuodami
įvairius mokymus, seminarus, renginius, knygų reklamas, viktorinas, varžytuves,
pristatymus, garsinius skaitymus, dirbdami individualiai. Esame subūrę bibliotekos padėjėjų (pagalbininkų) aktyvą. Turime tradicinius penktadieninius skaitymus
„Atvirumo valanda su knyga“, kurių metu aptariame populiariausias paauglių
knygas. Į organizuojamus knygų skaitymo ir reklamos renginius vaikams ir paaugliams įtraukiame ir jų tėvus.
Biblioteka bendradarbiauja su Utenos sveikatos priežiūros biuro specialiste
R. Latvėniene, dirbančia Užpalių gimnazijoje, ir kartu vykdo projektus: 2009 m.
Utenos rajono savivaldybės administracijos finansuotą sveikatos projektą „Sveikos
psichologinės aplinkos kūrimas Užpalių gimnazijoje“, 2010 m. Utenos rajono
savivaldybės administracijos finansuotą sveikatos projektą „Sveikos psichologinės
aplinkos kūrimas Užpalių gimnazijoje-2“. Projektų metu organizuojame seminarus, renginius ne tik gimnazijos moksleiviams, bet ir visiems bendruomenės
nariams. Taip pat vyko debatų turnyrai, susitikimai su rašytojais, aktoriais, poetais. Pasakas vaikams skaitė Utenos kultūros centro režisierė I. Leikauskienė,
svečiavosi Utenos vaikų kūrybinė grupė „ armonija“ (vad. N. Gelgautienė),
vyko sportiniai užsiėmimai.
Ketvirtus metus dalyvaujame Lietuvos kultūros ministerijos, Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos ir LRT organizuotoje respublikinėje „Metų knygos“
rinkimų akcijoje, kurios metu ne tik populiarinamos šiuolaikinių lietuvių autorių
knygos, bet biblioteka pasipildo ir naujais kūriniais. Fondus taip pat papildo ir
1191
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kasmetinis dalyvavimas Šiaurės šalių bibliotekų savaitėje, kurią organizuoja Šiaurės
šalių ministrų tarybos biuras.
Nuolat keičiami bibliotekos stendai: „Biblioteka – informacijos centras“, „Šį
mėnesį sukanka...“, aktualijų, parodų.
Vien per 2009–2010 m. į susitikimus kvietėme aktorius F. Jakšį, G. Storpirštį, režisierių, rašytoją V. V. Landsbergį, V. Račicką, „Nieko rimto“ leidyklos
vadybininką S. Valužį, Utenos kultūros centro artistus, vaikų dramos studiją,
Stalo teatro įkūrėją ir režisierę S. Degutytę, Leli nų kultūros centro jaunuosius
saviveiklininkus.
Organizuojame seminarus suaugusiesiems: psichologinį seminarą „Mandalos.
Spalvų reikšmė“, „Mokomės karpyti“ ir kt.
Rengiame įvairias parodas: tautodailininko, Utenos apskrities vyriausiojo
policijos komisariato operatyvinio valdymo skyriaus vyr. postinio Albino Šileikos
prieverpsčių, užpaliečių moterų rankdarbių, S. Pernavaitės siuvinėjimo parodas,
G. Žilinsko popierinių modelių, E. Tolvaišienės lėlių fotoparodas: „Vanduo gyvybės
šaltinis“, „Mes galime padėti kitiems“ ir kt.
Jeigu pageidaujamo leidinio nėra bibliotekoje, jį per 2 darbo dienas užsakome ir atvežame iš viešosios bibliotekos. Bibliotekoje kiekvieną trečiadienį ir
ketvirtadienį nuo 14 val. galima pažiūrėti dokumentinių, meninių filmų.
Visa mūsų bibliotekos veikla remiasi knygos renesansu, grįžimu į mūsų
namus, šeimas. Galime pasidžiaugti, kad per ilgą ir nuoširdų darbą knygą skaityti
Užpaliuose tapo beveik madinga.
Mūsų vizijoje biblioteka turi tapti bendruomenės traukos ir informacijos
centru, skirtu žmogui, jo tobulėjimui. Norėdami geriau tenkinti bendruomenės
narių poreikius, analizuojame bibliotekos prieinamumą gyventojams, vertiname
turimos ir gaunamos informacijos kokybę, lankomumo tendencijas. Kartą per
metus leidžiame informacinį lankstinuką apie biblioteką, jos teikiamas paslaugas,
vykstančius renginius, turimus išteklius ir galimybes. Dedame visas pastangas,
kad lankytoją pasitiktų struktūrizuota, tyli, susikaupusi, draugiškai kleganti, galbūt
skubanti, chaotiškai tvarkinga, be galo miela ir jauki biblioteka.
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Užpalių Švč. Trejybės bažnyčios istorija
J nas

u elis Van a

ulie ien

Pirmieji krikščionybės žingsniai Lietuvoj buvo žengti karaliaus Mindaugo
laikais, kai 1251 metais Mindaugas, jo žmona Morta, du sūnūs ir didelis būrys
dvariškių buvo apkrikštyti. Tačiau krikščionybė įsigalėti pradėjo tik tada, kai Algirdo sūnui Jogailai, jau po tėvo mirties tapus didžiuoju Lietuv s kunigaikščiu,
buvo pasiūlytas L nkijos sostas ir karalaitės Jadvygos ranka. Jogaila pasižadėjo
apsikrikštyti pats ir apkrikštyti visą L etuvą. Jis su savo broliais ir priėmė krikštą 1386 m., o 1387 m. prasidėjo Lietuvos krikštijimas. Tačiau praėjo dar apie du
šimtus metų, kol žmonės pamiršo senąjį – pagoniškąjį tikėjimą, kol krikščionybė
įgavo didesnes teises.
Iš kartų į kartas perduodamas pasakojimas byloja, jog Užpalių krašto žmonės buvę krikštijami Švent sios upėje, tuojau už Deg sių kaimo, kur prasideda
miškas. Prieš porą šimtų metų ties ta vieta dar stovėjęs tvirtas akmeninis kryžius.
Tačiau, upės srovei paplovus krantą, ir kryžius dingęs Šventosios gelmėje. Vėliau
čia buvo pastatytas medinis kryžius, kuris sovietmečiu kai kuriems „veikėjams“
tiesiog badė akis...
1596 ir 1597 m. minimas Užp lių valdytojas Mikalojus Naruševičius, kuris
buvęs Užpalių reformatų bažnyčios globėjas. Manoma, kad reformatai užėmė katalikų bažnyčią, kuri po kiek laiko grąžinta.
J. Ochmanskio nuomone, bažnyčia Užp liuose buvo pastatyta 1559 m. ir
priskirta prie vidutiniškai aprūpintų turtais.
Kita nuomonė – bažnyčia pastatyta 1563 m.
1574 m. Steponas Batoras suteikė Užpalių bažnyčiai žemės valdų. Iki XVIII a.
pabaigos ji buvo Uten s bažnyčios filija.
Apie 1750 m. pradėta statyti nauja medinė bažnyčia, tačiau ji 1784 m. sudegė. Klebono Adomo Legavičiaus rūpesčiu buvo atstatyta ir 1787 m. pašventinta.
1788–1789 m. Rygoj nulieti varpai (meistras J. S.
enner).
1797 m. minima, kad parapijos mokyklą išlaiko klebonas Adomas Legavičius. Tų metų rudenį ir žiemą buvę 53 mokiniai, tačiau pavasarį sumažėjo iki
38. Dėl mokesčio už mokslą susitariama su mokinių tėvais.
XIX a. pirmoje pusėje buvo tvarkoma bažnyčios aplinka. 1814 m. klevais
ir liepomis apsodintas šventorius, tačiau 1820 m. šventoriaus tvora dar tebebuvo
medinė, nuo gatvės pusės tašyto medžio, ant mūro pamatų. Šventoriuje tuo metu
stovėjo medinių stulpų varpinė, iš visų pusių paramstyta kartimis – ją reikėjo
skubiai remontuoti. Bet ir 1828 m. varpinė išlikusi ta pati, beveik griūvanti, net
vienas didžiausias varpas įneštas į bažnyčią. Tuo tarpu kapinės už miestelio,
dvaro lauke, klebono Juozapo Ramanskio rūpesčiu pradėtos tverti mūro tvora
Užpalių dvaro lėšomis. 1838 m. šventorius aptvertas akmens mūro tvora (su 29
plytų mūro stulpais), pastatyti mūriniai vartai. Tuo metu jau minimos dvi stulpų
varpinės, dengtos malksnų stogeliais. Antroji buvusi pastatyta 1830 m., o senoji tik
paremontuota ir uždengta nauju stogeliu. 1869 m. bažnyčios aprašyme jau minima
nauja trijų aukštų varpinė, kurios pirmasis aukštas statytas iš akmenų, o du viršu93
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tiniai – iš plytų. Varpinėje kabojo trys varpai. Kaip liudija įrašas varpinės sienoje,
ji buvo pastatyta 1847 m. parapijiečių lėšomis, klebonaujant kun. S. Grabinskiui.
Istorija neišsaugojo tikslių žinių, kada Užpaliuose buvo pastatyta pirmoji
bažnyčia. Pirmosios žinios apie ją užfiksuotos 1532 m., kai Lenkijos ir Lietuvos
valdovas Žygimantas II įsakė duoti Utenos ir Užpalių klebonui Jurgiui hvalševskiui iš Užpalių ir Peni nių dvarų dešimtinę vaško bei avižų, kaip ir anksčiau
buvę duodama. Iš įsakymo aišku, kad Utenos ir Užpalių klebonas pasiskundė
valdovui, jog minėti dvarai nustoję tą duoklę mokėti. Vadinasi, ankstesnieji klebonai tą duoklę gaudavo. Iš to galima daryti išvadą, kad bažnyčia Užpaliuose jau
buvo anksčiau nei 1532 metais. Užpalių krašto tyrinėtojo Antano Namiko manymu, pirmoji bažnyčia galėjo būti pastatyta „po pilies sudeginimo, po 1433 metų“.
Prasidėjus Lietuvoje reformaciniam sąjūdžiui, 1611 m. Užpaliuose buvo
susikūrusi reformatų parapija. Bažnyčia perėjo į jų rankas, tačiau netrukus vėl
grįžo katalikams.
Iki 1725 m. Utenos ir Užpalių bažnyčios turėjo bendrą kleboną. Mūsų bažnyčią aptarnaudavo Užpalių dvaro kapelionas. Bet apie 1725 m. Užpaliai atsiskyrė ir įgavo teisę turėti savo kleboną. Jis tada vadinosi kuratu. Pirmuoju Užpalių
bažnyčios kuratu 1725–1734 m. buvo kun. Dominykas Šadzevičius.
1734 m. vyskupo ienkavičiaus sinodas suteikė Užpaliams parapijos teises.
Parapija priklausė V lniaus vyskupijos K piškio dekanatui.
1839 m. gruodžio 13 d. Vilniaus vyskupas Andriejus Klangevičius Utenos
klebonui Petrui Staševičiui pranešė apie Utenos dekanato įsteigimą. Dekanatui
priskirtos Uten s, Linkmen , Laban ro, K ktiškių, Mol tų, Alant s, Leli nų, Už94
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p lių, Vyžuon ir Sude kių parapijos. Dekanu patvirtintas Utenos klebonas Petras
Staševičius.
1849 m. aštuoni Vilniaus vyskupijos dekanatai, tarp jų ir Utenos, priskirti
Žemaičių vyskupijai. 1926 m. Utenos dekanatas pateko naujos Panevėžio vyskupijos žinion.
***
Apie 1750 m. Užpalių parapijos klebonas kun. Petras Staševičius nugriovė
senąją bažnytėlę ir vietoje jos pastatė naują, taip pat medinę. Jo įpėdinis kun. Michaelis Korgautas pastatą apkalė lentomis.
1781 m. Užpalių bažnyčiai priklausė 4 003 parapijiečiai.
1783 m. liepos mėnesį, smarkiam vėjui nuo Vyžuonų pusės pučiant, užsidegė
Namiko, gyvenusio dabartinės Basanavičiaus gatvės gale, namai. Ugnis persimetė
net į miestelio centrą, nušlavė daug sodybų. Sudegė ir bažnyčia. 1787 m. klebono
Adomo Legovičiaus rūpesčiu ji vėl buvo atstatyta.
1884 m. senosios medinės bažnyčios vietoje pradėta statyti mūrinė. Jos statyba pareikalavo klebono Kazimiero Kosminskio ir parapijiečių rūpesčio, lėšų ir
darbo. Pirmiausia reikėjo nuspręsti, kokio didumo bažnyčią statyti. Tuo tikslu
šv. Velykų rytą susirinkusiems parapijiečiams buvo išdalintos numeruotos kortelės, kurias surinkus buvo apskaičiuota, kokio dydžio bažnyčios reikia, kad laisvai
tilptų visi, norintieji dalyvauti pamaldose. Pamaldos laikinai vykdavo klebonijos
klojime. 1892 m. statyba buvo baigta, o 1898 m. birželio 4 dieną bažnyčią pašventino vyskupas Gasparas Felicijonas irtautas.
Juozas Gabė, miręs tuoj po Antrojo pasaulinio karo, sakydavo prisimenąs,
kaip statė Užpalių bažnyčią. Kažkoks inžinierius vadovavęs tiek plytų gamybai,
tiek statybos darbams. Kai iškasę tranšėjas pamatams, iš paversmių ėmęs labai
veržtis vanduo, tad statybininkai rišę dervuotus rąstus ir dėję į pamatų griovius,
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kad būtų galima betonuoti. Dėl to ir bažnyčios bokštai esą žemesni, negu buvo
numatyta projekte.
Norvaišių kaimo gyventoja Ona Indrašienė pasakoja, kad jos senelis dirbęs
bažnyčią statant. Parapijiečiai nutarę, jog turintys valaką žemės dirbs su arkliu dvi
dienas per savaitę, o pusvalakininkai – vieną dieną. Ir taip visus metus, kol statyba buvo baigta. Senelis buvęs našlys. Išvažiuoja visai dienai, o namie maži vaikai
palikti vieni. Daug žmonių reikėjo Viską rankomis darė: molį minkė, plytas gamino ir vietoje degė, vežė žvyrą, medžius, nešiojo plytas ir skiedinį mūrininkams...
Molį plytoms ėmę iš kalnelio, netoli kelio Užpaliai–D setos. Plytų stengėsi išdegti
daug, kad tik nestigtų. Ne tik bažnyčią pastatė, bet ir šventoriaus tvorai, ir šventoriuje stovinčiam ūkiniam nameliui kiek reikėjo Likusias pardavinėjo žmonėms.
Nors bažnyčios statyba tęsėsi keletą metų, dauguma parapijiečių buvo kantrūs, be to, gyveno pasiturinčiai ir statybą dosniai rėmė. Todėl 1898 m. buvo
parsisiųsta du svarai aukso bažnyčios vidaus papuošimui.
Užpalėnai labai džiaugėsi savo naująja bažnyčia, ne vieną dainą apie ją
sukūrė. Štai vienos išlikusios tik nuotrupos:
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Bažnyčios statybos liudininkė Uršulė Tamošiūnienė, gim. 1874 m., ne tik
pati išmoko, bet ir savo vaikams bei anūkams perdavė brangų ano meto palikimą – dar vieną Užpalių bažnyčiai skirtą dainą:
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Iš kurios pusės į Užpalius bekeliautum – nuo Vyžuonų ar nuo Sudeikių,
nuo Jūžint ar nuo Svėdas , pirmiausia ne patį miestelį Švent sios slėnyje išsidėsčiusį pamatysi, o į dangų kylančius du raudonus bažnyčios bokštus. Užpalių
bažnyčia – raudonų plytų mūro stačiakampis pastatas su gotiško ir romaniško
stiliaus žymėmis. entrinė fasado dalis su trikampiu frontonu patraukta priekin.
Du fasadiniai bokštai keturių nevienodo aukščio tarpsnių su plačiais karnizais. Jų
stogai – smailios piramidės su kryžiais, kuriuos nukalė užpalietis kalvis Prievelys.
Portalas turi pusapvalę arką ir trikampį sandriką. Portalo anga trijų juostų, laipsniškai siaurėjanti. Bažnyčios ilgis – 35 metrai, plotis – 18 m, sienų aukštis – 8 metrai.
Interjeras padalintas į tris išilgines navas. Be to, yra presbiterija, zakristija,
prieangis. Abiejose pusėse po penkis langus, prie bokštų – du maži ir du dideli.
Iš frontono – vienerios durys, iš šono – dvejos. Grindys bažnyčioje buvo pušinių
lentų, tik aštuntajame dešimtmetyje kun. J. Šumskio sudėtas lentelių parketas.
Iš pradžių bažnyčioje buvo trys altoriai: didysis – Švenčiausiosios Trejybės,
šoniniai – Švenčiausiosios Mergelės Marijos ir Šventojo Juozapo. Sakykla medinė, pagražinta drožiniais. Buvo vienuolika klausyklų. Vargonai 16 balsų, laikomi
istoriniu paminklu.
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Bažnyčios interjeras
entrinio altoriaus titulas – Švč.
Trejybė. Altorius gipsinis, romaniško stiliaus. Pagražinimai ir kolonos paauksuotos. Autorius nežinomas. entriniame
altoriaus plane – „Švč. Trejybės“ paveikslas, tapytas ant drobės (autorė Dambrauskienė). Šalia šio paveikslo kiti du – to
paties stiliaus šv. Petro ir šv. Pauliaus
paveikslai, tapyti ant drobės (autorius
nežinomas). Visi paveikslai gana gerai
įkomponuoti į altoriaus visumą. Tabernakulis gipsinis. Jo sukamoji dalis turi
dvi nišas. Viena niša aptraukta raudonos spalvos medžiaga, kita – apkalta
spalvotu (geltonu) metalu. Tabernakulio
durelės medinės, su užraktu. Altoriaus
gipsas vietomis yra aptrupėjęs, reikalingas smulkus remontas. Altorius apšviečiamas dieninėmis lempomis ir dviem
prožektoriais.

Inventorius, esantis
ant centrinio altoriaus

Centrinis v
re y s alt rius ir centrini
alt riaus centrinis v
re y s aveikslas
( r
aut Dam rauskien )

Virš tabernakulio – gipsinis avinėlis, nupirktas bažnyčiai kun. A. Paurio rūpesčiu 1932 m. Vienoje sukamoje
tabernakulio dalyje – didelis kryžius.
Jis varinis, pasidabruotas, pagamintas
Varšuvoje.
Šalia gipsinio avinėlio stovi po 2
bronzines elektrines žvakides su 5 šakomis. Apatinėje altoriaus dalyje yra 12
didelių žalvarinių žvakidžių, kurios taip
pat elektrinės, ir 6 bronzinės, mažesnės
žvakidės, skirtos žvakėms. Šių žvakidžių
apačioje yra įrašas – „INDIA 12368“.
Kairėje altoriaus pusėje ant mensos stovi Švč. M. Marijos (rankos sudėtos, ant
rankų rožinis) statula. Ji yra medinė,
kun. Edmundo Rinkevičiaus rūpesčiu
1992 m. parvežta iš Italijos. Dešinėje pusėje stovi medinė šv. Teresės statula, pagaminta 1930 m. Ją 1932 m. kun. A. Paurys
nupirko bažnyčiai. Statulos vertė 250
99
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litų. Šalia tabernakulio iš vienos ir kitos pusės stovi gipsiniai angelai, laikantys
rankose varines 3 šakų elektrines žvakides. Šios žvakidės su angelais nupirktos
1930 m. kun. A. Paurio rūpesčiu. Jų vertė 340 litų. Dešinėje altoriaus pusėje guli
paauksuota tacelė (šv. Komunijai dalinti).
Už altoriaus stovi medinis pashalas su velykine žvake. Procesijos kryžius,
varinis pasidabruotas, krucifiksas paauksuotas. Paveikslai: Kūdikėlis Jėzus (autorė
Dambrauskienė), Jėzus ant kryžiaus (autorius Kastytis).

Šoninės bažnyčios navos
Šoninės navos yra dvi. Jas nuo centrinės navos iš abiejų pusių skiria po
tris keturkampes kolonas, kurios atsiremia į skliautuotas šoninių navų lubas. Šoninių navų lubos dekoruotos. Ant šoninių navų sienų yra pakabinta 14 kryžiaus
stočių (rėmai mediniai, palakuoti, skulptūrėlės gipsinės, nudažytos). Bareljefinės,
polichromija. Atliktos pagal Vilniaus Šv. Jonų bažnyčios kryžiaus kelius. Abiejose šoninėse navose yra po tris klausyklas, dvi – medinės, barokinio stiliaus, ir 4
medinės, nudažytos tamsiai ruda spalva, pseudogotikinio stiliaus. Šios klausyklos
buvo pagamintos 1935 m. ir kainavo 1 100 litų. Dvi iš jų padarytos už tretininkų
bendras aukas, o kitos dvi – už pavienes tretininkų aukas. Šoninių navų sienose
yra po 3 elektrinius sieninius šviestuvus, turinčius po 2 šakas, taip pat šoninėse
navose kabo po du šviestuvus: du trijų šakų (bronziniai) ir du po 18 šakų (žalvariniai). Kairėje navos priekyje sienos nišoje stovi šv. Elzbietos medinė statula,
pagaminta 1930 m. ir 1932 m. nupirkta bažnyčiai. Ji kainavo 250 litų. Šioje vietoje
stovėjo šv. Jono evangelisto statula. Kitoje nišoje gipsinė šv. Pranciškaus Saleziečio statula. Navos priekyje stovi vargonėliai (fisharmonija), 1 klasės. Ji pagaminta
Prancūzijoje, kainavo 2 800 rb. Įsigyta kun. M. Mikeliūno rūpesčiu. Kairėje šoninio
altoriaus pusėje stovi krikštykla. Ji ąžuolinė, tamsiai rudos spalvos, papuošta medžio drožiniais. Indas krikšto vandeniui – raudono vario, vidus cinkuotas. Indelis
šv. aliejams – trišakis, paauksuotas. Krikštykla turi spynelę. Prie šios krikštyklos
buvo krikštyta kardinolo J. A. Bačkio motina. Dešinės navos gale – medinis, nulakuotas, naujas katafelis (paaukštinimas, skirtas per laidotuves padėti mirusiojo
palaikams). Navos priekyje juodos spalvos (medžiaginis) celūnas, 6 didelės žvakidės (medinės) ir medinis pastatomas kryžius. Dešinės navos priekyje nišoje stovi
medinė nežinomo apaštalo statula. Aukščiau ji buvo paauksuota, bet dabar auksas jau nusilupęs, tik vietomis dar matyti. Kitoje nišoje gipsinė šv. Bosko statula.
Prie šoninių altorių, kolonose yra įmūrytos metalinės aukų dėžutės su užraktais.

Švč. M. Marijos altorius
Altorius pagamintas iš gipso, su trimis nišomis, romaniško stiliaus. Kolonos ir pagražinimai paauksuoti. Altoriaus tabernakulis gipsinis, durelės medinės,
su užraktu. entrinėje altoriaus nišoje – didelė Švč. M. Marijos, laikančios ant
rankų kūdikėlį Jėzų, gipsinė statula (polichromija). Autorius ir metai nežinomi.
Kairės pusės nišoje stovi mažesnė gipsinė šv. Pranciškaus statula. Autorius ir
metai nežinomi. Dešinės pusės nišoje – šv. Dominyko gipsinė statula. Autorius ir
metai nežinomi. Priešais altorių cementuota pakyla, ant kurios patiestas tamsiai
raudonos spalvos kiliminis takas. Altoriaus būklė gera.
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Inventorius, esantis ant šio altoriaus
Ant altoriaus stovi 6 didelės elektrinės, varinės, pasidabruotos žvakidės, pagamintos Varšuvoje, ir 2 varinės, nikeliuotos žvakidės, kurios taip pat pagamintos
Varšuvoje ir skirtos žvakėms.

Neogotikinio stiliaus feretrono aprašymas
(procesinis nešiojamas altorėlis)
Minėtas feretronas stovi kairės navos priekyje, dešinėje šoninio Švč. M. Marijos altoriaus pusėje. Jis yra įrašytas į Lietuvos Respublikos kultūros paveldo sąrašus. Pagamintas XIX a. pab., neogotikinio stiliaus, medis, polichromija. Feretronas
nudažytas balta spalva. Paveikslų rėmai, karnizėliai ir kt. puošmenos paauksuoti.
Feretrono aukštis iki stalelio – 2,05 m, plotis – 51 cm. Stalelio ilgis – 92 cm, plotis – 51 cm, aukštis – 49 cm. Paveikslai nutapyti ant skardos, XX a. pr., aliejus.
Aukštis – 67 cm, plotis – 38,5 cm. Vienoje pusėje Marija malones teikiančioji,
kitoje – Švč. Jėzaus Širdies paveikslai. Marija malones teikiančioji vaizduojama
stovinti ant žemės rutulio, pamynusi žaltį. Po jos kojomis – pusmėnulis. Marijos tunika ir galvos apdangalas baltos spalvos, apsiaustas – mėlynas. Nuo rankų
sklinda baltai gelsva šviesa. Mėnulis baltas. Žemė žalios spalvos. Žaltys rudos
spalvos su žalsvais žvynais. Viršutinėje dalyje fonas šviesus, į apačią tamsėjantis,
melsvos, žalsvos spalvos. Aplink Marijos galvą sklinda spinduliai.
Kitoje feretrono pusėje – Švč. Jėzaus Širdies paveikslas. Kristus žengia per
debesis ir, kaire ranka praskleidęs tuniką, rodo liepsnojančią širdį. Tunika baltos
spalvos, apsiaustas mėlynas. Širdis – rausvai violetinė. Nuo širdies sklinda balti
spinduliai. Aplink galvą gelsva aureolė. Plaukai ir barzda šviesiai rudi. Fonas viršuje geltonas, apačioje debesys melsvi su gelsvais, violetiniais atspalviais. Stalelis
rudos spalvos, iš abiejų pusių papuoštas gotikinio stiliaus ornamentais. Feretrono
konstrukcija saikinga, vyrauja architektoniniai elementai. Kažkas yra bandęs restauruoti rėmus, bet restauravimas tikrai nenusisekęs, nes vietoj auksavimo buvo
nudažyta bronziniais dažais, nenuėmus grunto.

Neogotikinio stiliaus feretrono aprašymas
(procesinis nešiojamas altorėlis)
Tik feretronas stovi kairės navos priekyje, kairėje šoninio Švč. M. Marijos
altoriaus pusėje. Jis įrašytas į Lietuvos Respublikos kultūros paveldo sąrašus. Pagamintas XIX a. pab., neogotika, medis, polichromija. Feretronas nudažytas balta
spalva. ra auksinės spalvos akcentų: paveikslų rėmai, ornamentai. pač puošni
viršutinė feretrono dalis. Šonuose du klūpantys angelėliai. Šalia paveikslo po dvi
šventųjų figūrėles. Paveikslai nutapyti ant skardos (aliejus) XIX a. Vienoje pusėje –
Marija Rožančinė su kūdikėliu, šv. Dominyku ir vienuole, kitoje pusėje – šv. Juozapas su kūdikėliu ir šalia priklaupusiu angelėliu. Paveikslų aukštis – 74 cm,
plotis – 52 cm. Feretrono aukštis iki stalelio – 1,85 m, plotis – 89 cm. Stalelio
ilgis – 92,5 cm. Stalelis rudos spalvos, papuoštas iš abiejų pusių gotikinio stiliaus
ornamentu. Paveikslai aprėminti laužytu, profiliuotu rėmu (viršutinėje dalyje).
Marijos Rožančinės paveiksle vyrauja šviesus koloritas. Jos apsiaustas mėlynas, tunika rausvai violetinė. Galvos apdangalas gelsvai auksinės spalvos. Kūdikėlis
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pusnuogis, pridengtas balta medžiaga. Šv. Dominyko drabužis baltas. Apsiaustas
(abitas) mėlynas. Vienuolė apsirengusi lygiai tokiu pačiu spalviniu deriniu. Ant
drabužių šešėliai – melsvai violetiniai. Kairiajame paveikslo šone yra šuniukas,
laikantis degantį fakelą. Pirmame plane – atversta knyga. Ant knygos uždėta lelijos šakelė su trimis žiedais. Paveikslo kompozicija padalinta į dvi dalis. Pirmame
plane šventųjų figūros, kairėje – kolona su užuolaida, kuri skiria kompoziciją į
antrą erdvinę dalį. Šioje dalyje tarp debesų yra Marija su Kūdikėliu, o dešinėje
pusėje, viršuje – dviejų angeliukų galvutės.
Šv. Juozapo su Kūdikėliu paveiksle – šv. Juozapo tunika mėlyna, apsiaustas
rusvas, aplink galvą šviesi aureolė. Kūdikis per strėnas apgaubtas balta medžiaga.
Rankutėje laiko lelijos šakelę. Šalia – ant vieno kelio priklaupęs mažas angelėlis. Fonas architektūrinis – interjero fragmentas. Kairėje pusėje dalis užuolaidos.
Koloritas šiltas. Vyrauja rausvų, rusvų, gelsvų, žalsvų, violetinių spalvų deriniai.
Piešiniams būdinga trikampė kompozicija.

Švč. Jėzaus Širdies altorius
Altorius yra bažnyčios kairėje pusėje, tarp didžiosios ir šoninės kairiosios
navos, priglaustas prie pilioriaus. Viršutinės dalies (retabulo) šonai turi gotikinių
bokštelių formas. Altorius yra medinis, polichromija, 1933 m. gamintas vietinio
meistro Vaškelio (buvusio ilgamečio
ninis v J aus ir ies alt rius a amintas
šios bažnyčios zakristijono). Altorius
m Meistras u ali kis il ametis a ny i s
pastatytas a. a. klebono kun. Antano
akristi nas eliksas Va kelis i
a rų k
Paurio iniciatyva. Altorius baltos spalvos su pilkai rausvais plokštuminiais
intarpais, ant kurių išdėstyti geometrizuoti ornamentai. Visi pagražinimai
yra paauksuoti. Altoriaus aukštis kartu
su mensa – 5,71 m, ilgis – 2 m, plotis – 55 cm. Mensos aukštis – 1 m,
ilgis – 2,05 m, plotis – 58 cm. entrinės
dalies viršus – banguotas trikampis,
papuoštas įvairių formų dekoratyviniais
elementais. Trikampio viršūnė baigiasi
įmantriu, abstrakčiu ornamentu. Apatinė dalis apgaubia nišą imituotomis medžiaginių užuolaidų klostėmis. Nišoje
yra Švč. Jėzaus Širdies statula (gipsinė,
spalvota). Ši statula 1932 m. nupirkta
kun. A. Paurio rūpesčiu. Ji kainavo per
1 000 Lt. Statulos tunika balta, apsiaustas raudonas, plaukai ir barzda rudi,
aureolės spinduliai – auksinės spalvos.
Nišos šonuose yra įvijų formų kolonėlės, iki pusės nudažytos auksine spalva.
Kitos, šoninės, kolonėlės turi ištisines
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įvijas. Tarp kolonėlių esančios plokštumos yra rausvai pilkos spalvos, aprėmintos
ir užpildytos geometrizuota ornamentika. Viršutinė dalis įmantri savo formomis.
Šonai papuošti lenktais elementais. Viršūnė baigiasi abstrakčiomis formomis.
Altoriaus mensa medinė. Jos aukštis – 1 m, ilgis – 2,05 m, plotis – 58 cm.
Ji papuošta tais pačiais ornamentų motyvais, kaip ir antroji retabulo dalis, išskyrus centre esantį saulės motyvą. Mensos antepediumas nudažytas lygiai taip pat,
kaip ir kitos plokštumos, – pilkai rausva spalva.
Altorius išsiskiria individualiu stiliumi, kuris nepažeidžia kitų altorių meninės išraiškos ir įsijungia į bendrą bažnyčios interjero visumą.
Priešais altorių paklotas tamsiai raudonos spalvos kiliminis takas.

Inventorius, esantis ant šio altoriaus
Ant šio altoriaus stovi 4 didelės (elektrinės) metalinės (geltonos spalvos)
žvakidės ir 2 varinės, nikeliuotos žvakidės, skirtos žvakėms.

Šv. Juozapo altorius
Altorius, kaip ir centrinis, pagamintas iš gipso, su trimis nišomis, romaniško
stiliaus. Kolonos ir pagražinimai paauksuoti. Tabernakulis gipsinis, durelės medinės
su užraktu. entrinėje altoriaus nišoje – didelė šv. Juozapo gipsinė statula (polichromija). Autorius ir metai nežinomi. Kairės pusės nišoje stovi mažesnė šv. Agotos
gipsinė statula. Autorius ir metai nežinomi. Dešinės pusės nišoje – šv. Agnietės
gipsinė statula. Autorius ir metai nežinomi. Altoriaus būklė gera. Priešais altorių cementinė pakyla, ant kurios patiestas tamsiai rudos spalvos kiliminis takas.

Inventorius, esantis ant šio altoriaus
Ant altoriaus stovi 6 didelės elektrinės, metalinės, nikeliuotos žvakidės ir
2 bronzinės mažesnės žvakidės, skirtos žvakėms. Šių žvakidžių apačioje yra įrašas – „INDIA 12638“.

Rokokinio stiliaus feretrono aprašymas
(procesinis nešiojamas altorėlis)
Minėtas feretronas stovi dešinės navos priekyje, dešinėje šoninio Šv. Juozapo altoriaus pusėje. Jis yra įrašytas į Lietuvos Respublikos kultūros paveldo
sąrašus. Pagamintas XVIII a. pab., rokokas, medis, polichromija. Feretronas pilkos spalvos. Ornamentai ir paveikslo rėmai paauksuoti. Konstruktyvinės formos
įmantrios, ekspresyvios.
Aukštis iki stalelio – 1,52 m, stalelio ilgis – 72,5 cm, plotis 56 cm, aukštis –
52 cm. Vienoje pusėje Švč. Trejybės paveikslas, tapytas XIX a., antroje – Marija
Rožančinė su šv. Dominyku ir vienuole, tapytas XVIII a. pab., aliejus, skarda.
Aukštis – 78 cm, plotis – 54 cm.
Švč. Trejybės paveiksle dešinėje pusėje Dievas Tėvas, per vidurį – Šv. Dvasia, balandžio pavidalu, kairėje – Jėzus Kristus. Dievą Tėvą ir Jėzų Kristų supa
angeliukai. Abi figūros sėdi ant žemės kamuolio debesų soste. Paveikslo koloritas
šviesus. Viršuje esantis fonas – geltonų, rausvų, žalsvų, violetinių spalvų junginys.
Vyrauja gelsva ir žalsva spalvos. Dievo Tėvo tunika violetinė, apsiaustas rožinis.
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Skeptras gelsvas. Barzda ir plaukai šviesūs su melsvais šešėliais. Kristaus figūra
apnuoginta. Drapiruotė, dengianti kūną, geltonai žalsva. Barzda ir plaukai rudi.
Marijos Rožančinės paveiksle Marijos drabužis mėlynas, tunika violetinė. Galvos
apdangalas geltonas. Kūdikėlis apdengtas balta drapiruote. Vienuolė ant galvos turi
auksinį erškėčių vainiką. Drabužis baltas, ji apsigaubusi mėlynos spalvos abitu. Virš
galvos gelsvas aureolės lankelis. Šv. Dominyko abitas mėlynas su violetiniais pusšešėliais. Tunika geltona, šešėliai rausvi. Virš galvos gelsvos spalvos aureolės lankelis.
Paveiksle – intymi dvasinė nuotaika. Jis išraiškingas, nutapytas profesionaliai.
Feretronas buvo restauruotas 1990 metais.

Šv. Antano altorius
Altorius yra dešinėje bažnyčios pusėje, tarp didžiosios ir šoninės dešiniosios
navos, priglaustas prie pilioriaus. Altorius medinis, polichromija, 1934 m. pagamintas vietinio meistro Vaškelio (buvusio ilgamečio šios bažnyčios zakristijono).
Altorius pastatytas a. a. klebono kun. Antano Paurio iniciatyva. Altoriaus aukštis
kartu su mensa – 5,71 m, ilgis – 2 m, plotis – 55 cm. Mensos aukštis – 1 m,
ilgis – 2,05 m, plotis – 58 cm. Viršutinės dalies šonai turi gotikinių bokštelių
formas. Altorius baltos spalvos su pilkai rausvais, plokštuminiais intarpais, ant
kurių išdėstyti geometrizuoti ornamentai. entrinės dalies viršus – banguotas trikampis, papuoštas įvairių formų dekoratyviniais elementais. Trikampio viršūnė
baigiasi įmantriu, abstrakčiu ornamentu. Apatinė dalis apgaubia nišą imituotomis
medžiaginių užuolaidų klostėmis. Nišoje yra siužetinė skulptūra – šv. Antanas su
Kūdikėliu ant rankų duoda išmaldos elgetai. Figūra gipsinė, spalvota. Ši statula
1932 m. nupirkta kun. A. Paurio rūpesčiu. Ji kainavo per 1 000 litų.
Vietoje tabernakulio yra lentynėlė. Pirmąją retabulo dalį nuo antrosios skiria
stambus karnizas. Po juo yra banguotas, ištisinis ornamentas, uždėtas ant pilkai
rausvos plokštumos. Plokštuma papuošta ženklais, primenančiais laivo vairą ir
inkarą su dviem auksinės spalvos dekoratyviniais kryželiais. Šonus puošia lenktų
formų ornamentai.
Mensa, kaip ir antroji retabulo dalis, yra medinė, papuošta vienodais ornamentais, išskyrus centre esantį saulės motyvą su auksinės spalvos spinduliais.
Mensos antepediumas, kaip ir kitos plokštumos, nudažytas pilkai rausva spalva.
Altorius išsiskiria individualiu stiliumi, kuris nepažeidžia kitų altorių meninės išraiškos ir įsijungia į bendrą bažnyčios interjero visumą.
Priešais altorių paklotas tamsiai raudonos spalvos kiliminis takas.

Inventorius, esantis ant šio altoriaus
Ant altoriaus stovi 4 didelės (elektrinės) metalinės (geltonos spalvos) žvakidės (tokio pats stiliaus, kaip ir prie Švč. Jėzaus Širdies altoriaus) ir 2 lietos iš
bronzos, gėlių lapų pavidalo žvakidės, skirtos žvakėms.

Bažnyčios zakristijos
Bažnyčioje yra dvi zakristijos. Pirmoji zakristija, kur kunigas ruošiasi mišioms, yra centrinės navos pradžioje, dešinėje pusėje. Į šią zakristiją įeinama pro
duris iš centrinės navos priekio. Durys medinės, nudažytos medžio spalva, turi
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užraktą. akristijoje yra 1 langas. Šioje zakristijoje laikomos liturginės knygos,
indai, drabužiai ir viskas, kas reikalinga Šv. Mišioms bei liturginėms apeigoms.
Šios zakristijos grindys cementinės, iškaltos presuotu kartonu. Patiestas rudos
spalvos kilimas.
Virš zakristijos yra patalpa, į kurią patenkama laiptais, įėjus pro zakristijoje
esančias duris. Patalpoje sudėti įvairūs bažnytiniai rakandai.
Antroji zakristija, kur Šv. Mišioms ruošiasi adoruotojos, yra centrinės navos
kairėje pusėje. Į šią zakristiją patenkama pro duris (ąžuolinės, puošnios) iš centrinės navos priekio. Durys turi užrakinamą spyną. Be to, į šią zakristija galima
patekti ir iš lauko pusės pro dvigubas duris su užraktais. Jos atsidaro į lauko
pusę. akristijoje yra 1 langas. Virš šios zakristijos yra patalpa, į kurią patenkama
laiptais, įėjus pro zakristijoje esančias duris. Čia laikomi procesiniai drabužiai ir
kiti bažnytiniai rakandai. Grindys išklotos dekoratyvinėmis plytelėmis.
1924 m. bažnyčia apdengta cinkuota skarda (11 000 Lt). 1925 m., rūpinantis tuometiniam klebonui Jonui Jarašiūnui, menininkas P. Čižauskas išdekoravo
bažnyčios vidų (12 000 Lt).
1933 m. įrengti du nauji altoriai: Švenčiausiosios Jėzaus širdies ir Šventojo
Antano. Tai užpališkio meistro, ilgamečio bažnyčios zakristijono Felikso Vaškelio
iš Baj rų kaimo rankų darbas. Jo padaryta klausykla stovi
centrinio altoriaus dešinėje pusėje.
lausykla a aminta
1935 m. padarytos keturios naujos, gražesnės klausyklos.
m
Tais pačiais metais savivaldybės nurodymu palei bažnyčią ir Meistras
Va kelis
kleboniją nutiestas šaligatvis.
Turėjo Užpalių bažnyčia ir šiokio tokio turto, nors didesnio kapitalo
nesukaupė. XVIII a. viduryje klebonas
Petras Staševičius (1754–1767) įgijo bažnyčiai Krimblių (Armališkės) palivarką.
Keletą trobesių turėjo ir miestelyje: tai
medinė klebonija, statyta 1883 m., mūrinis namas (špitolė) bažnyčios tarnams,
tvartas, arklidė, diendaržis, svirnas, klojimas, daržinė ir pirtis. Be to, 1933 m.
pastatyta prieglauda beturčiams, kur
gyveno apie 30 žmonių, 1938 m. – parapijos namai su didele sale.
Beneficijai priklausė apie 30 dešimtinių žemės už miestelio, prie Užpalių–Dusetų vieškelio. Taip pat dar
buvo „kalionija“ – 22,5 dešimtinės, o
prie klebonijos – 8 dešimtinės daržams.
Sodas užėmė apie 1 dešimtinę.
Bažnyčia buvo įsigijusi sidabrinių, pasidabruoto ir paauksuoto vario
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uvusi kle ni a
bei bronzos bažnytinių indų, varpelių, žvakidžių, kryželių ir
astatyta
m
kt., brangių ir puošnių apeiginių drabužių. Pavyzdžiui, užpalietės ūkininkės Sakalnikienės bažnyčiai dovanota balta kapa
kainavo 8 tūkstančius auksinų. Gražių pirktinių ar savo darbo dovanų – paveikslų, užtiesalų, nėrinių – yra paaukojusios V. Tarvydienė, V. Buzelytė, M. Kazarauskaitė ir kt. Kun. F. Gureckas iš JAV atsiuntė medžiagos penkiems arnotams
pasiūti. Bažnyčia metai iš metų vis buvo puošiama naujomis šventųjų statulomis
ar paveikslais, pasirūpinta klaupkomis ir patogiais suolais besimeldžiantiesiems.
Daug nuoširdaus darbo puošdamos ir tvarkydamos bažnyčią įdėjo Anastazija Bajorūnaitė, Veronika Sirvydytė, Elžbieta Mierkytė, seselė Apolonija Uzdilaitė,
mokytoja Irena Musteikienė, Janina Januškienė, Elena Klimavičiūtė ir kt.
Kiti parapijiečiai aukojo nemažas pinigų sumas. Užpalių RK bažnyčios kasos
knygoje užfiksuota daugelio aukojusiųjų pavardės. Pavyzdžiui, 1931 m. šventojo
Antano statulai pirkti vaistininkas J. Seibutis paaukojo 200 Lt, kunigas A. Survila,
krautuvės savininkė P. Kilijonaitė – po 100 Lt. Užpalių miestelio gyventoja Veronika Žilytė 1938 m. bažnyčiai paskyrė 1 300 Lt palikimą. 1944 m. Krupavičienė
500 RM sumokėjo už taurės paauksavimą. R. Miškinytė 1949 m. bažnytiniams
rūbams paaukojo 600 rb, G. Tarvydas 1954 m. – 200 rb ir t. t.
1937 m. rugsėjo 8 d. buvo nutarta švęsti Užpalių parapijos 375 metų jubiliejų. Ta proga pavasarininkai sumanė statyti kryžių, o tretininkės šventorių
papuošė Švenčiausiosios Mergelės Marijos statula.
1939 m. audros metu žaibas apgadino bažnyčios bokštą. 1958 m. K. Laurinavičius įrengė žaibolaidžius.
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Užpalių bažnyčia nukentėjo L etuvai atsidūrus „prie Gailie i nių vaikų
didžiojo kelio“ – Antrojo pasaulinio karo metu.
irm i k muni a
Traukiantis vokiečiams, miestelyje siautėjo didžiulis
m
gaisras. Gaisro metu nukentėjo ne tik miestelio gyventojai,
bet buvo sunaikinta arba apgadinta miesteliui ir parapijai priklausantys pastatai.
1944 m. spalio 27 d. vykusiame bažnyčios komiteto posėdyje konstatuota,
jog 1944 m. liepos 15 d., vokiečiams bombarduojant miestelį, sudegė parapijos salė
ir prie jos esantis mūrinis sandėlis, beturčių prieglauda. Mūrinė špitolė nesudegė,
bet suardytas stogas, apgriautos krosnys, nukentėjo durys, langai, grindys. Sudegė ir bažnyčiai priklausęs miestelio centre esantis medinis namas, kurį nuomojo
paštas, kitos įstaigos. Nukentėjo ir bažnyčios pastatas: suardytas stogas, išbyrėję
langų stiklai... Beje, vėliau savo namo statybai skirtus stiklo lakštus bažnyčiai
paaukojo užpalietė Barbora Jankauskienė.
Nors klebonija nesudegė, bet irgi gerokai nukentėjo – ir stogas, ir sienos,
ir langai...
Be to, bažnyčia buvo apvogta. Dingo nemažai bažnytinių drabužių ir kitų
daiktų: 7 įvairių spalvų arnotai, 8 stulos, 9 albos, 15 kamžų, altorių uždangalai,
30 kg žvakių, indeliai su šventais aliejais, keletas butelių bažnytinio vyno ir kt.
Apskaičiuota, jog bažnyčiai padaryta nuostolių už 181 000 litų.
Nors nuo karo audrų gerokai nukentėjusi, Užpalių bažnyčia savo turimu
turtu dalinosi su kitomis, neturtingesnėmis ar po karo atstatomomis, remontuojamomis (Kla pėdos, Švenčion lių, Nemun lio Radv liškio, Deg čių) bažnyčiomis.

Šventorius
Bažnyčios šventorius sudaro 4 575 kvadratinius metrus. Plotis – 61 metrai,
ilgis – 75 metrai. Visas šventorius sudaro netaisyklingą stačiakampio formą. Jis
aptvertas akmenų mūru, vidinė dalis tinkuota (viršus išbetonuotas ir apskardintas).
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Šventoriaus priekis išmūrytas raudonų
plytų mūru, su mūro stulpeliais (ažūrinis). Aptvėrimas geros būklės. Šventoriuje yra dveji dideli vartai ir treji
mažesni. entriniai vartai iš raudonų
plytų. Šiuose vartuose yra 3 varteliai,
vieneri didesni, kiti dveji – mažesni.
Šie varteliai vienodo stiliaus, kalvio
darbo (pagaminti 1958 m. kalvio Petro
Sniečkaus). Dideli vartai užkabinami
kabliais. Kiti dideli vartai yra šventoriaus gale, dešinėje pusėje (transportui
įvažiuoti), to paties stiliaus, kaip ir
centriniai. Dveji varteliai yra kairėje
pusėje (įeinant į šventorių pro centrinius vartus) ir šventoriaus gale (dešinėje pusėje), to paties stiliaus, kaip ir
centriniai vartai, kalvio darbo.
Įėjus pro centrinius vartus, dešinėje šventoriaus pusėje stovi medinis (ąžuolinis), meniškas
r cesi a vent riu e
kop lyt stul pis su šv. Ka zi mie ro skulp tū ra (5 met rų aukščio), pastatytas 1984 m., praėjus 500 metų jo nuo mirties. Koplytstulpyje įrašas
„Šv. Kazimierai, globok mūsų tautą. 1484–1984 m.“ Koplystulpio autorius – Stasys
Karanauskas iš Utenos. Kairėje šventoriaus pusėje, šalia varpinės – granitinis Rūpintojėlis. Jo autorius V. Šimonėlis. Šventoriaus gale, kairėje pusėje yra koplytėlė.
Ji cementinė su Dievo Motinos skulptūra (pastatyta 1937 m. Užpalių tretininkų
pastangomis, švenčiant pirmosios bažnyčios pastatymo 375 metų jubiliejų). Šis
jubiliejus nebuvo istoriškai tikslus, nes tuo metu nuo pirmosios bažnyčios pastatymo buvo praėję 405 metai. Bažnyčios fasadas yra apšviečiamas iš priekio 2
galingais prožektoriais.
Šventorius apsodintas veja, kuri prižiūrima. Žolė pjaunama benzinine žoliapjove. Tiek centrinis įėjimas į bažnyčią, tiek ir aplink bažnyčią sudėti cementinių
plytelių takai. Visą šventorių supa medžiai ir tujų alėjos. Palei šventoriaus aptvarą
suolai (10 vienetų) nudažyti raudona spalva.
Šventoriaus priekyje, dešinėje pusėje yra dabartinės bažnyčios statytojo kun.
Kazimiero Kosminskio, kuris bažnyčioje klebonavo 1872–1914 m., kapas. Jis aptvertas metaline tvorele, antkapis ir paminklas akmeninis, kryžiaus formos.
Šventoriaus gale, dešinėje pusėje šulinys (6 m gilumo) su stogeliu, apskardintas.

Varpinė
Šventoriuje rymo sena mūrinė varpinė, datuojama 1847 m. Tai klasicizmo
stiliaus architektūros paminklas, statytas parapijiečių lėšomis. Anksčiau toje pat
vietoje buvo menka medinė varpinė.
Šis pastatas yra kvadratinio plano, trijų skirtingo dydžio tarpsnių, keturių
aukštų. Pirmasis tarpsnis, apimantis du aukštus, sumūrytas iš stambių akmenų,
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į tarpus prikišant tamsių akmens skeveldrų. Sienos masyvios. Jų storis – 1,8 m.
Kiti du tarpsniai sumūryti iš degtų plytų ir nutinkuoti. Tarpsnius skiria karnizai
ir stoginukai. Stogas piramidinis, išlenktais šlaitais, dengtas stiegėmis.
Pirmasis tarpsnis sudaro masyvaus pagrindo įspūdį. Jį gyvina smailėjančios
arkos formos, dvigubai tinkuotais apvadais akcentuotos durys.
Antrasis tarpsnis tinkuotas, kampuose puoštas poriniais klasicistiniais piliastrais ir dantytu karnizu. Sienų plokštumas skaido pusapskritės arkos formos
angos. Čia pakabinti varpai.
Trečiajame, mažiausiame tarpsnyje, yra apskriti langeliai, apvesti balto tinko
apvadais. Balti piliastrai, karnizai ir apvadai išryškėja oranžine spalva dažytoje
sienos plokštumoje.
Varpinė – darnus akmens, mūro ir klasicizmo formų derinys – laikoma
architektūros paminklu. 1952 m. liepos 17 d. buvo gautas raštas, pasirašytas Vilniaus srities Architektūros paminklų apsaugos inspektoriaus V. Užringio, kuriame
sakoma: „Jūsų valdoje esantis varpinės pastatas yra įtrauktas į valstybės saugojamų architektūros paminklų sąrašą.“ Užpalių varpinėn buvo įkelti trys puikūs
varpai. Vienoje bažnyčios archyvo byloje rašoma, kad didysis varpas buvęs iš
bronzos, svėręs 19 pūdų ir 33 svarus (arba 317 kg). Skersmuo apačioje 75 cm,
viršaus apimtis 83 cm. Aukštis su karūna 87 cm. Karūnos aukštis 19 cm. Liejimo
metai 1893. Liejikas nežinomas. Įrašo raidžių charakteris slaviškas, raidžių aukštis
4 cm. Šerdis sveria 18 kg 800 g. Varpai turėję vardus: Petras, Baltramiejus, Jonas,
kuriuos gavę juos šventinant. Tačiau neilgai šie varpai šaukę tikinčiuosius maldai. Pirmojo pasaulinio karo metais šaudė armotas / Degė ulyčios / Be varpų
lika / Visas Bažnyčias.
Lietuvai 1918 m. tapus nepriklausoma valstybe, varpinė atgijo – joje vėl
prabilo du varpai. Bet bolševikinės okupacijos metais jiems kuriam laikui buvo
lemta nutilti. Tik 1953 m., prieš pat šv. Kalėdas, klebono Broniaus Novelskio ir
talkininkų jėgomis į varpinę vėl buvo įkelti nuo bolševikų išsaugoti du varpai.
Jie skambėjo ne tik pamaldoms, bet ir mirusįjį sutinkant ir palydint į amžinojo
poilsio vietą. Net už trijų kilometrų Trump liuose ar Kani kuose galėjai išgirsti
Šventosios slėniais aidint varpų skambėjimą. Ir balsas jų buvo ypatingas. Nes
varpais skambindavo juos įsiūbuojant, o ne taip, kaip dabar – šerdį daužant į
varpo šoną. Gaila, kad to buvusio skambesio nebegirdėti.

Bažnyčios choras
Užpalių bažnyčioje apie 1920 m. suorganizuotas choras. Gražiai čia skambėjo giesmės nepriklausomoje Lietuvoje, nenutilo ir sovietinės okupacijos metais.
Vienos pirmųjų chorisčių buvo seserys Valentina ir Elena Rudminaitės – Meiduvienė ir Urbonavičienė, Donata Tarvydaitė-Garunkštienė, Angelė Vaškelienė, Bronė
Didžiokienė, Antanas ir Pranas Mikučioniai, Povilas Juška. Metams bėgant, vienus
giedotojus pakeisdavo kiti. Ilgamečiai choristai – Valė Gabienė, Valė Vaškelienė,
Matilda Miškinienė, Bronė Gabytė-Laurinėnienė, Aldona Vaškelienė, Feliksas Gaidys,
Juozas Gaigalas, Jonas Tutinas, Kazimieras Kuliešius, Alfonsas Baniūnas, Aloyzas
Adomaitis, Stasė Leikienė, Valė Vaškelienė, Gailiūnė Abukauskienė ir kt. Gražu,
kad netgi tolimesnių kaimų moterys kiekvieną sekmadienį atvyksta į bažnyčią ir
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savo gražiais balsais įsilieja į bendrą giesmę. Tai vilutiškės Dainų vent e
aune alyvav
Alma ir Aldona Vanagienės, Vitalija Žemaitienė, Linskio kaimo
alių a ny i s
gyventoja Anelė Tursienė, Kaimynų – Monika Mierkienė ir kt.
m
Keitėsi ir choro vadovai – vargonininkai. Tačiau prieš ch ristai
daugelį metų čia dirbusių choro vadovų pavardes parapijiečiai pagarbiai tebeprisimena, atpažįsta jų veidus senose nuotraukose.
Pirmasis Užpalių bažnyčios vargonininkas – Feliksas Balčiūnas. Jis šiam
darbui buvo gerai pasiruošęs – baigęs muzikos mokyklą, o tai XX a. pradžios
Lietuvoje ne taip dažnai pasitaikydavo. Jam vadovaujant, 1928 m. Užpalių bažnyčios choristai dalyvavo Lietuvos dainų šventėje Kaun . Tai, be abejo, byloja apie
tuometinio choro meninį lygį.
Vėliau vargonininkais dirbo Daunoras, Leonas Tursa, Gaučys, Pranciškus
Jurgelėnas, Jonas Šuminas, Aurelijus Janaudis
Giliai į užpaliečių atmintį savo veikla įsirėžė vargonininkas Daunoras. Jis
nesitenkino vien rūpindamasis bažnytiniu choru, bet didelę savo laiko dalį skyrė ir
darbui su vaikais, jaunimu. Jo iniciatyva būdavo ruošiami ano meto Lietuvoje labai
populiarūs „gyvieji paveikslai“, vakarai – vaidinimai, į kuriuos žiūrovai suplaukdavo iš visos apylinkės. Jis išmokino vargonuoti ir savo vietoje paliko L nskio kaimo
gyventoją Tursą, o pats vokiečių okupacijos metais – 1942 m. iš Užpalių išvyko.
Apie tris dešimtmečius užpalėnams atidavė Pranciškus Jurgelėnas. Jį žmonės
prisimena kaip linksmą, malonų žmogų, gerai išmanantį savo darbą, pasirengusį
būti kuo nors naudingu kitiems. Jis neatsisakydavo dalyvauti miestelio kultūros
namų meno saviveikloje, pamokydavo vaiką, norintį išmokti groti. Buvo neeilinis
pianinų derinimo meistras.
P. Jurgelėnui mirus, kurį laiką vargonavo seselė Apolonija Uzdilaitė, vėliau
ją pakeitė Jonas Šuminas, vadovavęs bažnyčios chorui gerą dešimtmetį. Jį pakeitė
vargonininkas A. Janaudis.
2 8

ISTORIJA

VIETI

AS IR

U LT

RA

Nelengvi bažnyčiai buvo okupacijų metai: visas turtas, netgi bažnyčios pastatas buvo nacionalizuotas. Visur – nuolatinė kontrolė, sprendimai, nurodymai...
Apie tai mums šiandien kalba ir Užpalių bažnyčios, ir Ukmergės archyvuose
esantys įvairūs dokumentai.
Verčiame jau spėjusias dulkių apnašu pasidengti Užpalių bažnyčios archyvo
bylas. Daug čia įdomių dalykų ne tik kraštotyrininkui, bet ir eiliniam parapijiečiui. Nedaug kas gal ir težinojo, kad, pavyzdžiui, prieš 50 metų iš tarybų valdžios yra „gavę“ brangią dovaną – savąją bažnyčią, statytą parapijiečių lėšomis
ir pūslėtais delnais. Kaip toje pasakoje, kai ponas užsimanė, kad baudžiauninko
duktė atneštų jam dovanų „nei turinti, nei neturinti...“ Taip atsitiko ir Užpaliuose
1948 m. liepos 30 d., kai valsčiaus vykdomojo komiteto atstovas Andrius Šilovas
perdavė tikinčiųjų komitetui tai, ko pats neturėjo – maldos namus ir dargi (tik
pamanykit ) su visu inventoriumi...
Panašiai „dovana“ įforminama ir kitame dokumente – 1948 m. rugsėjo 2 d.
išduotame Religinės bendruomenės registracijos pažymėjime:
„Šiuo pažymima, kad Užpalių katalikų religinė bendruomenė yra
1948 m. rugsėjo 2 d. Religinių Kultų Reikalų Tarybos prie TSRS
Ministrų Tarybos Įgaliotinio Lietuvos TS Respublikai užregistruota
(registracijos byla Nr. 296) kartu perduodant religinio kulto reikalui
naudoti pastatą, kuris randasi Užpaliuose, Užpalių vls., Utenos apskr.
su visomis TSRS vyriausybės nutarimų ir veikiančių įstatymų, liečiančių kulto reikalus, numatytomis teisėmis.
Šis pažymėjimas turi būti laikomas religinės bendruomenės
vykdomojo organo bylose ir pagal Tarybinių organų pareikalavimą
pateiktas.
Religinių Kultų Reikalų Tarybos prie TSRS Ministrų tarybos
Įgaliotinis Lietuvos TS Respublikai
Parašas
(Pušinis)“

Tarybiniai pareigūnai braudavosi į parapijos vidaus reikalus, kiekviena
proga pateikdami savus nurodymus ir reikalaudami jų laikytis. Štai, pavyzdžiui,
1951 m. rugpjūčio 17 d. Užpalių bažnyčios kulto tarnui Mykolui Mikeliūnui atsiųstas raštas Nr. 750:
„Sutinkamai su kulto tarnų teisėmis Utenos r. DŽD Tarybos Vykdomasis
komitetas nurodo, kad į įvairias bažnytines apeigas ir atlaidus kulto
tarnas gali pasikviesti ne daugiau du kaimyninių bažnyčių kulto tarnus.
Prašome griežtai laikytis duotų nurodymų, nes yra signalų,
kad jų nesilaikoma.
Utenos r. Darbo Žmonių Deputatų Tarybos Vykdomojo
komiteto pirmininko pavaduotojas
Parašas
(B. Linartas)“
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Graudžiai ir juokingai atrodo kai kurie raštai, adresuoti aukštesniems pareigūnams: mes, vietinė valdžia, nebesusitvarkom, meldžiame – padėkite .. Tokia,
pavyzdžiui, ir rašto, siųsto 1963 m. balandžio 10 d., „Religinių kultų įgaliotiniui
prie LTSR Ministrų Tarybos drg. Rugiui“, potekstė.
„Pažymiu, kad š. m. kovo 31 d. ir balandžio 1–2 d. d. Utenos miesto bažnyčios kulto tarnas Kuzmickas ir Saldutiškio bažnyčios kulto
tarnas Kazlauskas, peržengdami jiems leistas teises, darbo dienomis
bažnyčiose vedė rekuliakcijas. Darbo laiku jas vedė ir Užpalių bažnyčios kulto tarnas Mikeliūnas. To pasekoje nemažai dirbančiųjų,
kolūkiečių neatėjo į darbą.
Minėti kulto tarnai, iššaukti pasiaiškinti į rajono DŽD Tarybos
Vykdomąjį komitetą, nenorėjo prisipažinti peržengę jiems leistas teises.
Prašau prieš minėtus kulto tarnus imtis atitinkamas disciplinines priemones.
Utenos r. DŽD Tarybos Vykd. k-to pirmininko pavaduotojas
Br. Linartas“

Šis skundas akivaizdžiai rodo, kad žmonės nuo bažnyčios dar nenutolę, o
tarybų valdžia jaučiasi esanti bejėgė su „nepaklusniaisiais“ susitvarkyti.
Tiek vietinė, tiek rajono valdžia persistengdavo, skelbdama savus potvarkius:
buvo uždraustos procesijos šventoriuje, neleidžiama lydėti mirusiojo į kapus su
kryžiumi, dalyvaujant kunigui bažnytiniais drabužiais, skambinti varpais ir pan.
Nepaisant nuolatinių bažnyčios komiteto prašymų, ilgą laiką bažnyčiai nebuvo
leista naudotis elektra. Išsekus kantrybei, 1964 m. užpalėnai kreipėsi į Religinių
kultų reikalų tarybos įgaliotinį J. Rugienį. 1964 m. lapkričio 28 d. Utenos r. vykdomojo komiteto pirmininkui buvo atsiųstas toks J. Rugienio nurodymas:
Jei u ų nusiskun imai yra teisin i tai aai kiname ka tu
atve u ku met a ylink ar a miestelis yra ilnai elektri iku ti ne
tikslin a statyti
iskriminacinę a t reli in s en ru men s nes
tai tik sukelia tikin ių ų asi iktinim
r cesi s vent riu e yra lei iam s net i eliu se miestu se
t l ne ali ūti ir kal s a ie a nytkaim
Jei u ų skun as a r stas nereikalin a truk yti numir l
ka us ly ti su kry iumi ir alyvau ant kuni ui su a nytiniais
rū ais ik reikia kuni ui nur yti ka ne ūtų ne am s a nytin s
v liav s ir einant er yvenvietę ie am s iesm s
Keista, kad, praėjus porai dešimtmečių po karo, užpalėnams reikėjo belstis
net į aukščiausių respublikos institucijų duris, ieškant teisybės – kad į bažnyčią
būtų įvesta elektra Ir vis dėlto po pakartotinio raštų siuntimo 1967 m. Užpalių
bažnyčioje sušvito elektros šviesa. Deja, už elektros energiją bažnyčia mokėjo keleriopai brangiau.
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Kokios užpalėnų nuotaikos ir požiūris į tikėjimą, bažnyčią tuomet buvo,
rodo ir tai, kad Užpalių apylinkės valdžia priekaištavo bibliotekoms, jog „mažai
išduota skaitytojams ateistinės literatūros“, „kultūros namuose advento metu neorganizuojami vakarai“ ir t. t. Todėl buvo priimami vykdomojo komiteto „mobilizuojantys“ sprendimai.
Štai, pavyzdžiui, vienas toks 1963 m. balandžio 27 d. priimtas dokumentas:
„1. Įpareigoti apylinkės bibliotekų vedėjas rūpintis, kad bibliotekų fondai būtų papildyti ateistine literatūra.
2. Įpareigoti Užpalių bibliotekos vedėja drg Sakalauskienė atgaivinti „Žnyplės“ leidimą ir talpinti jose daugiau ateistinės medžiagos.
3. Organizuoti daugiau pasirodymų gavėnios metu.
4. Sustiprinti turimos ateistinės literatūros išdavimą gyventojams.“

O štai kartą komisija, patikrinusi Užpalių kultūros namų ir bibliotekos darbą, džiaugsmingai konstatavo radusi daug „gerų darbų“, kurie žmones atitraukia
nuo bažnyčios.

Užpalių parapijoje dirbę kunigai
Nu ir iausiai
k u amstai u man
ra ym
atenkini
m
atal inim archyvan tarnavusių
alių a ny i kuni
ų s ra
Ju al s asinau ti kas an r s susi a inti su ra
eitimi , – rašė Užpalių krašto praeities tyrinėtojas Antanas
Namikas laiške klebonui kun. Juozapui Šumskiui 1979 metų
rugpjūčio 30 d.
Iš tiesų reikšmingą darbą yra atlikęs A. Namikas, gilindamasis į archyvų medžiagą ir sudarydamas Užpaliuose dirbusių klebonų bei vikarų sąrašus
1532–1928 m. laikotarpiu.
Eil. Kunigo vardas ir pavardė
Nr.

Metai

Pareigos

Pastabos

Vilniaus
kanauninkas

amžius
1.

Georgijus

hvalčevskis

1532

Užpalių ir Utenos klebonas

2.

Andrejus Tomaševičius

1584

Užpalių ir Utenos klebonas

Užpalių ir Utenos klebonas
Užpalių ir Utenos klebonas
Užpalių ir Utenos kamendorius
Vienuolis, karmelitas
Vyžuonų klebonas
Vyžuonų klebonas
Užpalių ir Utenos kamendorius
Vienuolis

amžius
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kristoforas Miecieckis
Stanislovas Kotovičius
Teofilius Masilickis
Brolis Augustinas
Aleksandras Piotrovičius
Jonas Grinkevičius
Jonas Stachovskis

1637
1678–1686
1678
1678
1678
1678
1679

10.

Paulius

1679

aleskis

Svečio sąlygomis
Svečio sąlygomis
Svečio sąlygomis
Šv. Pranciškaus
ordinas
Svečio sąlygomis
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(tęsinys)
Eil. Kunigo vardas ir pavardė
Nr.

Metai

11.
12.
13.

Juozapas Lukovskis
Adomas Romaška
Antanas Medinskis

1679
1679
1680

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Kazimieras Kulpinskis
Kazimieras Gaudzevičius
Kazimieras Stochovskis
Pranciškus Puzevičius
Georgijus Abramovičius
Antanas Patalokas
Michaelis Puzyna de Kozelok
Antanas Jatutavičius
Kiprijonas Mosiejus
Petras Karpis
Pilypas Turas
Eustachijus Jankovskis
Steponas Rozanovskis

1680
1680
1681
1682
1682
1682
1686–1725
1687
1690
1691
1691
1691
1694

Pareigos

Pastabos

Dusetų klebonas
Vienuolis, Šv. Pranciškaus
mažesniųjų brolių ordinas
Užpalių ir Utenos kamendorius
Užpalių ir Utenos
Užpalių ir Utenos
Užpalių ir Utenos
Užpalių ir Utenos
Svėdasų klebonas
Kanauninkas

kamendorius
klebonas
kamendorius
kamendorius

Užpalių ir Utenos kamendorius

Svečio sąlygomis
Svečio sąlygomis
Svečio sąlygomis
Svečio sąlygomis
Svečio sąlygomis
Svečio sąlygomis
Svečio sąlygomis

Svečio sąlygomis
Svečio sąlygomis
Svečio sąlygomis

amžius
27.
28.
29.
30.
31.

Dominykas Sadzevičius
Nikolajus Slabodžinskis
Brolis Epifanijus
Brolis Sebastijonas Vizgirdas
Nikalojus Strutinskis

1725–1734
1734–1754
1746
1750
1751

32.
33.
34.
35.
36.
37.

Brolis Eduardas
Petras Staševičius
Simonas Jakštavičius
Andriejus Lenartavičius
Petras Vasiukevičius
Mykolas Gedminas

1752
1754–1764
1755
1757
1758
1760

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

Jonas Tadas Smolskis
Juozapas Ostrovskis
Juozapas Pavlovskis
Motiejus Dulskis
Pacifikas Jankevičius
Juozapas Švatelis
Apolinaras Michalovskis
Michaelis horčevskis
Tadeusas Plakevičius
Michaelis Korgautas
Juozapas Šventožeckis
Antanas Davidavičius
Tadeusas Šrederis
Augustinas Šukevičius
Tadeusas Plakevičius
Juozapas vikulis
Jonas Vaitkevičius
Matas Rogčinskis
Tadeusas Rogovskis
Bonfilas Trapavičius
Albinas Vaitkevičius
Antanas Silvestravičius
Juozapas aleskis
Tomas Povilanskis
Adomas Juozapas Legovičius

1760
1761
1762
1762
1762
1762
1763
1763
1763
1764–1775
1765
1765
1765
1766
1766
1768
1768
1768
1768
1768–1775
1772
1773
1774
1775
1776–1804

Užpalių ir Utenos klebonas
Užpalių klebonas
Vienuolis, karmelitas basakojis
Vienuolis
Utenos klebonas, Smolensko
dekanas
Vienuolis, karmelitas basakojis
Užpalių klebonas
Užpalių kamendorius
Užpalių kamendorius
Užpalių kamendorius
Užpalių kamendorius, vienuolis
Užpalių vikaras
notaras
Užpalių vikaras

Užpalių klebonas
Užpalių vikaras
Vyžuonų kamendorius
Užpalių kamendorius
Užpalių vikaras

Svečio sąlygomis
Svečio sąlygomis
Svečio sąlygomis
Svečio sąlygomis

Šv. Pranciškaus
ordinas
Pirmas vikaras
Svečio sąlygomis
Svečio sąlygomis
Svečio sąlygomis
Svečio sąlygomis
Svečio sąlygomis
Svečio sąlygomis
Svečio sąlygomis
Svečio sąlygomis
Svečio sąlygomis
Svečio
Svečio
Svečio
Svečio

sąlygomis
sąlygomis
sąlygomis
sąlygomis

Užpalių vikaras
Užpalių vikaras
Vienuolis, Pamokslininkų ordinas Svečio sąlygomis
Vienuolis, Pamokslininkų ordinas Svečio sąlygomis
Dusetų altarista, Užpalių vikaras
Užpalių klebonas
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(tęsinys)
Eil. Kunigo vardas ir pavardė
Nr.

Metai

Pareigos

63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

1776
1782
1782
1782
1783
1783
1784
1784
1789
1792
1797

Užpalių vikaras

Laurencijus Pobiedinskas
Ipolitas Stanislovavičius
Tomas Venckovičius
Nikalojus Kuprevičius
Juozapas Butkevičius
Pranciškus oponskis
Andrionas Valuzevičius
Dominykas Stankevičius
Aloyzas Piotrovskis
Paulius Vežikovskis
Dominykas Masiulevičius

Užpalių vikaras
Užpalių vikaras
Kanauninkas
Adutiškio vikaras

Pastabos

Svečio sąlygomis
Svečio sąlygomis
Svečio sąlygomis
Svečio
Svečio
Svečio
Svečio
Svečio

sąlygomis
sąlygomis
sąlygomis
sąlygomis
sąlygomis

amžius
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.

Jonas Jurgutavičius
Ignacijus Tarvidavičius
Juozapas Kublickis
Ferdinandas Lakavičius
Gregorijus Golickis
Domininkas Girkontas
Motiejus Lukaševičius
Bonaventūras Narkevičius
Jokūbas Valevičius
Juozapas Baueris
Modestas Pečiulevičius
Paulius Ruginavičius
Kazimieras Tarulevičius
Kazimieras hrynevičius
Fabijonas Turauskis
Jonas Kobčinskis
Matas Jasiulevičius
Justinas Kotovičius
Steponas Dacevičius
Simonas Paučinskis
Vilhelmas Daukintas
Jokūbas Stašinskis
Jokūbas Kurmavičius
Kazimieras Dopševičius
Daujatis
Motiejus Tuskevičius
Mykolas Šilaika
Jonas Bernatavičius
Mikalojus Sinevičius
Benediktas Šaulevičius
Silvestras Grubinskis
Martynas Petkevičius
Silvestras Grubinskis
Mateušas Petrovskis
Pranciškus Knipavičius
Jonas Plevakas
Kazimieras Vasilkevičius
Dominikas Šimkevičius
Julijonas Gudavičius
Aleksandras Jakovičius
Georgijus Urbonavičius
Jonas Pacevičius
Jonas Buterlevičius
Pranciškus Staškovskis

1800
1803
1803
1803
1803
1803
1803
1805
1805
1805–1828
1806
1806
1807
1809
1809
1809
1812
1814–1820
1820
1821–1825
1825–1827
1827–1828
1828
1828–1844
1829
1830
1832
1834–1840
1840
1840–1841
1845–1853
1845
1845–1853
1848
1851
1853–1856
1854
1855
1855
1857–1860
1857
1860–1864
1863
1864–1868

Užpalių vikaras
Užpalėnas

Užpalių klebonas
Užpalių vikaras
Užpalių vikaras
Vienuolis, basakojis karmelitas
Užpalių vikaras
Užpalių vikaras
Užpalių vikaras
Užpalių vikaras
Užpalių vikaras
Užpalių vikaras
Užpalių vikaras
Užpalių vikaras
Užpalių klebonas
Užpalėnas
Užpalių vikaras
Užpalių kamendorius
Užpalių vikaras
Užpalių vikaras
Užpalių vikaras
Užpalių klebonas
Užpalių vikaras
Užpalių klebonas
Užpalių vikaras
Užpalių vikaras
Užpalių klebonas
Užpalių vikaras
Užpalių vikaras
Užpalių vikaras
Užpalių klebonas
Užpalių vikaras
Užpalių klebonas
Užpalių vikaras
Užpalių klebonas

Svečio sąlygomis
Svečio sąlygomis
Svečio sąlygomis
Svečio
Svečio
Svečio
Svečio
Svečio

sąlygomis
sąlygomis
sąlygomis
sąlygomis
sąlygomis

Svečio sąlygomis
Svečio sąlygomis
Svečio sąlygomis

Svečio sąlygomis
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(tęsinys)
Eil. Kunigo vardas ir pavardė
Nr.

Metai

Pareigos

118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.

1865
1867
1867
1867
1868–1869
1869–1873
1873–1914

Užpalių
Užpalių
Užpalių
Užpalių
Užpalių
Užpalių
Užpalių

1882
1887
1898

Užpalių vikaras
Užpalių vikaras
Užpalių vikaras

1908
1914–1928
1929–1949
1949–1953
1953–1957
1957–1970
1970–1972
1972–1992
1992–2003

Užpalių
Užpalių
Užpalių
Užpalių
Užpalių
Užpalių
Užpalių
Užpalių
Užpalių

2003

Užpalių klebonas

Juozapas Ravko
A. Stupel
Simeonas Jucevičius
Pranciškus Paliulionis
Pranciškus Jastrembskis
Petras Paulius Vaitkevičius
Kazimieras Kosminskis

125. Antanas Tyrilis
126. Teofilius Vasilevskis
127. Adomas Razma

Pastabos
vikaras
vikaras
vikaras
vikaras
klebonas
klebonas
klebonas

Dabartinės
bažnyčios
statytojas

amžius
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.

Antanas aleskis
Jonas Jarašiūnas
Antanas Paurys
Antanas Kairys
Bronislovas Novelskis
Mykolas Mikeliūnas
Titas Vinkšnelis
Juozapas Šumskis
Edmundas Rinkevičius

vikaras
klebonas
klebonas
klebonas
klebonas
klebonas
klebonas
klebonas
klebonas

amžius
137. Jonas Bučelis

Užpalių bažnyčios šventoriuje ilsisi kun. a imiero osminskio (18 –1914)
palaikai. Bet gal tik vienas kitas parapijietis žino, kad jis Užpaliams nusipelnęs.
Jis šiam kraštui atidavė daugiau kaip keturis dešimtmečius, o dabartinė bažnyčia
pastatyta jo pastangomis ir rūpesčiu.
Kun. K. Kosminskis Užpalių parapijoje darbavosi daugiau kaip keturis
dešimtmečius. Atvyko čia 1873 m. dar jaunas, pačiame jėgų žydėjime, neseniai
baigęs dvasinę seminariją, ir išbuvo iki paskutinių savo gyvenimo dienų. 1914 m.
jį priglaudė Užpalių bažnyčios šventoriaus žemė. Bet jo darbų pėdsakai nedingo.
K. Kosminskis gimė ir augo dar baudžiavos laikais, kai ponas buvo visagalis viešpats: be jo žinios
baudžiauninkas negalėjo nei vesti, nei savo vaikų į
mokslą leisti.
Jo gimdytojai buvo Telši apskrities baudžiauninkai, gyvenę Visgini kaime. Tėvas labai norėjo sūnų
išmokslinti – leido į Telšių gimnaziją. Sužinojęs apie tai,
ponas pasišaukė savo baudžiauninką ir pradėjo barti:
– Kam leidi vaiką į mokslus
hamams mokslo nereikia
– Poneliuk, pasigailėk Leisk jam mokytis –
un a imier
sminski
maldavęs tėvas, žemai ponui lenkdamasis, bučiuortretas akristi e
damas ranką.
224

ISTORIJA

VIETI

AS IR

U LT

RA

Ponas pagailėjo – tegu pasimoko Vėliau Kosminskis panoro sūnų į kunigus
leisti. To jau per daug Dvarininkas užsispyrė, ir tėvas nieko negalėjo padaryti.
– Į kunigus eiti draudžiu – vis savo kartojo ponas. – Bus kunigu, tai mes
tam chamo vaikui turėsime ranką bučiuoti .. Neleisiu
Abu tėvai visą mėnesį pas poną vaikščiojo, kol permaldavo. Pagaliau, gavę
leidimą, laimingi tėvai išlydėjo sūnų į kunigystės mokslus.
K. Kosminskį įšventino į kunigus jau po baudžiavos panaikinimo.
Tai buvęs labai rūpestingas ir darbštus klebonas. Jo rūpesčiu Užpaliuose atidaryta mokykla, vietoj medinės pastatyta mūrinė bažnyčia 1884–1892 m.,
kuri 1898 m. vyskupo pašventinta. Bažnyčios statyba pareikalavo tiek ir iš klebono K. Kosminsko, tiek iš parapijiečių daug rūpesčių, lėšų, darbo. Už tai, kad
už parapijiečių aukas be valdžios leidimo pastatė parapijos namus ir špitolę,
kun. K. Kosminskis caro valdininkų buvo nubaustas.
1898 m. klebonas K. Kosminskis sulaukė pagalbininko – kun. vikaro do
mo a mo, kuris taip pat paliko ryškius pėdsakus Užpalių žemėje. Tai buvo
tautiškai susipratęs ir energingas kunigas, kovotojas už blaivybę. Jis bendravo su
jaunimu, negalėjo pakęsti, kad kai kurie užpalėnai pamaldų metu užsisėdėdavo
karčemoje, nepatingėdavęs juos iš ten iškrapštyti ir sugėdinti. Kaip visoje Lietuvoje, taip ir Užpaliuose buvo paplitęs girtavimas. Dvarininkai statė bravorus ir
smukles, versdami valstiečius naudotis jų paslaugomis, nes gerdami žmonės ne
tik papildydavo iždą ir ponų kišenes, bet darėsi nuolankesni, paklusnesni. Tai
matydamas vyskupas M. Valančius paragino kunigus visą savo įtaką ir autoritetą panaudoti kovai prieš tą blogį: steigti blaivybės draugijas, pamokslais smerkti
girtavimą. Į šį vysk. M. Valančiaus raginimą visu nuoširdumu ir uolumu atsiliepė
abu Užpalių kunigai – K. Kosminskis ir A. Razmas. 1906 m. Užpaliuose įkurta
blaivybės draugija, kuri turėjo daug narių.
Kai už draudžiamos lietuviškos spaudos laikymą buvo suimtas Užpalių
krašto šviesuolis Motiejus Namikas, tik kun. A. Razmui užstojant (davus žandarų
viršininkui solidų kyšį), jį vargais negalais pavykę išlaisvinti.
Klebono ir vikaro iniciatyva 1903 m. buvo sutvarkyta Krok lės šaltinio aplinka: pastatyta daili raudonų plytų koplytėlė su Kristaus statulėle, ant šaltinio
vietoje medinio uždėtas meistriškai iš didžiulio akmens ištašytas rentinys (meistras, deja, nežinomas).
A. Razmas nuoširdžiai dirbo su jaunimu. 1908 m. su Užpalių pavasarininkais suvaidino A. Vilkutaičio-Keturakio komediją „Amerika pirtyje“, kuri užpalėnų
buvo palankiai sutikta. Po kelerių metų perkeltas vikarauti į D setas, kaip teigia
G. Kadžytė, už tuos pačius režisūros bandymus buvęs vietos davatkų „nušvilptas“. Tai truputį gluminantis, bet įdomus kultūros istorijos faktas.
Mirė 1968 m. Skapiškyje.
Veiklus buvo ir klebonas kun. ntanas Paurys, dirbęs Užpalių parapijoje
1929–1949 m. Tuometinė parapija buvo didelė – 1922 m. parapijos inventoriaus
knygoje nurodoma, kad parapijai priklausė 57 kaimai su 4 356 ganomaisiais. Dalis
kaimų nuo centro buvo nutolę net po 12–14 km. Taigi ir darbo kunigai turėjo pakan225
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kamai. Kartu su kleb. A. Pauriu dirbo vikarai kun. J. Niurka, Antanas Mikonis, V. Beinoris (1929), mokyklos kapelionu dirbo kun. Anupras Bardauskas (1922 m.).
A. Paurio rūpesčiu pastatyta senelių prieglauda,
parapijos salė, ūkiniai trobesiai prie klebonijos. Jam
vadovaujant, 1930 m. Krokulės teritorija vietoje medinės aptverta dailia tvora – mūro stulpais ir metalo
pinučiais. Darbus atliko meistras Ramelis. Klebonas
Paurys rūpinosi ir parapijos kapinių išplėtimu bei sutvarkymu. Jis buvo suorganizavęs nuolatinį komitetą,
kuris rinkdavo aukas nuo gaisrų ar kitų nelaimių nukentėjusiems šelpti.
Kun. uo as a donas gimė 1912 m. P nevėun Antanas aurys
žio apskr., Sub čiaus vls., Pl kiškių k. gausioje vals- aunyst e v s ra ęs ir ti
tiečių šeimoje. Anksti mirus tėvams, vaikai rūpinosi
aliu se A ie
m
vieni kitais. Į mokslus Juozą išleido brolis Kazimieras.
Baigęs dvasinę seminariją, Juozas Bagdonas dirbo R kiškyje, B ržuose, Užpaliuose.
1947 m. rudenį buvo areštuotas ir tardomas Vilniaus saugume, vėliau pateko į
Lukiškių kalėjimą, o 1948 m. pavasarį išvežtas į Vorkutą. Paskirta 8 m. bausmė
pagal 58 str. 10 dalį („Agitacija prieš Tarybų Sąjungą“). Atbuvo tolimoj šiaurėj 7
metus. 1970 m. apsigyveno Utenoje. Buvo dažnas svečias Užpalių bažnyčioje. Senatvėje nebematė šio pasaulio spalvų. Kunigu nuoširdžiai rūpinosi Onutė Bikulčienė.
Mirė Utenoje, įkopęs devintą dešimtį, ten ir palaidotas.
Senoji užpalėnų karta su meile prisimena čia pokario metais (1947–1949 m.)
dirbusį kun. ronių tra d (1923–1996).
Jis gimė Anykščiuos . Tėvai, sulaukę pirmagimio sūnaus Broniuko, užsakė šv. Mišias sūnaus, kaip būsimo kunigo, intencija. Paaugęs berniukas skubėdavo į bažnyčią patarnauti šv. Mišioms. Anksti mirus tėvui, motina su sūnum
apsigyveno Stori kaime. Baigė Anykšči vienuolyno pradinę mokyklą, mokėsi
Anykščių progimnazijoje ir Panevėžio gimnazijoje, įstojo į Kauno kunigų seminariją. 1947 m. – Primicijos šventė Anykščių bažnyčioje. Tais pokario metais ir
mokymasis, ir kunigystės pradžia buvo labai sunkūs.
Pirmoji jauno kunigėlio parapija – Užpaliai. Šiam kraštui jis atidavė jaunystę,
energiją. Veiklus, jaunas kunigas žavėjo aplinkinius. Gražiai sutarė su jau pagyvenusiu tuometiniu klebonu A. Pauriu. Vėliau dirbo Šimoni , R kiškio, Vad klių, S lako
parapijose, o nuo 1970 m. Tiesos, Meilės ir Gėrio sėklą pradėjo sėti Biržų krašto
žmonių širdyse. Žinoma, buvo dažnas svečias savo vaikystės – Anykščių parapijoje.
Visą gyvenimą jis palaikė ryšius su įvairių profesijų, pažiūrų paprastais
žmonėmis ir įžymybėmis. Visą gyvenimą rinko, saugojo atsiminimus, laiškus ir
turima medžiaga mielai dalindavosi su kraštotyrininkais, tarp jų ir su užpalėnais,
nuoširdžiai džiaugdavosi sulaukęs atvykstant.
Dirbdamas vikaru Užpalių bažnyčioje 1947–1949 m., jis maloniai bendravo
su parapijiečiais, ypač su jaunimu ir vaikais. Kai 1948 m. dantų gydytoja Boru228
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tienė su savo trim mažamečiais vaikais, bėgdama nuo sovietinio saugumo, atvyko
į Užpalius, kun. B. Strazdas dažnai lankydavo šią namų netekusią šeimą, mielai
bendraudavo su berniukais, nepagailėdavo vaikams lauktuvių. pač artimai bendravo su būsimuoju kunigu, vėliau vyskupu – Jonu Boruta.
Kad ir sukaustytas sunkios ligos sėdėdamas invalido vežimėlyje, kun. Bronius
Strazdas iki mirties nepasidavė – pasyvus gyvenimo būdas jam buvo svetimas. Jis
stengėsi kitiems padėti, patarti, paguosti. Kunigas tvirtino: Niek n ra tai reikalin a
i laik m n ms ir mūsų vynei kai vieny
meil
ik meil ali i el ti Lietuv
Daug metų eidamas klebono ir dekano pareigas Biržuose, kun. Strazdas ir
čia nusipelnė žmonių meilės ir pagarbos.
Garbės dekanas B. Strazdas buvo nepaprasta asmenybė, tolerancijos, išminties,
kantrumo, kuklumo, gilaus patriotizmo ir atsidavimo kunigystės pareigoms pavyzdys.
Iki gyvenimo pabaigos palaikė labai šiltus santykius su savo bendraamžiais
anykštėnais, ypač su tais, su kuriais kartu patarnaudavo šv. Mišių aukoje (K. Kuliešiumi, Juozu Pajarsku ir kt.).
Palaidotas Biržų bažnyčios šventoriuje.
Kunigas ronius o elskis (1905–1991). Jam 1953 m. teko pakabinti Užpalių
varpus. Dirbo 1953–1957 m. Užpaliečių prisimenamas kaip šviesi, paprasta, nuoširdi
asmenybė. Kilęs iš neturtingos šeimos (jo vaikystės svajonė – kada nors iki soties
pavalgyt bulvių su sviestu...), pats suprato, mokėjo atjausti vargų spaudžiamą
žemdirbį, visada su parapijiečiais surasdavo bendrą kalbą. Puikus pamokslininkas,
tolerantiškas kitaip manantiems ir gyvenantiems, stengėsi visus suprasti ir paguosti, padrąsinti, neatstumti klystančio. Patyręs Pirmojo
pasaulinio karo pabėgėlio dalią, dalyvavo Nepriklausomos Lietuvos patriotiniame judėjime. 1924 m. Dainų
šventėje Kaune nustebino visus gražiu balsu. Įstojo į
dvasinę akademiją ir 1931 m. gavo kunigo šventimus.
Kunigavo Mol tuose, ib luose, Bagaslav škyje, Salos .
Ketvertą metų dirbo Užpaliuose. Paskui apsigyveno
Alytuj , kur darbavosi daugiau kaip 30 metų. 1991 m.
mirė kaip Alytaus parapijos altarista.
1957–1970 m. su užpalėnais maloniai bendravo
kun. ykolas ikeli nas Parapijiečius patraukdavo nuoširdumu, buvo linksmas, dainininkas, mielai pasėdėdavo
su eiliniais žmonėmis prie bendro stalo, padainuodavo,
į savo knygutę turėjo susirašęs pačias gražiausias, pačias skambiausias lietuviškas dainas. Turėjo gerą balsą.
Amžino poilsio atgulė Užpalių parapijos kapinėse.
Užpaliečiai gerai prisimena kun. uo ap umsk
(1927–2009), nes 1972–1992 m. jis buvo Užpalių bažnyčios klebonas. Už pasiaukojančią tarnystę Dievui ir
žmonėms kun. J. Šumskiui pirmajam suteiktas Užpalių

un Ju as

umskis
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garbės piliečio vardas. Buvęs klebonas visą likusį gyvenimą nepamiršo Užpalių:
kasmet čia atvažiuodavo, aukodavo šv. Mišias, sakydavo prasmingus pamokslus.
(Plačiau skaitykite skyriuje „Užpalių garbės piliečiai“.)
Kun. dmundas inke i ius. 1993 m. vasarą Užpalių parapijos žmonės sutiko naująjį kleboną kun. Rinkevičių, iki šiol dirbusį Jūžint bei Rag lių parapijų
administratoriumi.
Gimęs 1950 m. Anykšči r., Skiemoni par., Trainel škio k., nuo 7 m. pradėjo patarnauti šv. Mišioms. Paslaptinga, iškilminga ir viliojanti šv. Mišių auka
kerėjo jį nuo vaikystės. Mokėsi Labe kių pradinėje, vėliau – Skiemonių vidurinėje, o nuo 1964 m. tėvams persikėlus į kmergę, lankė Ukmergės II vid. m-klą.
1974 m. įstojo į Kauno kunigų seminariją, kurią baigė 1979 m. Dirbo įvairiose
Lietuvos vietovėse: Panevėžyj , Pasvalyj , B ržuose, Kriaunos . Buvo Jūžintų–Ragelių parapijos administratoriumi. Iš čia atvyko į Užpalius. Atliekamu nuo tiesioginių
pareigų metu kun. E. Rinkevičius daug skaito, verčia iš lenkų k., drožinėja, rašo
eilėraščius. Dievas, Tėvynė, gamta yra esminės E. Rinkevičiaus kūrybos atramos.
Tai ir skaitytoją skatina giliau susimąstyti.
Išleido poezijos knygeles „Vilties sparnai“ (1991), „Po žilvičio šakom“ (1933),
„Krintanti žvaigždė“ (1995).
Aktyviai dalyvauja Utenos r. literatų klubo „Verdenė“ veikloje. Eilėraščiai
ir straipsniai buvo spausdinami „Utenio“ laikraštyje, žurnale „Katalikų pasaulis“,
Užpalių seniūnijos laikraštyje „Už palių“.
Savo pirmosios knygelės pratarmėje E. Rinkevičius rašė:
Menu a sav t vi kę su esisu an iu auk
me i ak se klevais kurie aivina sal ia
an umi ir saul ta m tin s y sena
kia
I t vi k s a i sive iau lie ų im
y in ių
vai
t nakt Ir t ne amir iu nieka a
nai imtin s emei ir au kam

i li u len vut se
sula visa a ie ru
i man atminty e
ievų kva
rami
tai kin as m ti

Tai byloja, kad kunigas savo siela – tikras menininkas. Dvasinę būseną
išreiškia eilėraščiais, bando prakalbinti medį. Nenusakomą tėviškės dvasią, jos alsavimą, senojo lietuvių liaudies meno tradicijas kun. E. Rinkevičius perkėlė ir į
medžio skulptūrą. Nu at vaikyst s r in u ū eles la eles A vis iūr avau
meni k kaim kry ių ir r avau
Tradiciški, linkę į primityvųjį meną kun. E. Rinkevičiaus medžio darbai –
skulptūrėlės, šaukštai. Pasakojama, jog anksčiau kunigas savo išdrožtus šaukštus
dovanodavęs bažnyčioje besituokiantiems jaunavedžiams. Jo drožiniuose – Rūpintojėliai, senovės žyniai, besimeldžiantys žmonės... Skulptūrėlės spinduliuoja tikrumu
ir dvasios šiluma. 1996 m. Utenos A. ir M. Miškinių centrinėje bibliotekoje vyko
kun. E. Rinkevičiaus drožinių paroda.
Be tiesioginio sielovados darbo, kun. E. Rinkevičius dalyvaudavo visuomeniniame seniūnijos gyvenime, buvo dažnas kultūrinių renginių svečias. Kiekvieną
„Už palių“ laikraščio numerį praturtindavo giliai išmąstytu straipsniu.
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un
inkevi ius
2001 m. – naujas E. Rinkevičiaus ir parapijiečių rūpestis:
alių Dausuv s
apvogta Krokulės koplytėlė – ilgapirščių pagrobta Kristaus
sav
statulėlė, čia stovėjusi ilgus dešimtmečius. Bet koplytėlė tuščia mu ie u e r
ar us sve iams
ilgai nebuvo. 2003 m. klebono E. Rinkevičiaus pastangomis
al iūn nu tr
vietoje dingusios buvo pastatyta didinga akmeninė skulptoriaus V. Šimonėlio Kristaus statula.
M stu raminti nau us takelius , – prieš keletą metų „Uteniui“ duotame
interviu yra sakęs Užpalių Švč. Trejybės bažnyčios klebonas, kunigas Edmundas
Rinkevičius. Tie takeliai per septynetą metų, praleistų Užpaliuose, nusidriekė ne tik
į parapijiečių širdis, bet ir link meno, kultūros, istorijos, literatūros, dailės židinių.
Kunigas Edmundas Rinkevičius – Utenos literatų klubo „Verdenė“ narys, rajono
tautodailės parodų dalyvis, daugelio Užpalių parapijoje vykstančių kultūros renginių,
parodų, konkursų iniciatorius ir rėmėjas. Ne vienas eilėraštis iš jo poezijos rinkinių
„Vilties sparnai“, „Po žilvičio šakom“, „Krintanti žvaigždė“ yra tapęs dainomis.
Prieš Kalėdas kunigas Edmundas Rinkevičius maloniai nustebino savojo
talento gerbėjus – Utenos kultūros rūmų lėlių teatras „ uikis Puikis“ pastatė jo
pjesę „Betliejaus žvaigždė“, sukurtą pagal Mato ir Luko evangeliją.
Sausio 2-ąją kunigas Edmundas Rinkevičius šventė 50 metų jubiliejų. „ a
saulis visas ian ien man nus alvintas ru ens astelin m s alv m“, – rašė jis viename
savo eilėraštyje.

„ e u t e yvenim akvarel e ne ristin a siel s vies s auk ių
sutartinių nenumal m il esi
an aus ir saul s ukių eriny
a usti yvy s ventę ir i irsti asiliekan ių em e skun
e
am in s aunyst s teikia ste uklin asis r kul s van u
teni re akci a sveikina u lų laikra i talkinink kuni
mun
inkevi ių ir linki am yvenim vaiv ryk t s s alvų
vir an ų remian i s
alių a ny i s k tų
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Savo kleboną jubiliejaus proga sveikino ir parapijiečiai.
Ger
kuni e

alių ara i s kle ne
mun ai inkevi iau

Nu ir iai sveikiname Jus ran aus u ilie aus
enkias e imtme
i r a D k ame u tai ka mes Jūsų ara i ie iai ran ame
vasinę u u v
ka ve ate G ri keliu atsklei iate mums Am
in sias iesas Linkime ir ateity e s kmin ai vesti mus
ies s
D r s ir antarv s al
e ul Auk iausi
anka laimina visus Jūsų in snius
ir ar us
ara i ie iai
Edmundas Rinkevičius

Aš noriu adoruoti Tave, Viešpatie
A n riu a ru t

ave

ai

a ru a imtame iai me iai

ai

a ru a

ai

snau iantys kalnai

l s ir laukai

ai

ūra

ai

vasar s vai

ianti ir nerami

as

asla tin as t limas

tas skliautas

A n riu a ru t
ai
ai

ave

ilkas akmen lis
ru en

an us
Vie atie

akel s

aliekantys mūsų emę

auk iai
A n riu a ru t
ai
ai
Vir

ave

s in intis ras s la elis
e esys alti auk tai
em s skur

ir kan ių

Įkalintas Kristau
rie

av

vent v s

vakar tyl

kalintas

ristau

ian ien ateinu

ave ir imi a

a l vinti n riu

Ir tav mal n s sulaukt
Vie atie man

vanų

ramy s

araliau

Ar tiktai mal nių i tr kęs m us
J kaust kieti nea ykant s
Ir ie k

vies s

an iai

a temus ir is

uni

inkevi iaus

askutin s mi i s

aliu se
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ristau mums rank

I ir ęs mal avimus mūsų kar tus
e u mūsų ir ys i meil s tau

laka

e u mus a lank mal nių lietus

Kun. onas u elis gimė 1958 m. Švenčionių mieste, Antano ir Jeronimos Bučelių šeimoje. Mokėsi igmo Žemaičio vid. mokykloje, vėliau studijavo
Vilniuje radiotechniką. Tarnavo sovietinėje armijoje raketiniuose daliniuose prie
Tu kijos sienos.
esim kant m kykl e ne uv net ir minties ka vien
ien
ta siu kuni u av ti kai n r tųsi a k ti s vietinei armi ai nes
ūtent tenai kalnu se kur snie u t s vir ūn s ereliai kalnų v
as ir ai as
im a aukimas kuni ystei
u r ęs i armi s
n r au tiesi
save atikrinti ar tikrai tai a aukimas
l
metais si ar inau ven i nių A
a al si yt
r esi
ra i techniku
tele nistu
ra us metams st au
aun
kuni ų seminari
1985 m. gavęs kunigystės šventimus iš Žemaičių vyskupo A. Vaičiaus, paskirtas vikaru į Telši katedrą, 1986 m. pavasarį – į Mažeiki s, o 1989 m. – į
Kla pėdos Taikos Karalienės bažnyčią. Čia teko suktis jaunimo verpetuose, dirbti
su ateitininkais. 1989 m. rudenį iškeltas į N dos parapiją, o joje išbuvus vos 6
mėnesius teko vykti į Šauk nų parapiją, kur teko rūpintis ne tik pastoraciniais,
bet ir naujos statomos bažnyčios reikalais. Čia gimė pirmos eilės ir dainos. Išdirbo 6 metus. 1996 m. persikėlė į Pap lės parapiją. 2002 m. paskirtas klebonu į
Smilgi s, bet išbuvo tik 7 mėnesius, teko kraustytis į Užpalius. Mėgsta žvejybą,
muziką, skambina gitara, kuria dainas. Klebono gitaros aidai suskamba ir Užpalių
bažnyčioje. Dalyvavo 2005 m. giesmių šventėje „XXI a. santaka“.
un J nas

u elis

m sta mu ik ir
ats skam ina

itara
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Iš Užpalių parapijos kilę kunigai

un

ranci kus A maitis ven iant

a ny i e

ir

aran e ( a achstane)

erių metų sukakt Ger a ių
rie ute ren t alt riaus

Kun. Pran i kus domaitis
1911–2008
Jauniausias vaikas iš dvylikos vaikų šeimoje. Užpaliuose baigė pradžios
mokyklą ir tuometinę progimnaziją, toliau mokslus tęsė Marij mpolės Marijonų
gimnazijoje. Buvo gabus ir stropus mokinys, kartais dvi klases baigdavo per vienerius metus. 1929 m. metais įstojo į Marijampolės vienuolyną, o 1930 m. pradėjo studijuoti Kaune, Vytauto Didžiojo universitete, Teologijos-filosofijos fakultete.
1934 m. Užpalių bažnyčioje įšventintas kunigu.
1945 m. suimtas. Iš lagerių grįžo tik 1966 m. Dirbo L ipalingio, Seir jų,
Gerd šių parapijose. Mirė Marijampolėje 2008 m., palaidotas Marij mpolės senosiose kapinėse.
Kun. P. Adomaitis mylėjo tėviškę, jos žmones, didžiavosi esąs užpalėnas. Visą
gyvenimą uoliai darbavosi dėl tikinčiųjų, ypač jaunimo, tiek tremtyje, tiek tėvynėje.
Kun. onas utkys
Kun. Jonas Butkys gimė 1920 m. vasario 20 d. Tarvydži kaime, Juozapo
Butkio ir Onos Reikalytės iš Šeimyniškių kaimo šeimoje. Augo keturi vaikai.
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J. Butkys mokėsi Užpalių progimnazijoje ir Utenos gimnazijoje. 1942 m.
įstojo į Kauno kunigų seminariją, kurią 1947 m. baigė ir gavo kunigo šventimus.
Tai buvo sunkūs laikai Bažnyčiai ir tikintiesiems. Kun. J. Butkiui teko keliauti
iš parapijos į parapiją: vikaru dirbo Salake, Anykščiuose, Panevėžyje, o vėliau
klebonu – Andri niškyje, Raguv lėje, Nemun lio Radv liškyje. Nuo 1969 m. –
Ramygalos parapijos klebonas, o nuo 1975 m. – altarista. 1997 m. birželio 29 d.
kun. J. Butkys atšventė auksinį (50 metų) savo kunigystės jubiliejų.
Kun. ladas idžiokas
Tai pirmoji Panevėžio vyskupijos kunigų auka, kritusi nuo NKVD rankų.
V. Didžiokas gimė 1912 m. gegužės 4 d. Užpalių vienkiemyje. Tėviškė –
graži sodyba prie kelio Užpaliai–Vyžuonos, netoli vaizdingų Šventosios ir Brades s upelės krantų. Pradinį mokslą gavo Užpalių mokykloje, vėliau – Utenos
gimnazija, kunigų seminarija. Kunigu įšventintas 1938 m. birželio 11 d. Primicija
vyko Užpalių bažnyčioje. Kani kų kaimo gyventoja Palmira Sirvydytė prisimena tą šventę, padariusią devynmetei mergaitei nepaprastą įspūdį. Už bažnyčios
esantis klebonijos klojimas buvo išpuoštas berželiais, sustatyti didžiuliai vaišių
stalai... Susirinko labai daug žmonių, buvo net svečių iš Kauno. Įspūdingai kalbėjo
prof. Dovydaitis ir kiti aukšti svečiai, teikė jaunajam kunigui atminimo dovanas...
Ir kas nuostabiausia – jaunąjį kunigėlį į iškilmes atvežė automobiliu ..
Tais pačiais metais V. Didžiokas paskirtas Panevėžio katedros vikaru. Nuo
pat jaunystės jis buvo tikras Lietuvos patriotas, todėl, 1940 m. sovietams okupavus Lietuvą, pateko į NKVD akiratį, o 1941 m. sausio 18 d. vakare buvo suimtas. Katedros klebonas kun. P. Šidlauskas tuojau kreipėsi į NKVD, bet iš ten
nieko apie V. Didžioką nesužinojo. Tokio pat atsakymo susilaukta iš policijos ir
kalėjimo viršininko. Susirūpino kunigo dingimu ir vyskupas. Ir jam iš NKVD buvo atsakyta, kad apie kun. V. Didžioką nieko nežinoma, jokio įsakymo jį suimti
nebuvo duota. Netgi pažadėjo pagalbą jo ieškant. O kun. V. Didžiokas tuo metu
buvo laikomas NKVD rūsyje.
Žinia tuoj pasklido po Panevėžį. Prie NKVD rūmų ėmė rinktis žmonės ir
reikalauti, kad būtų paleistas jų kunigas. Enkavėdistai sunerimo, iš Kauno buvo iškviesta pagalba. Mieste pasirodė ginkluoti kareiviai. Paskelbtas įsakymas,
draudžiantis žmonėms rinktis didesniais būriais. Prie NKVD išstatyta sustiprinta
sargyba su lengvaisiais kulkosvaidžiais. Prasidėjo areštai.
Kun. V. Didžiokas netrukus buvo perkeltas į Panevėžio kalėjimą. Vyko tardymas, siekta sudaryti bylą.
1941 m. birželį, traukiantis bolševikams iš Lietuvos, buvo evakuoti Panevėžio kaliniai, tarp jų ir V. Didžiokas. Kuklios žinios apie šį žmogų visiškai
nutrūko. Sunku pasakyti, kokį sovietinį sadistų sukurtą pragarą perėjo šis jaunas
kankinys... Tik vėliau artimiesiems pavyko sužinoti, kad kun. V. Didžiokas mirė
Petropavlovskio kalėjime.
NKVD pykčio, troškimo sunaikinti šį kunigą taurė buvo perpildyta matant,
kaip gražiai Panevėžio kapinėse buvo švenčiamos 1940-ųjų metų Vėlinės: vyko
iškilmingos pamaldos, Lietuvos karių kapai skendo gėlių žieduose ir žvakių šviesoje. Šv. Mišias aukojo kun. V. Didžiokas. Jis pasakė jaudinantį pamokslą.
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I kun Di i k lū ų t V linių vakar kartu su tik im raminan
iais
iais lauk t kia ili vyn s meil
lausy ami u mir
m ka yvename ver ų yvenim u mir m ka reta slanki a
ni ai i avikai , – prisimena panevėžietė Stasė Grigaitienė.
Kun. leksandras ulkė
ulko
A. Dulkė gimė 1856 m. Degesių k., sodyboje ant gražios Šventosios pakrantės.
Augo šešių brolių ir dviejų seserų būryje. Keturi broliai buvę išleisti į mokslus.
Aleksandras Dulkė mokėsi Švenčionys , vėliau Peterburge baigė karo mokyklą, tarnavo Peterb rge ir Rygoj . Metęs karišką tarnybą, įstojo į Vilniaus dvasinę
seminariją ir 1888 m. ją baigė. Po šventimų paskirtas Diev niškių klebonu. Čia
buvo labai sena bažnyčia, bet caro valdžia jos remontuoti neleido. Tad klebonas
slapčiomis dėjo ramsčius, kad fasadas negriūtų ir bažnyčia nebūtų uždaryta.
Po dvejų metų A. Dulkė buvo perkeltas į Danilovičius, kur išklebonavo 25
metus. Gražiai sugyveno su parapijiečiais, į katalikybę atvertė apie tūkstantį stačiatikių. Kai, trenkus perkūnui, sudegė bažnytėlė, naują statyti leidimas nebuvo
gautas. Priešais sudegusią bažnyčią stovėjo cerkvė – kadaise buvusi Dominikonų
bažnyčia. Klebonas stengėsi atgauti ją vietoj sudegusios, netgi 1911 m. per pamokslą pasakė, kad „greitai mus priims tie mūrai...“ Popas jį apskundė valdžiai,
byla atsidūrė teisme. Tik 1919 m., Danilovičius užėmus lenkų kariuomenei, bažnyčia grįžo katalikų parapijai.
1915 m. kun. A. Dulkė perkeliamas į adz evio parapiją, skiriamas dekanu.
Buvo neramu, vietovę užėmė vokiečiai: vyko mūšiai, viskas degė. Supleškėjo ir
bažnyčia.
Visko netekęs kun. A. Dulkė glaudėsi pas konfratrus Kamajuos , Lentupiuos , Švenčionyse. Su savo paskutiniais parapijiečiais jis susitiko tik po septynerių karo metų. Žmonės buvo išvargę, turėjo elgetauti. Klebonas, sužinojęs, kur
yra apsistoję daugiau parapijiečių, keliaudavo tenai, norėdamas juos paguosti,
sustiprinti jų dvasią.
Baigiantis 1918 m., kun. A. Dulkė paskiriamas Strūn ičio klebonu, o po
poros metų tenka keliauti į Suži nis. Čia bolševikai atima visą jo turtelį. Tačiau
ir sunkiausiomis sąlygomis kunigas tęsia sielovados darbą.
Iš Sužioni A. Dulkė buvo perkeltas į Kark žiškes. Čia jo rūpesčiu buvo
pastatyta graži bažnyčia ir parapijos namai. 1925 m. bažnyčią pašventino Vilniaus
vyskupas J. Matulevičius.
Silpstant sveikatai, kun. A. Dulkė persikelia į mažą Buivydži parapiją. Jam
labai patiko čionykščiai žmonės ir graži vietovė, todėl norėjo, kad čia būtų palaidotas. Buivydžiuos aktyviai darbavosi šešerius metus: lankė ligonius, platino
katalikišką spaudą, sakė puikius pamokslus, dirbo katalikiškose organizacijose...
Susirgus teko atsigulti į Šv. Juozapo ligoninę Vilniuje, kur buvo padarytos dvi
operacijos. 1932 m. gruodžio 17 d. kun. Aleksandras Dulkė iškeliavo į Amžinybę. Pagal velionio valią jo palaikai palaidoti Buivydžių kapinėse prie bažnyčios.
Kun. A. Dulkė perėjo gyvenimą tik gera darydamas, sugebėjo išlikti visuomet mielas, kitiems paslaugus žmogus, dažnai pamiršdamas save.
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Gureckas

F. Gureckas gimė 1912 m. birželio 18 d. Užpalių miestelyje, ūkininko šeimoje. Augo keturi broliai ir sesuo.
Užpaliuose F. Gureckas baigė pradžios mokyklą ir progimnaziją, porą metų mokėsi Utenos gimnazijoje, o 1930 m. baigė R kiškio gimnaziją. Tais pačiais
metais įstojo į Telšių kunigų seminariją, kurią 1935 m. baigė. Kadangi buvo per
jaunas gauti kunigo šventimus, turėjo porą mėnesių palaukti, kol vysk. K. Paltarokas savo privačioje koplyčioje Panevėžyje jį įšventino. Pirmąsias šv. Mišias
kun. Feliksas Gureckas aukojo Užpalių bažnyčioje 1935 m. liepos 7 d. Pamokslą
pasakė tuometinis Telšių kunigų seminarijos rektorius prelatas V. Borisevičius.
Kun. F. Gureckas buvo paskirtas į Kraži s vikaru, bet
un eliks Gureck
greit pakviestas į Telšius redaguoti „Žemaičių prietelio“. Po
rimici ų vent
metų vyksta į Ta ragę dirbti kapelionu. Telšių vyskupas
m
planavo gabų kunigą siųsti į R mą ruoštis Šventojo Rašto
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profesūrai, bet prasidėjęs Antrasis pasaulinis karas visus planus sugriovė. Studijavo Kaune ir 1940 m. birželio mėnesį gavo Kauno Vytauto Didžiojo universiteto
Teologijos fakulteto baigimo diplomą ir teologijos licenciato laipsnį. Trumpam
buvo paskirtas į Raud nus vikaru, o po mėnesio – Šil lės klebonu. Šios parapijos klebonas kun. Juodokas buvo areštuotas. F. Gureckas, norėdamas jį išvaduoti,
nuvyko į NKVD, bet ten ir jį patį ėmė tardyti. Padėtis darėsi pavojinga. Pajutęs
rimtą grėsmę patekti į NKVD nagus, kunigas F. Gureckas 1940 m. lapkričio 3 d.
paliko Lietuvą. Atsidūręs Vokietijoje, kurį laiką buvo gestapo internuotas, vėliau
atvyko į Breslau, kur, vietos kardinolo globojamas, pradėjo teologijos studijas.
1943 m. paskirtas Austrijos lietuvių klebonu bei kapelionu. Kai naciai uždarė
Vilniaus universitetą, į Vieną atvyko nemažas lietuvių studentų būrys. Netrukus čia pradėjo plaukti ir kiti lietuviai pabėgėliai, bijodami pakliūti į sovietinio
„teisingumo“ rankas. Reikėjo rūpintis šiais žmonėmis. Įsteigtas lietuvių gelbėjimo
komitetas, kurio pirmininku dirbo kun. F. Gureckas. Buvo renkamos aukos. Tik
karo metu Vienoje jis surinko ir lietuviams pabėgėliams išdalino apie 20 000 RM.
Kai muzikas A. Mikulskis su „čiurlioniečiais“ atbėgo į Vieną, F. Gureckas
jį įformino kaip vargonininką, o „Čiurlionį“ – kaip bažnytinį chorą. Šie žmonės
gavo oficialius darbo pažymėjimus.
Dar vienas kun. F. Gurecko rūpestis – tai lietuviai kunigai, kurių per Vieną
pervažiavo apie penkias dešimtis.
Sovietų armijai atėjus į Ve griją, lietuviai masiškai ėmė bėgti iš Vienos toliau į Vakarus. Kun. F. Gureckas mieste išbuvo iki paskutinės dienos – 1945 m.
balandžio septintosios, kai „išvaduotojai“ buvo jau priemiesčiuose.
1949 m. jis atvyko į JAV, apsistojo Čikagoje. Dirbo laikraščio „Draugas“
redakcijoje, vėliau buvo Šv. Julijonos parapijos (Čikagoje) vikaru. Čia kun. F. Gureckas įsteigė Lietuvos dukterų draugiją.
1960 m. gruodžio 8 d. apgynė doktoratą „Švenčiausioji Trejybė žmogaus sieloje“ ir gavo filosofijos daktaro laipsnį. 1961–1962 m. Anglijoje, Oksfordo universitete,
gilinosi į religijos istorijos studijas, o sugrįžęs į JAV, kurį laiką skaitė teologijos
paskaitas De Paul universitete. Vėliau buvo pakviestas eiti ramias kapeliono pareigas Šv. Šeimos viloje Lemonte, kur išbuvo iki susirgimo (paralyžiavo) – 1975 m.
lapkričio 12 d. Per tuos 12–13 metų daug laiko skyrė šalpos darbui, parašė daug
straipsnių teologijos, visuomenės gyvenimo ir ypač labdarybės klausimais. Parašė
ir svarbų veikalą „Šv. Mišios I ir II šimtmetyje“. Bet daugiausia širdies atidavė
Lietuvos dukterų draugijai, buvo jos kapelionu.
Kun. F. Gureckas staiga mirė 1977 m. vasario 4 d. Lietuvos dukterų draugijos posėdžio metu. Jo palaikai ilsisi Čikagoje, lietuvių Šv. Kazimiero kapinėse, į
kurias 1977 m. vasario 9 d. didįjį labdarį palydėjo 114 automobilių procesija. Jo
kapą ženklina ne prabangus paminklas, bet kukli lenta su rūtų šakele.
Kun. uo apas orsakas
XIX a. pirmoje pusėje pasireiškė talentingas poetas – kun. Juozapas Korsakas, pagal anų laikų tradiciją eiliavęs daugiausia lenkų kalba.
J. Korsakas gimė apie 1813 m. Užpalių parapijoje, bajorų šeimoje. Mokslus
ėjo Vilniuje: gimnazijoje, diecezijos seminarijoje ir Dvasinėje akademijoje. Studi238
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juodamas keletą metų artimai bendravo su gabiu literatu – žemaičiu Liudviku
Jucevičiumi. Jiems didelės kūrybinės įtakos turėjo akademijos profesorius, žinomas
literatas J. Borovskis, kuris, anot amžininko A. Kirkoros, laimin ir irmu sius ( )
viesaus atminim J
rsak ( ) in snius .
1836 m. baigęs mokslus ir įšventintas į kunigus, J. Korsakas buvo paskirtas
Turg lių bažnyčios (Ša čininkų r.) vikaru.
Kadangi ir anuo metu buvo paplitęs girtavimas, jaunasis vikaras labai
sielojosi dėl šios blogybės. Norėdamas kovoti su šia žmonių yda, parašė satyrą
lietuvių ir lenkų kalbomis „ imnas degtinei“. Tuo pat metu jis parengė ir pirmąjį savo poezijos rinkinį „Mano numylėtosios laisvosios valandos“. Jau buvo
išsirūpintas enzūros komiteto leidimas šiam rinkiniui spausdinti ir rankraštis
atiduotas į spaustuvę, bet akademijos rektorius, sužinojęs apie tai, rankraštį iš
spaustuvės paėmė.
1837 m. kun. J. Korsakas perkeltas į Pab iską, netoli Ukmerg s. Tais pat
metais L. Jucevičiaus rūpesčiu atskira knygute buvo išleista J. Korsako trijų giesmių poema „Trumpas Jeruzalės sugriovimo aprašymas“.
1841 m. L. Jucevičius, jau būdamas kunigu, išleido literatūrinį rinkinį „Linksmynė“, kur buvo ir kun. J. Korsako parengt s ištraukos iš Dantės „Pragaro“ XXV
giesmės vertimas, pasirašytas inicialais „J. K.“
Išbuvęs porą metų Pabaiske, kun. J. Korsakas beveik kasmet keisdavo parapijas, kol galų gale vėl grįžo į Šalčininkų kraštą. ra duomenų, jog 1866 m.
buvo suimtas, išvežtas į Vilnių ir uždarytas vienuolyne, bet po pusmečio paleistas. Apsigyveno Grauž škėse (dabart. Baltarusijos respublikoje), po to persikėlė
į Kaišiadori r., Dars niškio bažnytkaimį, kur 1871 m., eidamas 58-uosius, mirė
nuo plaučių uždegimo. Ten ir palaidotas.
1842 m. kun. J. Korsakas išleido savo kūrinių rinkinį „Poezijos“, kuris net
ir šiandien, praėjus daugiau kaip pusantro šimto metų, nenustojo savo grožio ir
aktualumo. Rinkinyje yra dvi poemos ir dešimt pasakėčių. Pasakėčios – tai tikri šedevrai, niekada neprarandančios aktualumo, nesenstančios. Štai pasakėčioje
„Tales“ pasakojama, kaip senovės graikų išminčius užsispoksojo į žvaigždes ir
pradėjo bėgioti, norėdamas į jas nuskristi, bet neapsižiūrėjęs įkrito į gilią duobę,
iš kurios jį išgelbėjo tarnas ir pasakė:
Man
ne tau ne akenks in ti irma ne u ra si skristi
vai es i m k
vaik i ti
Ne mažiau aktuali ir mūsų dienoms pasakėčia „Vaikas ant kalno“, kur
parodoma, kaip kartais išpuiksta ir ribotų gabumų žmogus, atsitiktinai palypėjęs
karjeros lapteliais.
Šis rinkinys išleistas beveik trisdešimtmečio poeto. Sunku patikėti, kad lyra, taip dailiai suskambėjusi jauno poeto ir kunigo rankose, būtų visai nutilusi.
Kun. in as
i kinis
Kun. Vincas Miškinis kilęs iš Užpalių vls., Kaniūkų kaimo. Tėvai – pasiturintys ūkininkai – stengėsi sūnų išleisti į kunigus. Tasai troškimas buvo įgyvendintas.
Vilniuje baigęs dvasinę seminariją, 1924 m. buvo įšventintas į kunigus, o
tų pačių metų rugpjūčio 3 d. Užpalių bažnyčioje aukojo pirmąsias šv. Mišias.
239

U Ž PA L I A I I I

Teko dirbti ne vienoje parapijoje – Vasi nuose, Li kmenyse, Buivydžiuose, Melagėnuose. Lenkams okupavus Vilniaus kraštą, nuo Lietuvos
buvo atskirti ir Linkmenys, kur tuomet
klebonu dirbo kun. V. Miškinis. Pamaldas tekdavo laikyti atskirai lietuviams,
atskirai lenkams, bet klebonas stengėsi
su visais parapijiečiais sugyventi geruoju. Tačiau anapus demarkacinės linijos
buvo vykdoma iš tiesų grubi lenkinimo
politika, persekiojamas bet koks lietuviškumo pasireiškimas. Tai patvirtina
kad ir toks faktas. P ringio, Palūšės,
Daugėl škio, Tver čiaus, D kštų ir kitų parapijų kunigai, taip pat ir „ uvęs
Linkmenų a ar uivi ų kle nas Vincas
Mi kinis us traukiami ties n u avar ių
ra ant metrikus lietuvinim “.
Prieš Antrąjį pasaulinį karą, kai
Lietuvai buvo grąžintas Vilnius, o dalis
Vilniaus krašto priklausė Sovietų Sąjungai, kun. V. Miškinis su broliu Antanu,
pasivaikščiodami miške, ar perėjo sieną, ar tik priartėjo prie
jos, buvo suimti ir uždaryti į kalėjimą. Kaltinami šnipinėjimu. Matyt, ten prisikentėjo, nes paskui, kai buvo pasikeista
kaliniais ir kun. V. Miškinis grįžo į Lietuvą, kaip prisimena
P. Sirvydytė, buvęs labai įsibaiminęs ir su jos tėvais – Sirvydžiais – kalbėdavęsis tik „ant ausies“, vaikus išsiųsdavę iš
gryčios. O šiems taip norėdavęsi ką nors nugirsti...
Ištrūkęs iš sovietinio kalėjimo, vieną vasarą gyveno pas
kaimyną Juozapą Sirvydį Kaniūkuose ir rūpinosi kryžiaus
pastatymu. Kaimo gale iškilo labai aukštas, gražus medinis
kryžius. Intencija – „kad Dievas Kaniūkus laimintų...“ To
kryžiaus nebėra – jį pokario metais sušaudė pro šalį važinėdami liaudies gynėjai. Žmonės kalbėjo, kad vienam jų, pačiam
taikliausiam šauliui, atsitikusi nelaimė.
Kun. V. Miškinis buvo paėmęs pas save augintiniu
brolio sūnų Bronių, leido į lietuvišką Švenčionių gimnaziją,
tikėdamasis jį būsiant kunigu. Bet Bronius sakėsi neturįs pašaukimo. Jo dėdė kunigas, matyt, buvo tolerantiškas žmogus,
neužsipuolė piršti giminaičiui savo idėjos. Jis tepasakęs:
– Kaip nori... Aš tavęs nespaudžiu...
Mirė kun. V. Miškinis sulaukęs gražios senatvės, būdamas
Melagėnų klebonu, apie 1973 metus. Palaidotas Melagėnuose.
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Kun. l imantas Petk nas
Tai kol kas jauniausias iš Užpalių
parapijos kilęs kunigas.
Jis gimė 1959 m. vasario 12 d.
Užpalių miestelyje. Iš mažens buvo pamaldus, gražiai patarnaudavo šv. Mišių metu. Dėl to, mokantis Užpalių
vidurinėje mokykloje, teko išgirsti ir
nepelnytų mokyklos vadovų priekaištų. Todėl baigęs 8 klases, norėdamas
pakeisti aplinką, persikėlė mokytis į
V žuonas – čia gavo vidurinio mokslo
baigimo pažymėjimą.
Aštuoniolikmetis vaikinas buvo
pašauktas į sovietinę armiją, kur atitarnavo dvejus metus. Grįžęs Panevėžyje
lankė vairuotojų kursus, po to kurį laiką
buvo įsidarbinęs ligoninėje vairuotoju.
Ta čiau iš vai kys tės at si neš tos
svajonės – būti kunigu – neatsisakė.
Visuose gyvenimo žingsniuose, abejojant ir sunkiomis valandėlėmis tarsi
geroji dvasia jį lydėjo Užpalių parapiun Al imantas
jos klebono kun. Juozapo Šumskio rūpinimasis ir globa. Ne
etkūnas
veltui kun. Algimantas kleboną mokykliniais metais ir vėliau
vadino malonybiniu Tėvelio vardu. Jo patariamas ir drąsinamas, A. Petkūnas 1982 m. įstojo į Kauno kunigų seminariją ir 1987 m. Kauno
katedroje gavo kunigo šventimus. Primicija vyko Užpalių bažnyčioje Švč. Trejybės
atlaidų metu. Ir vėliau ne kartą kun. A. Petkūnas čia aukojo šv. Mišias, kreipėsi
į parapijiečius gražiais, turiningais pamokslais.
Po šventimų buvo paskirtas į Pasvalį vikaru, vėliau vikaravo Panevėžyje, buvo
Alantos parapijos klebonu, o pastaruoju metu jis darbuojasi Krinč no parapijoje.
Kun. Pranas ulskis
Kun. P. Šulskio gimtinė – M nskas. Ten jis 1918 m. išvydo pasaulį. Tėvas
kilęs iš Užpalių vls. Arm liškių kaimo. Po Pirmojo pasaulinio karo grįžo į tėviškę,
bet netrukus persikėlė į gretimą Čyž škių kaimą, susirentė trobelę ir ten gyveno iki
mirties. Augo būsimasis kunigas neturtingoje, bet gausioje šeimoje: be jo, vyriausiojo, dar buvo dešimt broliukų ir sesučių. Pradžios mokyklą lankė Bik nų kaime,
vėliau mokėsi Užpalių vidurinėje keturių klasių mokykloje, kurią 1934 m. baigė.
Vikarui kun. A. Survilai patarus, jaunuolis išvyko į Marijampolę ir buvo priimtas
į Marijonų vienuolyno noviciatą. Tęsė mokslą Marijonų gimnazijoje, kurią baigė
1939 m. Tais pačiais metais įstojo į Kauno kunigų seminariją. 1943 m. pavasarį
vysk. V. Brizgys suteikė kunigystės šventimus. 1944 m. paskirtas į Marijampolę
mokyti gimnazijų ir kitų mokyklų mokinius religinių tiesų. Bet tas darbas truko
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tik porą metų. 1946 m. vasarą, važiuojant sunkvežimiu iš Kauno į Marijampolę, iš
pakeliui pavyto sunkvežimio iššoko du rusų kareiviai ir vienas jų automatu ėmė
šaudyti į sunkvežimį, kurio kėbule sėdėjo kun. P. Šulskis ir dar keletas žmonių.
Vienas keleivis žuvo, o kunigas buvo sunkiai sužeistas. To pasekmė – kojų paralyžius. Kun. P. Šulskiui lemta visą gyvenimą būti pririštam prie lovos.
Po pusmetį trukusio gydymo Kauno ligoninėje kunigas buvo parvežtas į
Marijampolę, vienuolyną, bet netrukus tarybų valdžia konfiskavo vienuolyno pastatą ir visus jo gyventojus, nepaisydama, sveiki jie ar ligoniai, išvarė.
Kun. P. Šulskis – I grupės invalidas, negalėjo nei vaikščioti, nei laisvai
sėdėti. Tačiau be darbo būti jaunas žmogus nemokėjo. Užsiėmė vertimais. Iš vokiečių kalbos išvertė keletą knygų: illamo „Jėzaus gyvenimas“, „Jėzaus Motinos
Marijos gyvenimas“, olzner io „Paulius“, iuhnermanno „Liepsnojanti ugnis“.
Paskui ėmė taisyti ar daryti naujus rožančius, „knebinėti“ laikrodžius. Gaudavo
tiek darbo, kad nespėdavo visko atlikti.
Nuo 1947 m. pradžios kun. Šulskiu rūpinosi arba ir tebesirūpina slaugytojos Onutė Vasiliauskaitė, Jadvyga Tarutytė, Teresė Kojutytė, Janutė Milkauskaitė.
Kun. kanauninkas
otie us elutis
Motiejus Velutis, senosios kunigų kartos atstovas, gimė Užpalių miestelyje
1873 m. gegužės 10 d. Kunigystės šventimus gavo 1898 m. gegužės 30 d. Ilgus
metus buvo Sed s parapijos klebonu, visoje Žemait joje garsėjo kaip puikus pamokslininkas. Mirė 1967 m., sulaukęs gražios senatvės.
Jo kunigystė ir visas gyvenimas buvo puikus pavyzdys ir brolio Antano
sūnui Jonui, taip pat tapusiam kunigu. Daug ko pasimokyti iš kanauninko Motiejaus Velučio vos pradedantis kunigas Jonas galėjo ir būdamas keletą metų vikaru
Sedos parapijoje, kur klebonu dirbo jo dėdė.
Kun. onas elutis
Jonas Velutis gimė 1908 m. spalio 17 d. Užpalių miestelyje. Prasidėjus
Pirmajam pasauliniam karui, su šeima buvo pasitraukęs į Baltarusiją, kur buvo
ir daugiau lietuvių. Karui baigiantis, grįžo į Lietuvą. Mokėsi būsimasis kunigas
Jonas Užpaliuose, po to Utenos gimnazijoje. 1927 m. pradėjo mokytis Telšių kunigų seminarijoje. Vyskupas Justinas Staugaitis suteikė kunigo šventimus 1932 m.
birželio 12 d. Telšiuose. Paskirtas Sedos parapijos vikaru. Darbavosi drauge su
tenykščiu klebonu – tėvo broliu kun. kanauninku Motiejumi Velučiu. Po to studijavo Šv. Grigaliaus universitete Romoje. Grįžęs dirbo Taurag s gimnazijoje.
Nenorėdamas susidurti su bolševikine tikrove, Antrojo pasaulinio karo metu pasitraukė iš Lietuvos. Dirbo Miuncheno lietuvių gimnazijoje. 1951 m. atvyko
į JAV ir dvidešimt metų buvo Šv. Kristinos parapijos Čikagoje vikaru. Sulaukęs
pensinio amžiaus, darbavosi Šv. Petro ir Povilo parapijoje. Tai lietuvių parapija,
1989 m. paminėjusi savo deimantinį jubiliejų. Čia kun. J. Velutis 1982 m. atšventė
savo kunigystės auksinį jubiliejų.
„Man t vų Antan Velu i (mir
m ) ir ar r s arulyt s
(mir
m ) krik i ni kas asiauk imas uv man kv imu
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i

risimenu sav
s kanaunink M tie aus Velu i (mi
m)
emaiti s am kslinink
alikus ra ų yvenim
avy
– rašo kun. Jonas Velutis savo knygoje „Kristaus
mokslo šviesa“.
r

Tai sekmadienių Evangelijas aiškinančių trumpų pamokslų rinkinys. Šią knygą
kun. J. Velutis skiria savo tėvų atminimui.
Į kunigus buvo išėjęs ir ntanas a kelis iš Bajorų k., gabaus medžio
darbų žinovo, Užpalių bažnyčios altorių meistro Felikso Vaškelio sūnus. Jo motina – energinga moteris, aktyvi visuomenininkė, Užpalių katalikių moterų draugijos pirmininkė. Ji labai norėjo turėti sūnų kunigą, tad visaip stengėsi jį įkalbėti
pasirinkti kunigystę. Net Utenoje buvo nusisamdžiusi butą, kur apgyvendino ir
kitus kaimiečius bei moksleivius, kad tik galėtų padėti sūnui siekti mokslo. Baigęs
Užpaliuose pradžios mokyklą, vokiečių okupacijos metais buvo leidžiamas į Utenos
gimnaziją. Baigęs 4 gimnazijos klases, motinos prikalbėtas ir netgi spaudžiamas,
įstojo į dvasinę seminariją, ją baigė ir gavo kunigo šventimus. Užpaliečiai, jį artimiau
pažinoję, stebėjosi tokiu sprendimu, nes vaikinas buvo tylus, užsidaręs, nedrąsus,
mėgo vienatvę, nebuvo Dievo apdovanotas pašaukimu, todėl kunigystėje gyvenimo prasmės ir nesurado. Kaip jį pažinoję žmonės prisimena, jis neturėjęs kunigui
reikalingų savybių. Mišias atlaikydavęs
skubotai, pamokslą sunkiai sakydavęs,
neturėjęs balso. Nepritapo jis ir tarp
kunigų. Po pamaldų atlaidų metu tuoj
pat skubėdavo išvažiuoti. Dirbęs Dab žių parapijoje, kartais apsilankydavęs ir
Užpalių bažnyčioje. Nepateisinęs motinos vilčių, jis jau sovietmečiu nusivilko
sutaną (apie 1947–1948 m.).
Buvo Užpalių krašte ir daugiau
jaunuolių, mėginusių susieti savo gyvenimą su kunigyste.
Kaip prisimena vyresniosios kartos
užpalėnai (A. Adomaitis (gim. 1927 m.),
dar tarpukario laikais Užpalių bažnyčioje lankydavęsis klierikas Būga, patarnaudavęs šv. Mišių metu, tačiau, kaip
vėliau paaiškėjo, kunigu netapęs.
Iš Abr miškio k. kilęs Svilas, būdamas klieriku, taip pat lankydavosi
Užpalių bažnyčioje, patarnaudavo kleb.
A. Paurio aukojamoms šv. Mišioms,
tačiau kunigu taip pat nebuvo įšventinun Antanas Va kelis i
a rų k
tas. Pasitraukęs iš kunigų seminarijos,
su arstyt mis
m
dirbo Utenoje chemijos mokytoju.
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Vysk. onas oruta
Ša lia įžy mių už pa lė nų Už pa lių že mė je li ko
įspaustos ir dabartinio vyskupo Jono Borutos pėdos.
Jis gimė 1944 m. Kaune, o vaikystę praleido Užpaliuose: čia 1948–1957 m. gyveno su savo mama ir
broliukais. Vyskupas pasakoja:
Man t vas uv
aun Vytaut Di i
universitet
styt as mama m k si aun me icin s institute
velis
uv suimtas u re istencinę veikl
a a
m m tina su trim ma ais vaikais a
alius ir si ar in antų y yt a
Čia prabėgo būsimo vysk. Jono Borutos vaikystė. Vysku as J nas ruta
Tuometinis zakristijonas Bronius Žilys prisimindavo,
kad mažasis Jonukas kiekvieną rytą, eidamas į mokyklą, slapčiomis užbėgdavo
ir į bažnyčią, labai susikaupęs pasimelsdavo prie Marijos altoriaus. Maloniai su
Borutienės šeima bendraudavo tuo metu vikaru dirbęs kun. Bronislavas Strazdas.
Kai 1957 m. iš lagerio grįžo tėvas, šeima persikėlė į Pajiesį, kur buvo tėvo brolio
rašytojo Kazio Borutos namai. Vid. mokyklą vaikai baigė Kaune. J. Boruta bandė
stoti į kunigų seminariją, net nepriėmė – trukdė „sutepta“ biografija. Mokslą tęsė
Vilniaus universitete, Fizikos fakultete. Iš antro kurso buvo paimtas į sovietinę
armiją, tarnavo Ukrainoje ir Sibire.
Kunigų seminariją teko baigti pogrindyje. Dirbo kaip Jėzaus draugijos provincijolas Lietuvoje ir Latvijoje. 1997 m. birželio 21 d. Vilniaus Arkikatedroje
kun. Jonas Boruta buvo konsekruotas vyskupu.
Paskutiniais metais darbuojasi Žemaičių vyskupijoje.
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Užpalių dvaro sodybos ir miestelio
sakralinių pastatų bei parapijos
trobesių architektūra
Mari a

u eikien

Architektūr s ir staty s institutas

sminiai

iai: dvaro sodyba, bažnyčia, cerkvė, sinagoga, parapijos trobesiai.

Šio straipsnio tikslas ir u aviniai
ištirti Užp lių miestelio svarbiausių
kultūros paveldo objektų architektūrą. Remiantis istoriniais duomenimis ir archyviniais šaltiniais, ikonografine medžiaga bei lauko tyrimais, atlikti objektų formų
analizę bei atskleisti savitus bruožus; nustatyti išnykusių pastatų stovėjimo vietas
ir iš istorinių nuotraukų ar projektų atkurti jų architektūrą.
yrimų met ai – istorinis-ikonografinis, aprašomasis-analitinis, lyginamasis,
rekonstrukcinis. a il mi s eci iniai tyrim met ai – pastatų dokumentavimas ir
fotofiksacija.
Svarbiausi Užpalių kultūros paveldo objektai yra sakraliniai pastatai (esantys ir išnykę: buvusi medinė bažnyčia, dabartinės bažnyčios statinių kompleksas,
cerkvė ir išnykusi sinagoga), parapijos trobesiai ir dvaro sodybos statiniai (1 pav.).
Šių kultūros paveldo objektų architektūra kompleksiškai netyrinėta. Šiuo metu
kultūros vertybės statusą turi tik dvaro sodybos pastatai; varpinė vietinės reikšmės
architektūros paminklo statusą turėjo sovietmečiu. Dvaro sodybos pastatai ir varpinė
aprašyti „Rytų Lietuvos kultūros paminklų enciklopedijoje“.1 1977 m. Lietuvos
statybos ir architektūros mokslinio tyrimo institutas rengė ekspediciją į Užpali s,
kurios metu dvaro sodybos pastatai ir varpinė buvo apmatuoti.2 Bažnyčia ir cerkvė
minimos „Lietuvos architektūros istorijos“ III tome.3 Užpalių istorinę urbanistinę
raidą tyrinėjo Algimantas Miškinis ir pasiūlė šiam miesteliui suteikti savivaldybių
reikšmės kultūros vertybės statusą.4
Renkant medžiagą straipsniui, peržiūrėtos minėtos publikacijos bei ekspedicijos medžiaga (dalis brėžinių, kiek pakoreguotų, pateikta straipsnyje) ir ieškota
nepublikuotų archyvinių dokumentų Vilniaus bei Kauno archyvuose. Straipsnyje dominuoja pastatų architektūros
aprašymai, o istorinės žinios (vengiant
Straipsnis, leidyklai įteiktas 2011 11 10, serijos „Liekompiliacijos ir kartojimosi) pateiktos tik
tuvos valsčiai“ Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo
darbų komisijos įvertintas 2013 06 27, pirmą kartą
fragmentiškai. Siekta pateikti daugiau
paskelbtas 2014 04 24 elektroninio serialinio leinepublikuotos istorinės medžiagos, susiedinio „Lietuvos lokaliniai tyrimai“, ISSN 2029–0799
tos su pirminiais archyviniais šaltiniais. 1 visatekstėje svetainėje www.llt.lt.
ultūr s aminklų encikl e i a ytų Lietuva, Vilnius,
Surinkta archyvinė medžiaga teikia tiks1994, t. 2, p. 193–196.
2
Brėžiniai saugomi KTU Architektūros ir statybos
lesnius duomenis apie tiriamųjų objektų
instituto Architektūros istorijos ir paveldo tyrimų
statybos raidą ir papildo pastatų archisektoriaus archyve.
3
Lietuv s architektūr s ist ri a Vilnius, 2000, t. 3,
tektūros tyrimus.
p. 263, 320.
Literatūroje yra teiginių, kad Už- 4 M i š k i n i s A . ytų Lietuv s miestai ir miesteliai,
p liuose (ant Šeiminiškių piliakalnio)
Vilnius, 2005, t. 2, p. 582–605.
1245

U Ž PA L I A I I I

av

alių miesteli
m

u ar A

Lietuvos valsčiai

lan schema

u eika

1246

ISTORIJA

VIETI

AS IR

U LT

RA

stovėjo pilis.5 Užpaliai minimi nuo XIV a., o kaip miestelis – nuo XVI a. pirmosios
pusės: jie įrašyti 1529–1567 m. neprivilegijuotų LDK miestų sąraše.6 LDK laikais
Užpaliai buvo karališkasis dvaras, nuo XIV a. pab. jį valdė vietininkas Kristinas
Astikas ir kiti šios giminės atstovai, o vėliau (valdytojai dažnai keitėsi) – Radvilos,
Sapiegos, Mykolas Oginskis.7 1796 m. lapkričio 27 d. caro įsaku Užpaliai atiduoti
Juozapui Poniatovskiui, kuris valdą pardavė Pranciškui Sapiegai. Po 1831 m. sukilimo (1832 m.) Užpaliai konfiskuoti iš Eustachijaus Sapiegos ir buvo iždo žinioje.8
Dvaro sodyba ir sakraliniai pastatai susieti aiškiais urbanistiniais ryšiais.
Katalikų bažnyčia stovi centrinėje miestelio dalyje, pagrindinės, J. Basanavičiaus,
gatvės pradžioje. Nuo čia šiaurės ir vakarų kryptimis nutiestos Vytauto, Pilies ir
Astiko gatvės veda prie stačiatikių cerkvės iš dvaro sodybos (Vytauto gatvė) bei
prie katalikų kapinių (Pilies ir Astiko gatvės). Dveji žydų maldos namai stovėjo
kvartale tarp J. Basanavičiaus ir Astiko gatvių, kairiajame Šventosios krante.
J. Basanavičiaus gatvė tęsiasi iki pietinės Užpalių miestelio ribos. Tarp kelio ir
upės, miškelyje buvo įkurtos žydų kapinės.

Užpalių dvaro sodyba
Dvaras buvo aprašytas jau 1663 m. Užpalių seniūnijos inventoriuje, kuriame
minima daugiau nei dvidešimt statinių.9 Atvažiuojant iš miestelio, kairėje pusėje
stovėjo didelis rūmas su dviem seklyčiomis ir šoninėmis kamaromis; viduje minimos krosnys ir suolai. Perėjus per kiemą – kitas administracijos rūmas, kuriame
taip pat buvo dvi seklyčios su šoninėmis kamaromis, o prie vienos – alkierius
ir kambarėlis šalia priemenės. Namo gale minima virtuvė, o prie jos – patalpa
daržovėms laikyti. Šalia administracijos rūmo – trys valu ai, dengti malksnomis,
ir iš molio plūktas apgriuvęs namas. Prie namo buvo vartai, o šalia jų – sugriuvęs
pastatas ir rūsys, sumūrytas iš akmenų; virš rūsio įrengtas sandėlis. Už rūsio
pastatyta pirtis su prieangiu ir seklytėlė, o toliau – šunidė, aptverta aštriakuoliais;
joje buvo seklyčia ir priemenė su virtuve, o šalia – arklidė. Prie Šventosios upės
stovėjo spirito varykla ( rav ras) su patalpomis midui bei actui gaminti. Artėjant
link palivarko, prie naujų didelių skiedromis dengtų vartų pastatytos arklidės ir
daržinė šienui. Prie Šventosios upės įkurtas palivarkas, kuriame stovėjo dvi naujos,
perstatytos daržinės, skirtos javams sukrauti, o kairėje pusėje – tvartai. Prie upės
stovėjo du seni svirnai ir kluonas, o priešais vartus – kepykla ir sūrinė su pienine.10
Dvaro sodyboje nauji pastatai pradedami statyti XIX a. pradžioje, valdant 5 Kviklys B. Mūsų Lietuva Bostonas, 1965, t. 2,
p. 110; Batūra R. Užpalių pilis, ra t tyra, Vilnius,
P. Sapiegai; tuo metu senieji trobesiai
1966, p. 64–66.
buvo nugyventi, sugriauti ar netinkami 6 Miškinis A. en at p. 582.
naudoti.11 1804 m., kuomet žaibas su- 7 Kviklys B. en at, p. 110–111; Miškinis A. en
degino medinius rūmus, buvo pastatytos 8 at p. 585.
Baliulis A. Užpalių buv. dvaro pastatų ansamblis,
plytų ir kalkių degimo krosnys, pastatyti
A IA, b. 17, p. 19.
9
Baliulis A. Užpaliai iki XIX a. vidurio, V ruta,
spirito varykla ir kluonas; 1809 m. pra1997, gruodžio 1–5, Nr. 45 (327).
dėti mūryti dvaro rūmai, t. y. administ- 10 en at
ratoriaus (valdytojo) namas.12 Dvaro 11 en at, 1997, gruodžio 6–12, Nr. 44; Baliulis A.
Užpalių buv. dvaro pastatų ansamblis,
A IA,
savininkai Užp liuose negyveno, todėl
b. 17, p. 19.
pagrindinis, administratoriui skirtas pa- 12 Miškinis A. en at, p. 586–587.
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statas buvo vadinamas ne rūmais, o gy- A ministrat riaus namas i iaur s us s
m Nu trauk s
str aut r s
venamuoju namu. 1809 m. inventoriuje
minima, kad namas dengtas čerpėmis
(čerpės ir plytos buvo gaminamos vietoje) ir yra su dviem kaminais, virš kurių
kyla apskardinti stogeliai. Pastato galai užbaigti skydais, kuriuose yra po du langus; sienas puošia piliastrai, karnizai ir kitos mūro detalės. 1809 m. liepos mėnesį,
baigus darbus, sumokėta mūrininkams, staliams (už stogo įrengimą, 21 lango su
langinėmis ir durų pagaminimą bei grindų sudėjimą), šaltkalviui ir stikliui, taip
pat – už krosnies pastatymą. Statyboms prižiūrėti buvo pasamdytas Budkevičius
(architektas nenurodytas).13 1809 m. Pinsko pavieto matininkas Jonas Klimaševskis
sudarė detalų Užpalių miestelio, kartu su dvaro sodyba, planą.14 Jame matyti, kad
dvaro sodybos pastatai išsidėstę šiaurinėje miestelio dalyje, arčiau upės. Tuo metu
administratoriaus (valdytojo) namas buvo nedidelis, vieno korpuso, stačiakampio
plano; patalpos išdėstytos dviem eilėmis, pereinamos. Tik vėliau (iki 1932 m.) prie
namo kiemo fasado, statmenai pagrindiniam korpusui pristatyti flygeliai. Antrasis,
iki šių dienų išlikęs dvaro sodybos pastatas 1809 m. inventoriuje vadinamas trijų
korpusų tvartu, kurio flygelių galuose įrengti butai Statytas kartu su pirmuoju
pastatu, iš lauko akmenų, su plytų intarpais; yra su bokšteliais, dekoruotas piliastrais, karnizais. 1809 m. inventoriuje minimas ir malūnas, statytas iš tašytų sienojų,
dengtas šiaudų stogu, bei kiti statiniai: iš akmenų mūryta s irit varykla (statyta
1804 m.), kl imas me inis tvartas senas namas kalkių ir lytų bei er ių e im kr snys.
1833 m. sudarytame dvaro inventoriuje15 surašyta daugiau nei 10 statinių,
minimi tvenkinys, sodas. Nr
val yt
namas vienaukštis, mūrinis, dengtas
malksnomis; jo išorė ir vidus tinkuoti. Pastatas jau „U“ raidės plano formos (inventoriuje jis apibūdintas kaip rusiškos
„P“ raidės formos), su rūsiu po pagrin13
Baliulis A. en at p. 18–19.
dine dalimi. Pagrindinis fasadas yra 12 14 LVIA, f. 525, ap. 8, b. 171, l. 1.
sieksnių ir 0,5 aršino, o šoniniai – po 15 LVIA, f. 525, ap. 8, b. 172, l. 10–15.
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15 sieksnių ir 2 aršinus ilgio; abu namo galai – 3 sieksnių ir 0,5 aršino pločio.
Pastatas turėjo šešias lauko duris (dvejos, dažytos baltais aliejiniais dažais, vedė į
pagrindinį fasadą). Minimi šeši švarūs įvairaus dydžio kambariai, trys tarnų kambariai, du sandėliukai, dvi mažos tamsios kamarėlės, virtuvė su anglišku židiniu ir
krosnimi, penkios priemenės (šalia dviejų, esančių prie pagrindinio fasado, įrengtos
virtuvėlės su paprastais židiniais); kairėje vienos priemenės pusėje įrengti laiptai ir
durys, vedančios į pastogę, kurioje buvo įrengtas sandėlis. Name buvo 15 vienvėrių
ir 5 dvivėrės baltai dažytos durys ir 33 langai (iš jų 6 apšvietė pastogę); prie 25
langų buvo pritvirtintos langinės, o 12 švariųjų kambarių langų turėjo antruosius,
žieminius, rėmus. Name stovėjo septynios krosnys: trys buvo baltų koklių, puoštos
karnizais, o keturios – sumūrytos iš neglazūruotų koklių; tarnų kambaryje stovėjo
duonkepė. Kambarių ir prieangių grindys bei lubos sukaltos iš lentų, tvirtos. Virš
namo stogo kilo keturi kaminai. 1833 m. iš kiemo pusės pristatytas lentų koridorius
(su trejomis durimis), dengtas malksnomis. Nr
– alivark astatas stovėjo priešais
valdytojo namą. Rašoma, kad jis pastatytas 1819 m. (nors pastatas jau minėtas ir
1809 m. inventoriuje) iš lauko akmenų, dengtas malksnomis ir yra panašus į valdytojo namą. Pastato užpakalinė siena 20 sieksnių ir 2 aršinų, šoninės – 20 sieksnių,
o abiejų galų plotis – po 3 sieksnius; galuose įrengti vienodo suplanavimo butai
(kairiajame ekonomui, o dešiniajame – samdiniams). Statinio galus jungė medinių
vytelių tvora, pastatyta ant akmens pamatų, uždaranti diendaržį (gyvulių kiemą).
Iš kiemo buvo patenkama į 6 įvairaus dydžio tvartus, skirtus smulkiems ir stambiems gyvuliams, minimos arklidė ir karietinė (ratinė); patalpoms vėdinti arklidėje
ir tvartuose prakirsti maži langeliai. Rašoma, kad statiniai pakankamai tvirti, tik
arklidės lubų lentos supuvę, todėl reikia remontuoti stogą. Nr
le ain , statyta
1814 m. Ji stovėjo kairėje pusėje nuo palivarko pastato, buvo mūrinė, 5 sieksnių
ir 2,5 aršino ilgio, 5 sieksnių ir 1 aršino pločio, dengta malksnomis. Apatinė
ledainės dalis greičiausiai buvo sumūryta iš lauko akmenų, o viršutinė – plytų,
nes minima, kad pastatą sudaro dvi dalys ir tinkuota yra tik viršutinė dalis. Apatiniame aukšte yra dvejos durys su užraktais; abipus koridoriaus, prie akmens
sienų, įrengtos vietos ledui laikyti. Viršutiniame aukšte įrengta salė arba pavėsinė;
durys, vedančios į salę, dažytos aliejiniais dažais. Nr
ulinys mūrinis, dengtas
malksnų stogeliu, stovėjo šalia ledainės, dešinėje jos pusėje. Nr
tvenkinys, skirtas
žuvims veisti, 59
12 sieksnių dydžio, iškastas po kalnu, ant kurio stovi ledainė.
– šalia tvenkinio, prie upės 1804 m. pastatyta s irit varykla, 10 6 sieksnių
Nr
dydžio, dengta šiaudais; minimas ir butas degtindariui. Rašoma, kad pastatą jau
reikia remontuoti. Nr
netoli spirito varyklos – ien ar is, statytas 1831 m.,
16 sieksnių ir 1 aršino
12 sieksnių ir 2 aršinų dydžio, iš trijų pusių aptvertas
tvoromis. Trobesio pamatai ir viena siena – akmens mūro, stogas dengtas šiaudais.
Nr
– svirnas labai senas, medinis, suręstas priešais diendaržį ir stovi vienoje
linijoje su administratoriaus namu. Trobesys 5 skyrių, su aruodais viduje, 10
5
sieksnių dydžio, dengtas šiaudais. Svirną ir administratoriaus namą skiria akmens
mūro tinkuota tvora, dengta dvipusiu (dvišlaičiu) mediniu stogu. Nr
– vaisių
s as 6 000 kvad. sieksnių, apsodintas įvairiais miško medžiais. Iš vienos pusės
sodas aptvertas mūro tvora, o iš 3 pusių – medine. Sode stovi mūrinė tinkuota
dviaukštė av sin su mediniais vidaus laiptais. Taip pat yra šiltnamis su 9 langais,
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apynynas; po namo langais įrengtas gėlynas. Nr
– 1806 m. grūdams laikyti iš
lauko akmens sumūrytas kl imas, dengtas šiaudais; viduje yra 9 aruodai. Trobesys
30
9 sieksnių dydžio, su mūro stulpais, laikančiais stogo konstrukciją. Nr
–
1811 m. pastatytas antrasis kiek mažesnis (25
8 sieksnių) kl imas, su priestatu
grūdams vėtyti. Nr
san lis šiaudams ir šienui laikyti, medinis, su 22 mūro
stulpais, 18,5
8,25 sieksnių. Netoli klojimo sukaltos laikinos, dengtos šiaudais
st in s, kuriose laikomos medžiagos, skirtos malūno statybai. Netoli miestelio, prie
kelio, vedančio į Mažeikiškių palivarką, pastatyta krosnis, kurioje degė plytas. Tarp
Užpalių dvaro ir Šeiminiškių kaimo stovi sandėlis durpėms laikyti. Jis senas, 8
2,5 sieksnių, karkasinės konstrukcijos – su mediniais stulpais ir pinučių sienomis,
dengtas šiaudais. 1832 m., konfiskuojant iš E. Sapiegos dvaro sodybą, malūno jau
nebuvo. Senojo statinio vietoje naujas malūnas pastatytas 1836 m. (šiaurės fasado
sienoje įmūrytas akmuo su data). 1846 m. nurodyta, kad malūnas (apie 9,3
9,3
sieksnių) sumūrytas iš akmenų, o dalis – plytų; prie jo glaudžiasi flygelis (7,5
5 sieksnių), kuriame įrengtas malūnininko butas.16
1847 m. inventoriuje17 aprašyta 10 dvaro sodybos statinių; jie yra įkainoti.
Nr
pagrindinis pastatas, vadinamas ek n m namu 12 7 sieksnių dydžio, su
dviem flygeliais. Jis sumūrytas iš plytų ir lauko akmenų, dengtas malksnomis ir
įvertintas 700 rublių. Rašoma, kad name yra 11 kambarių, rūsys, sandėliukas, virtuvė,
4 priemenės. Dvigubų langų yra 36, dvivėrės durys 8, o vienvėrių – 19; minimos
8 krosnys ir angliškas židinys bei ketaus krosnelė virtuvėje. Nr
ien ar is
kvadrato formos (apie 20,6
21,6 sieksnių), sumūrytas iš lauko riedulių, dengtas
malksnomis; įvertintas 450 rublių. Pastate yra 5 kambariai ekonomui ir tarnautojams, sandėlis, arklidė ir 6 gyvulių tvartai. Kambariai turi 7 dvigubus langus,
stovi dvi plytų krosnys; minimos dvejos durys su vidaus užraktais ir keturios be
užraktų. Arklidėse ir tvartuose – 4 dvivėriai vartai. Nr
ien ar is (apie 16,3
12,6 sieksnių), dengtas šiaudų stogu, įvertintas 150 rublių. Viena jo dalis sumūryta
iš lauko riedulių, o kitos trys suręstos iš pušinių rąstų ant akmens mūro cokolio.
Trobesyje įrengti 6 tvartai su dvivėriais vartais. Nr
le ain 5,5
5,5 sieksnių,
sumūryta iš lauko riedulių, dengta malksnomis, įvertinta 50 rublių. Ji su dvejomis
durimis ir 8 langeliais; viduje sudėtos staliaus darbo grindys. Nr
klu nas
25
5 sieksnių, su dviem džiovyklomis ir su priestatu (5
5 sieksnių), skirtu
grūdams vėtyti; įvertintas 150 rublių. Trobesys suręstas iš tašytų pušinių rąstų,
su akmens mūro pamatais ir dengtas šiaudų stogu; jame yra 3 dvivėriai vartai ir
9 durys (vienos jų – su vidiniais užraktais). Nr
ar in avams (jauja), 30
9 sieksnių, sumūryta iš lauko riedulių, dengta šiaudų stogu, įvertinta 400 rublių,
su 5 dvivėriais vartais. Nr
ar in ienui laikyti, 18
8 sieksnių, suręsta iš
pušinių tašytų sienojų, ant akmens mūro pamatų, dengta šiaudų stogu, įvertinta
80 rublių; joje įrengti dveji dvivėriai vartai. Nr
kl tis 9 5 sieksnių, suręsta iš
tašytų pušinių rąstų, dengta šiaudų stogu, su 6 durimis; įvertinta 15 rublių. Nr
av sin sode, dviaukštė, suręsta iš plytų, dengta aštuonkampiu malksnų stogu,
įvertinta 10 rublių. Nr
ar in prie
malūno, su akmens mūro pamatais ir
16
Baliulis A. en at p. 15, 16.
pušinių lentų sienomis, dengta šiaudais; 17 LVIA, f. 525, ap. 2, b. 908.
įvertinta 100 rublių. Malūnas kuriame 18 Baliulis A. en at, p. 15.
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buvo 3 girnos ir vėlykla, įkainotas
m u ar A u eika
3 000 rublių; iš Valstybės turtų rūmų schema
jį nuomodavo įvairūs asmenys. 1851 m.
potvynis pastatą apgriovė ir sugadino įrengimus; paskaičiuota, kad malūno atstatymas kainuos 9 500 rublių.18 1875 m. malūną įsigijo buvęs kanceliarijos tarnautojas
Michailas Lebedevas ir po metų jį pardavė Ukmergės miestiečiui Anuprui Kosarskiui, kuris 1877 m. pastatą atstatė. A. Kosarskio nurodymu, malūno atstatymas, kartu su užtvanka, kanalo sutvarkymu ir mechanizmais, kainavo daugiau
nei 20 000 rublių. 1929 m. malūną įsigijo Steponas Pranckevičius ir valdė jį iki
Antrojo pasaulinio karo; jis pastatė betonines užtvankos atramas.19 Dabar pastatas
nenaudojamas, nugyventas.
alių var s y a įkurta miestelio šiaurinėje dalyje, kairiajame Šventosios
krante. Iki šių dienų išliko administratoriaus namas, tvartas ir vandens malūnas
(2 pav.).
A ministrat riaus namas stovi rytinėje sodybos dalyje, prie gatvės, pagrindiniu
fasadu atgręžtas į vakarus. Nuo 1870 m. administratoriaus name gyveno Užpalių
stačiatikių cerkvės dvasiškiai. 1914–1918 m. juo naudojosi vokiečių kariuomenės
daliniai. 1918 m. name buvo įsikūrusi valsčiaus valdyba, 1921–1935 m. čia buvo
vidurinė, o vėliau – pradžios mokyklos. Tuo metu nurodoma pastato vertė –
76 000 Lt.20 1970 m. namas rekonstruotas. 1974 m. pastate įrengtas vidurinės
mokyklos bendrabutis. Po pertvarkymų pastato planinė struktūra pakito (padaryti
koridoriai), nugriauti prie namo pagrindinio ir kiemo fasadų buvę dvišlaičiai
prieangiai ( nk s). 1980–1983 m. buvo
atliekami įvairūs pastato tyrimo darbai 19 en at p. 14–15.
ir rengiami jo pritaikymo gyvenamajam 20 VAA, f. 1019, ap. 11, b. 4261, l. 6.
1251

U Ž PA L I A I I I

Lietuvos valsčiai

namui projektai. Pastatas vienaukštis
(vidurinė dalis – su skliautuotu klasicizmo epochos rūsiu), trys jo korpusai
sudaro simetrišką „U“ raidės planą,
su pusiau uždaru stačiakampiu kiemu
(3 pav.). Sienos sumūrytos iš plytų,
tinkuotos, cokolis akmens mūro, stogai
dengti skarda. Pagrindinis (vidurinis),
atgręžtas į gatvę korpusas – platus,
dengtas pusvalminiu stogu; suplanavimas dvipusis – koridorinis, su dviem
prieangiais vidurinėje dalyje ir įvairaus
dydžio patalpomis, išdėstytomis abipus
siauro koridoriaus. Šoniniai priestatai
siauri, dengti dvišlaičiais stogais; patalpos pereinamos, išdėstytos viena eile. Pagrindinis fasadas simetriškas, su
durimis vidurinėje dalyje (4 pav.). Duris
rėmina ir sienas skaido stambūs rustuoti piliastrai, tarp kurių išdėstyti neav Dvar a ministrat riaus nam lanas
dideli stačiakampiai langai; piliastrų
A IA
viršutinę dalį pagyvina stilizuoti dekoro
elementai – siauros įdubos (stilizuoti
triglifai) ir smulkūs dantukai, tarsi imituojantys dorėninio orderio detales. Šoniniai
šiaurės ir pietų fasadai panašūs, sudaryti iš plačių, simetriškos kompozicijos pagrindinio korpuso galų, vainikuotų trapeciniais frontonais ir prie jų prijungtų kiek
žemesnių ištęstų priestatų, su įvairiais atstumais išdėstytais langais. Rustuoti piliastrai akcentuoja korpusų galus ir pabrėžia vidurines fasadų dalis. Korpusų galuose
vietoje langų – stačiakampės nišos, o
trikampiuose frontonuose iškirsti staav Dvar a ministrat riaus nam asa as
čiakampiai langai. Frontonus skiria plaA IA
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čios juostos, suskaidytos vertikaliomis siauromis įdubomis; apatinius frontonų
kampus pagyvina nuožulnūs stilizuoti dekoro elementai – klasicistinių lašų imitacija. Langai dvieiliai, šešių stiklų, be apvadų. Priestatų pastogę juosia profiliuotas
frizas ir išsikišęs karnizas. Kiemo fasadų sienos lygios, su nevienodais atstumais
išdėstytais dvieiliais ir trieiliais langais. Administratoriaus namas – nesudėtingų
formų, būdingų provincijos architektūrai, kuriose susipina vietinės statybos tradicijos
ir primityvūs stilizuoti romantizuoto klasicizmo dekoro elementai.
vartas stovi priešais administratoriaus namą, kitoje gatvės pusėje, arčiau
upės. Apie 1870 m. pietų korpuse iškirsti didesni langai, užstatytas antrasis aukštas,
sumūrytos krosnys ir įrengta mokykla. Po 1890 m. gaisro atstatyta vienaukštė mokykla, kiemo pietvakarių kampe sumūrytas plytų priestatas. 1920–1944 m. šiame korpuse
buvo valsčiaus administracija, viršaičio butas, arklidė ir daboklė. Tvartas vienaukštis,
pusiau uždaro „U“ raidės plano, su diendaržiu, atgręžtu į rytus; patalpos išdėstytos
viena eile (5 pav.). okolis ir sienos akmens mūro, vietomis su raudonų plytų ir
tinko intarpais; dvišlaitis stogas dengtas šiferiu. Tvartas monumentalaus tūrio, fasadai
ištęstų proporcijų, asimetriški; sienų ir stogo aukščių santykis apie 1:1 (6 pav.).
Originaliausi – atgręžti į rytus šoninių korpusų galiniai fasadai. Juose derinamas
akmens mūras, raudonos plytos, rustuotos mentės ir vainikuojantys mediniai trikampiai frontonai, pagyvinti pusapskričiais langeliais, dekoruotais riestiniais apvadais.
Šiuose fasaduose liko frizo ir menčių dekoro fragmentai – jų skaidymas vertikaliomis įrėžomis (panašus į administratoriaus namo). Kituose išorės fasaduose (šiaurės,
pietų ir vakarų) dominuoja akmens mūro sienos (vietomis skaidomos mentėmis), su
įvairiais atstumais išdėstytais langais, apjuostais raudonų plytų apvadais su platesne
viršutine dalimi. Vidaus kiemo fasadai lygūs, netinkuoti, su stačiakampiais langais.
Tvarto architektūra artima administratoriaus namo architektūrai.
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av Dvar tvart
Van ens malūnas stovi prie užtvankos, į šiaurės vakarus
A IA
nuo tvarto; jis pastatytas 1836 m. senojo medinio malūno vie- asa ai
toje. 1935 m. gyvenamajame korpuse iškirsti didesni langai,
prie rytų įėjimo pristatytas naujas prieangis. Malūnas veikė iki 1969 m. ir priklausė
Utenos buitinio gyventojų aptarnavimo kombinatui; buvusiame malūnininko bute
gyveno paskutiniojo malūnininko šeima. Malūnas sudėtinio tūrio, kampinio „L“
raidės plano – sudarytas iš gamybinio korpuso ir namo (7 pav.). Malūno sienos
mišrių konstrukcijų, sumūrytos iš akmenų ir raudonų plytų, vietomis tinkuotos,
perdangos medinės, stogai pusvalminiai ir dvišlaičiai, dengti šiferiu. Gamybinis
korpusas dviaukštis, su pastoge; jo planas kvadrato formos, per vidurį dalomas
išilgine kapitaline siena į dvi puses; grindys lentų. Rytinėje pusėje įrengti dveji
mediniai laiptai veda į viršutinį aukštą, kuriame stovėjo 4 girnos, valcai, kruopinė.
Prieš Antrąjį pasaulinį karą malūne malė grūdus, gamino kruopas, valcavo, vėlė
audeklus, tekindavo įvairias metalo detales, pjovė ir obliavo lentas, darė malksnas,
o po karo – tik malė ir valcavo.21 Pastogėje, skirtoje sandėliavimui, pastatytas
keliamasis įrenginys su didžiuliu mediniu ratu (8 pav.). Vakarinė gamybinio korpuso pusė iškilusi virš vandens, plačia arka gaubia kanalą ir galine siena remiasi
į vakarinį jo krantą; po pirmojo aukšto grindimis įrengtos dvi turbinos. Antrasis,
gyvenamasis, korpusas siauresnis ir kiek žemesnis, vienaukštis, su nedideliu rūsiu;
jis glaudžiasi prie rytinio gamybinio korpuso šono. Namo suplanavimas dvieilis –
patalpos pereinamos, išdėstytos abipus
išilginės kapitalinės sienos; yra dvejos 21
A IA 1977 m. ekspedicijos medžiaga.
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durys: šoniniame pietų ir galiniame rytų fasaduose. Name buvo vilnų karšykla ir
butas; šalia pietinio prieangio sumūrytas kaminas – dvaro rūkykla ir virtuvė su
sena krosnimi; antroji virtuvė įrengta rytiniame gale. Namo kambarių grindys lentų,
o prieangio, rūkyklos ir sandėliuko prie virtuvės – plūkto molio asla. Vakarinėje
prieangio sienoje iškirstos durys jungia namą su gamybiniu korpusu. Eksterjere
dominuoja monumentalaus tūrio gamybinis korpusas. Originaliausi yra galiniai
šiaurės ir pietų fasadai, kuriuose derinamas akmens mūras su baltai tinkuotomis
plokštumomis. Fasadų kampus žymi akmens mentės, viršų vainikuoja platūs
trapeciniai frontonai, o cokolį pagyvina gaubiančios kanalą segmentinės arkos,
sumūrytos iš raudonų plytų; aukštas stačiakampes angas juosia raudonų plytų
apvadai su paaukštinta viršutine dalimi. Pietų fasado tinkuotoje pusėje nedideli
stačiakampiai langai išdėstyti dviem lygiais. Šiaurės fasade (ant gamybinio korpuso
cokolio akmens) iškaltas įrašas su data:
. Gyvenamosios dalies korpusas
tinkuotas, jo kampus žymi rustuoti piliastrai, pastogę juosia profiliuotas karnizas;
nedidelius stačiakampius langus rėmina tinko apvadai su palangių traukomis. Galinis rytų fasadas simetriškos kompozicijos, per vidurį dalomas rustuotu piliastru;
viršų vainikuoja trapecinis frontonas, kuriame įkomponuotas pusapskritis langelis,
apjuostas tinko apvadais. Malūno eksterjere, pasitelkus skirtingas medžiagas bei
tūrius, ryškiai akcentuotos dvi funkcinės zonos. Tai – originalus pastatas, turintis
liaudiško klasicizmo bei romantizmo stilių bruožų.
Apibendrinant galima teigti, kad Užpalių dvaro sodybos pastatų architektūroje
susipina santūraus klasicizmo stiliaus bruožai su liaudiškomis XIX a. provincijos
dvarų statybos tradicijomis.

Užpalių cerkvė
alių v Nik la aus cerkv su dvaro sodyba susijusi vizualiais
ryšiais. Ji pastatyta dvaro teritorijoje, į pietus nuo administratoriaus
kurį laiką gyveno cerkvės dvasininkai.
irm i
alių cerkv (pašventinta 1866 m. šv. Vladimiro vardu)
2,5 km nuo miestelio, Mažeikiškių kaime, kuriame gyveno nemažai

ir istoriniais
namo; jame
stovėjo apie
rusų šeimų.

Cerkv s vakarų
asa as

m
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Konfiskavus E. Sapiegos dvaro sodybą, rusų bendruomenei
paskirta 42 ha žemės su trimis pastatais – mūriniu ir dviem cerkv s r ektas
AA
I
a
mediniais. Pirmiausia laikina cerkvė buvo įrengta mediniame
l
name, prie kurio už bendruomenės lėšas pristatė varpinę (kad
pastatas būtų panašus į cerkvę).22 1864 m. Vilniaus gubernatorius N. Muravjovas buvo davęs leidimą statyti mūrinę cerkvę.23 Numatyta cerkvės
statybą pradėti 1868 m., tačiau laikinos Mažeikiškių cerkvės šventikas 1869 m.
lapkričio 28 d. kreipėsi į gubernijos tarnybą su prašymu, kad vietoje Mažeikiškių
būtų leista statyti cerkvę Užpaliuose. Iki 1869 m. pabaigos vyko susirašinėjimas ir
buvo nutarta, kad Užpaliai, kaip prekybos ir „patogesnės“ vietos punktas, tinkamesnis cerkvės statybai nei Mažeikiškiai. Numatyta cerkvei atiduoti Užpaliuose
esantį sodą; minima, kad cerkvės ir parapijos trobesių kaina neturėtų viršyti
6 851,86 rublių. 1869 m. gruodžio 31 d. VRM Kauno gubernatūra (cerkvių statybos
tarnyba) siunčia raštą Vilniaus, Kauno, Gardino ir Minsko generalgubernatoriui ir
praneša, kad cerkvės statybą vykdys antrosios gildijos pirklys Korablikovas, kuris
pasiūlė mažiausią kainą.24 1870 m. cerkvei priklausantys pastatai Mažeikiškiuose
jau seni, reikalingi kapitalinio remonto. Tais pačiais metais Vilniaus generalgubernatorius N. Muravjovas iš sukilimo dalyvių kontribucijų fondo skyrė 11 000
rublių naujai cerkvei statyti.25 Mūrinės
cerkvės projektą parengė architekto 22
р
.
и
padėjėjas Baranovas26 (9 pav.). Statyba
.
.
baigta 1872 m. ir 1873 m. liepos 23 d. 23 LVIA, f. 378, b. 948, l. 11.
24
en at l. 11–13.
cerkvė pašventinta; 1893 m. už iždo 25 Šlevis G. en at.
lėšas ji remontuota (remontas kainavo 26 AA, f. I-473, ap. 2, b. 10, l. 1.
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1 160 rublių). Prie cerkvės stovėjo du trobesiai tarnautojams: mūrinis ir medinis,
kuriame po vienu stogu – svirnas, sandėlis malkoms ir trys tvartai (jie remontuoti
1895 m.). Vėliau, 1896 m., už iždo lėšas cerkvės dvasininkams pastatytas namas,
du klojimai, svirnas, arklidė ir tvartas; trobesiai mediniai, dengti malksnomis. Dar
buvo pirtis ir ledainė – mediniai, dengti lentomis.27 Minima, kad cerkvė ir varpinė
mūrinės, pastatytos iš geros kokybės medžiagų ir yra išlaikomos vietinėmis lėšomis.
erkvėje telpa 300 žmonių; jos teritorija aptverta mūro tvora.28 1944 m. cerkvė
apgriauta. 1948 m. vasarą Utenos apskrities VK nutarimu cerkvė uždaryta ir joje
supilti grūdai; tačiau dėl žmonių skundų gruodžio mėn. grąžinta parapijai.29
Cerkv pagrindiniu vakarų fasadu atgręžta į gatvę. Ji pastatyta lygiagrečiai
dvaro administratoriaus namui, atgręžta į jį šoniniu šiaurės fasadu; sienos sumūrytos
iš plytų, tinkuotos, stogai dengti skarda. erkvė ašinės kompozicijos, sudėtinio
tūrio, sudaryto iš trijų dalių: varpinės bokšto, artimos kubui pagrindinės salės ir
juos jungiančios žemos vidurinės dalies – prienavio. Planas laiptuoto, siaurėjančio
bokšto kryptimi kontūro, užbaigtas plačia pusapskrite apside; visos trys plano dalys
yra beveik taisyklingo kvadrato formos. Pagrindiniame fasade dominuoja dvitarpsnis bokštas, kylantis virš prieangio ir dengtas aukštu aštuonkampiu palapininiu
stogeliu, su svogūniniu šalmeliu ir šešiagaliu kryžiumi. Apatinis bokšto tarpsnis
kvadratinio plano, o antrasis – aštuonkampis, pastatytas ant kiek siauresnio už
pirmąjį tarpsnį pagrindo. Pirmojo tarpsnio kampus žymi piliastrai, o pagrindą, į
kurį remiasi antrasis tarpsnis, skaido siauros horizontalios ir (tarp jų įterptos) apskritos įdubos. Antrojo bokšto tarpsnio kampus riboja žemi piliastrėliai, į kuriuos
remiasi pusapskritės akustinių angų ir nišų (išdėstytų pakaitomis) sąramos. Įeiga
akcentuojama iškiliu portalu, kurio šonuose yra kresnos 3/4 stilizuotos kolonos,
o viršus užbaigtas trikampiu skydu su apskrita įduba; durys medinės, dvivėrės,
paaukštintos pusapskrite plokštuma, apkalta lentomis. Šoniniai fasadai suskaidyti
į keturias, žemėjančias apsidės kryptimi, dalis, kurias jungia dvi vientisos traukos – cokolio ir palangių. Į cokolio trauką remiasi piliastrai, rėminantys atskiras
pastato dalis, o į palangių trauką – aukšti arkiniai langai. Salės ir prienavio
langų arkinę dalį akcentuoja bendras iškilus apvadas, jungiantis visus tris langus.
Bokšto pirmasis tarpsnis vienodo aukščio su prienaviu ir apside; nesiskiria ir šias
fasado dalis juosiantis lygus frizas, užbaigtas siauru profiliuotu karnizu. erkvės
salės tūris aukštesnis, artimas kubui, su platesniu ir puošnesniu laiptuotu frizu
bei dantukais pagyvintu karnizu; puošnesni ir jos kampus žymintys piliastrai, dekoruoti stačiakampėmis ir arkinėmis įdubomis. Virš keturšlaičio salės stogo kyla
aštuonkampis bokštelis su svogūniniu šalmu ir kryžiumi. Apsidės fasado vidurinė
plokštuma aklina, o šonuose įkomponuota po vieną arkinį langą. Vidaus erdvė
vientisa, sienų plokštumos lygios, tinkuotas, o grindys – lentų. Prienavį nuo salės
skiria tik plati pusapskritė arka; panaši arka akcentuoja ir presbiterinę cerkvės dalį,
kuri yra pakelta trimis pakopomis. erkvės projekte matyti, kad presbiterijos šonuose
suprojektuotos atitvaros – dešinėje pusėje už ažūrinės žemos tvorelės buvo numatyta
vieta chorui. Prienavio ir presbiterijos
lubos lygios, o salės erdvė paaukštinta 27 LVIA f. 1539, ap. 1, b. 82, l. 1, 7.
28
en at l. 2.
ir su nusklembtais kampais; viršų juosia 29 Laukaitytė R. ta iatikių a ny ia Lietuv e
am iu e Vilnius, 2003, p. 208.
profiliuotas karnizas. Ikonostasas, sto1258
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vėjęs apsidėje, buvo perkeltas į Utenos cerkvę. Šiuo metu cerkvės pastatas gana
blogos fizinės būklės.
Užpalių cerkvė statyta istorizmo laikotarpiu ir yra santūrių eklektinių formų,
kuriose jaučiama praėjusio romantizmo įtaka, susipina vadinamo „rusų bizantinio“
stiliaus elementai bei stilizuotos neorenesansui būdingos detalės. Trijų dalių, ašinės
kompozicijos sandara būdinga daugeliui Lietuvos stačiatikių cerkvių, stovinčių
nedideliuose miestuose. Panašios struktūros – su bokštu priekyje yra T tuvėnų,
I turkės, Taurag s, Semel škių ir kt. stačiatikių cerkvės.
erkvės vent rius aptvertas akmens mūro tvora tik nuo gatvės pusės. Var
tai atviri, vienos angos, kurią riboja žemi kvadratinio skerspjūvio stulpai, dengti
keturšlaičiais stogeliais.

Užpalių katalikų bažnyčios statinių
kompleksas ir parapijos trobesiai
a ny i s statinių k m leks sudaro: bažnyčia, varpinė, sandėlis, tvora su vartais ir šventoriuje stovintys mažosios architektūros statiniai. ara i s tr esiai – tai
klebono sodyba su ūkiniais statiniais, klebonija, špitolė (10 pav.).
Literatūroje esama teiginių, kad a ny iai 1522 m. paskirta dešimtinė iš dvaro
žemės, o vėliau dovanotas Germaniškio palivarkas; 1651 m. pastatyta ir 1653 m.
pašventinta nauja bažnyčia.30 Apie 1750 m. senoji bažnyčia nugriauta ir jos vietoje
(nupirkus Armališkių palivarką) vėl pastatyta nauja, kuri buvo pašventinta 1753 m.;
prie bažnyčios nuo 1782 m. veikė mokykla. Per miestelio gaisrą 1783 m. liepos
mėn. bažnyčia sudegė.31 Klebono Adomo Legavičiaus pastangomis buvo atstatyta ir
1787 m. pašventinta; 1788–1789 m. Rygoje nulieti varpai (meistras J. S. ehner).32
1828 m. gegužės 26 d. sudarytame inventoriuje33 rašoma, kad bažnyčia 1784 m.
statyta parapijos lėšomis iš pušies medžio, ant mūro pamatų, sienos apkaltos
storlentėmis; jos dydis – 48
24 uolekčių, aukštis – 10 uolekčių. Pastatas su
dviem bokštais (ir aukštais geležiniais kryžiais virš jų), tarp kurių fasado priekyje
yra mažas kupoliukas su kryžiumi; stogo gale virš Didžiojo altoriaus taip pat kyla
kupolas. Bažnyčios stogas dengtas malksnomis ir reikalingas remontas. Bažnyčią
apšviečia trylika langų. Priekyje durys didelės, filinginės, su geležiniais vyriais
ir kabliais, užsklendžiamos didžiule geležine sklende. Šoninės mažesnės durys į
chorą su geležiniais vyriais ir kabliais, užsklendžiamos per vidurį dalbomis. Taip
pat dvejos durys į zakristijas – su geležiniais vyriais, kabliais, apkaltos ir su
vidiniais užraktais. a in s aptvertos statinių tv ra, ant mūro pamatų. Nuo gatvės
yra vartai su mūro stulpais. Bažnyčia stovi kapinėse, apsupta klevais ir liepomis.
Dešinėje bažnyčios pusėje stovi sena medinių stulpų var in , paramstyta iš visų
pusių. Joje kabo trys varpai, o ketvirtasis, didžiausias, įneštas į bažnyčią.
Aprašyti ir netoli bažnyčios pastatyti kle ni s tr esiai 34 Einant iš kapinių
30
Misius K., Šinkūnas R Lietuv s katalikų a ny i s,
į kleboniją, kairėje pusėje minimas vaisių
Vilnius, 1993, p. 328.
s as, kuriame auga 14 obelų. Durys, 31 en at
vedančios į kleboniją, dvigubos, su vy- 32 Baliulis A. Užpaliai iki XIX a. vidurio, V ruta,
1997, gruodžio 1–5, Nr. 45 (327).
riais, geležiniais kabliais ir rankena už- 33 LVIA, f. 669, ap. 2, b. 332, l. 30.
daryti. Dešinėje prieangio pusėje – tro- 34 en at, l. 34.
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m

ba su dviem dideliais langais; jos sienos
av
alių a ny i s statinių ir ara i s
tinkuotos ir baltintos, stovi koklių kros- tr esių k m leks situaci s lan schema
nis. Priešais, tiesioje linijoje – alkierius
m u ar A u eika
su dviem dideliais langais, o jo gale –
drabužinė su vienu langu. Einant iš alkieriaus į trobą, dešinėje pusėje drabužinė su
dideliu langu ir vidaus užraktu; šalia drabužinės – sandėliukas su mažu langeliu
ir vidaus užraktu. Pasukus link priemenės, kairėje pusėje kambarys su dviem
langais, tinkuotomis ir baltintomis sienomis, koklių krosnimi ir su vidaus užraktu.
Kitame kambaryje yra du langai. Kamine, kuris iškyla virš stogo, įrengta virtuvė.
Prie jos kairėje pusėje troba su dviem langais, o prie jos – sandėliukas su vienu
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langu; sandėliuko viduryje įrengtas rūselis su molio asla. Klebonija 12,5
5
uolekčių dydžio, su dviem viršutiniais
langais galuose; minimi žemutiniai langai su dvigubomis langinėmis. Už klebonijos yra ar as, o jo gale, kieme stovi
ulinys mediniu rentiniu. Prie šulinio
pastatyta šiaudais dengta ke ykla kurioje
stovi molio krosnis. Už kepyklos stovi
svirnelis ir du tvarteliai, dengti bendru
šiaudų stogu. Einant link svirnelio,
kairėje pusėje yra le ain . Ji 12
10,5
uolekčių, sumūryta iš akmens ankstesnio klebono Jozefo Bauerio. Minimas
kvadratinis kiemas (diendaržis), kurį
supa trobesiai, statyti ant akmens mūro
pamatų: ve imin arkli
ir septyni
įvairių dydžių tvartai Tarp kiemo ir
svirno – sena pinučių tv ra su vartais
vidurinėje dalyje. virnas suręstas iš
pušies medienos, ant akmens mūro
pamatų, apmuštas storlentėmis ir deng- Var in s rtalas
m
tas šiaudų stogu. Jis, kaip ir ledainė,
statytas klebono Jozefo Bauerio pastangomis. Minėtas klebonas užveisė ir vaisių
s , esantį už kiemo, kuriame augo 110 obelų ir kriaušių. Už sodo stovi kl imas
ir ar in Klojimas (10 3 sieksnių) suręstas iš pjautų pušies rąstų, o daržinė – iš
apvalių; prie klojimo yra ulinys medinėmis briaunomis. Minimas kitas klojimas
(12
5 sieksnių), suręstas iš apvalių sienojų, dengtas šiaudais.
1845 m. gruodžio 19 d. sudarytame inventoriuje35 žymių pasikeitimų nėra.
Prie bažnyčios minima ligoninė, suręsta iš pušinių sienojų, o prie klebonijos trobesių
vent riaus vartai
m

35

en

at l. 38.
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minimas naujas kvadratinis kiemas, apstatytas 1844 m.; jame penki tvartai, vežiminė
ir arklidė. Rašoma, kad kapinės 1828 m. iškeltos už miestelio.
Išliko senosios me in s a ny i s nuotrauka.36 Prieš nugriovimą 1884 m. architektas Ustinas Golinevičius bažnyčią apmatavo ir padarė plano bei skersinio
pjūvio brėžinius37 (11 pav.). Bažnyčia buvo trinavė, simetriško ištęsto plano (7,5
15 sieksnių), užbaigta trisiene apside. Priekyje iš plano kontūro kiek išsikišo
kvadratinio skerspjūvio bokštai, o šalia presbiterijos, simetriškai – analogiško dydžio
priestatėliai – prieangis ir zakristija; navas skyrė dvi poros kvadratinio skerspjūvio
stulpelių ir du stulpeliai rėmė vargonų choro, įrengto virš prienavio, sienelę. Skersinio pjūvio brėžinyje matyti, kad interjero erdvė buvo pseudobazilikinė: šonines
navas dengė lygios lubos, o centrinė nava buvo kiek paaukštinta, su nukirstais
šonais. Presbiterijos ir apsidės šonus apšvietė langai; pažymėtos ir trijų altorių
vietos. Nuotraukoje, darytoje nuo aikštės pusės, matyti šoninis bažnyčios fasadas ir
pagrindiniai šventoriaus vartai. Fasadą
skaido vertikalios sąvaržos, tarp kurių 36 Miškinis A. en at, p. 587.
išdėstyti langai su pusapskritėmis arko- 37 AA, f. I-473, ap. 2, b. 11, l. 1.
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mis. Virš stogo kyla dvitarpsnis bokštas, užbaigtas kupoliuku; antrojo bokšto
nematyti – greičiausiai jį užstoja pirmasis, arčiau esantis, nes fotografuota tiesiai
priešais fasado vidurinę dalį. Tai buvo barokinė bažnyčia. Baroko architektūros
bruožų turėjo ir vartai. Jie sumūryti iš plytų, baltai tinkuoti, sudaryti iš dviejų
asimetriškų uždarų angų. Kairėje pusėje esančią aukštą ir plačią pusapskritės arkos
angą vainikavo lenkto kontūro frontonas, o šalia esančius žemus praėjimo vartelius
dengė tiesus antstatas.
Dabartinė v
re y s a ny ia konsekruota 1898 m., įrengti 16 registrų
vargonai (leidimas statybai gautas 1888 m. iš Vilniaus generalgubernatoriaus).
1925 m. dažytas bažnyčios vidus. Kiek vėliau (po 1929 m.) bažnyčia remontuota,
pastatyta altarija.38 Bažnyčios autorius nežinomas, tačiau yra nuomonių, kad ją
galėjo projektuoti Kauno gubernijos architektas U. Golinevičius39, kuris atliko dalinius bažnyčios apmatavimus.
Bažnyčia stovi šventoriaus vidurinėje dalyje, pagrindiniu vakarų fasadu
atgręžta į aikštę. Ji dvibokštė, trinavė, pseudobazilikinė. Sumūryta iš raudonų plytų,
netinkuota, cokolis tašytų akmenų, stogai dengti skarda. Planas simetriškas,
38
Misius K., Šinkūnas R. en at
laiptuoto kontūro, su kiek išsikišusiu 39 Lietuv s architektūr s ist ri a Vilnius, 2000, t. 3,
p. 263.
transeptu, siaurais bokštais, priglaustais
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prieangio kampuose, ir siauresne trisiene apside (12 pav.). Pagrindinis fasadas
simetriškas, su įgilintais keturių siaurėjančių tarpsnių bokštais šonuose, dengtais
keturšlaitėmis smailėmis. Apatinis bokštų tarpsnis aukščiausias, su mažu smailiaarkiu
langeliu. Antrasis tarpsnis žemas, su arkinėmis nišelėmis šonuose ir langeliu tarp
jų. Trečiajame tarpsnyje – aukšta arkinė akustinė anga, o žemame viršutiniame –
dvi nedidelės smailiaarkės angelės. Skiriasi ir tarpsnius juosiantys karnizai; aukštųjų
tarpsnių karnizai puošnesni, pagyvinti dantukais. Vidurinė fasado dalis užbaigta
trikampiu frontonu, su kampiniais bokšteliais; frontoną skaido trimis eilėmis išdėstyti
arkiniai langeliai ir stačiakampės įdubos. Perspektyvinį portalą rėmina piliastrėliai
ir trikampis skydas su apskrita nišele; dvivėres įsprūdines duris paaukština platus pusapskritis, sudalytas spinduliais langas. Virš portalo įkomponuoti nedideli
poriniai smailiaarkiai choro langeliai. Šoniniuose fasaduose akcentuota vidurinė
dalis (transeptas) užbaigta stačiašlaičiu skydu su bokšteliu ir kryžiumi. Navų ir
transepto kampus žymi laiptuoti dviejų pakopų kontraforsai. Langai įstatyti į plačias
nišas, užbaigtas arkatūrinėmis juostomis, ir remiasi į bendrą horizontalią trauką;
jie smailiaarkiai, suskaidyti masverkais. Apsidės fasado trys plokštumos aklinos, o
šoninėse įkomponuota po vieną langą. Vidurinėje fasado plokštumoje įrengta niša
su krucifiksu. Fasadus juosia išsikišęs profiliuotas karnizas su dantukais. Viduje
navas dengia kryžminiai skliautai ir skiria trys poros piliorių, sujungtų kiek
smailėjančiomis arkomis; pilioriai arkiniais praėjimais jungiami ir su šoninių navų
sienas skaidančiais piliastrais. Kairėje pusėje, prie pirmojo pilioriaus, įrengta sakykla
su baldakimu. Presbiterija yra vienodo pločio su centrine nava; jas skiria ažūrinė
tvorelė. Presbiterijos šonuose antrajame aukšte įrengtos ložės; jų sienelės sudalytos
giliomis pusapskritėmis nišomis. Durys į zakristiją ir į prieangį aprėmintos profiliuotais apvadais su tiesiais sandrikais. horas įrengtas virš prienavio ir remiamas
dviem kvadratinio skerspjūvio stulpais, sujungtais segmentinėmis sąramomis; tarp
stulpų įterptos trejos durys. horo sienelė aklina, sudalyta stulpeliais, kuriuos
jungia arkutės; prospektas neogotikinių formų. Bažnyčioje yra penki neogotikinių
formų altoriai. Grindys lentų, sudėtų eglute. Bažnyčia statyta istorizmo laikotarpiu,
„plytų“ stiliaus, turi originalių neoromaninių ir neogotikinių stilių bruožų.
vent rius netaisyklingo daugiakampio plano formos, lygaus reljefo; jo pakraščiuose yra palaidojimų. Šventoriaus šiaurės vakarų kampe stovi varpinė, o
1264

ISTORIJA

VIETI

AS IR

U LT

RA

priešingame nei varpinė (pietryčių) kampe pastatytas sandėlis. Nuo aikštės pusės
šventorių juosia ažūrinė plytų tv ra, pastatyta ant akmens mūro ir plytų cokolio.
Ši „reprezentacinė“ tvoros dalis yra sudaryta iš vertikalių raudonų plytų stulpelių
ir juos jungiančios kiek žemesnės ažūrinės dalies, sukomponuotos iš geometrinių
stačiakampių ir rombų ornamentų. Atgręžti į gatvę stulpelių fasadai pagyvinti
smailiaarkėmis nišelėmis, o iš šventoriaus pusės – jų plokštumos lygios; stulpelius
dengia dvišlaičiai skardos stogeliai su smailėmis. Kitos tvoros kraštinės sumūrytos
iš akmenų su raudonų plytų stulpelių intarpais. Pietinė tiesi šventoriaus tvoros
linija, už kurios įsikūrusi buvusi klebono sodyba, paremta žemais kontraforsais.
Iš šventoriaus pusės akmenų tvora tinkuota, o išorėje – paliktas netinkuotas akmens mūras.
Di ie i vartai įrengti priešais pagrindinį bažnyčios fasadą. Jie trijų atvirų angų,
ribojamų raudonų plytų stulpais. Kraštiniai (priglausti prie tvoros) stulpeliai tokie
patys kaip ir skaidantys ažūrinę tvoros dalį. Viduriniai stulpai didesnio skerspjūvio
ir aukštesni, iš visų pusių užbaigti trikampiais skydeliais, kuriuos dengia dvišlaičiai
skardos stogeliai su kryžiais; jų pagrindiniai, atgręžti į gatvę fasadėliai pagyvinti
smailiaarkėmis nišelėmis. Antrieji, vienos angos varteliai, įrengti šiaurinėje tvoros
linijoje ir veda prie klebonijos pastato, stovinčio šalia Pilies gatvės. Jie pridengti
tiesia viršutine sąrama, o šonuose ribojami tokiais pačiais raudonų plytų stulpeliais,
kokie skaido ir akmens mūro tvorą. Pagalbiniai platūs dvivėriai ažūriniai metalo
vartai įrengti ir siauras imas paliktas pietrytiniame tvoros kampe, šalia sandėlio.
Var in statyta 1847 m. parapijiečių lėšomis (akmenyje yra įrašas: „
r a
D w nica a A ministrac
Gra inskie k s tem ara ian wymur wana ) 1869 m.
bažnyčios inventoriuje rašoma, kad varpinė nauja, mūrinė, triaukštė; pirmasis aukštas
mūrytas iš akmenų, o du viršutiniai – degtų plytų; jos durys dažytos aliejiniais
dažais. Varpinėje buvo trys varpai. 1849 m. bažnyčios kronikoje minimi du varpai, lieti 1788 m. ir 1789 m. Rygoje, 1806 m. lietas
av Var in s lanas
J. S.
ehnerio, bei varpelis, 1824 m. lietas Rygoje.40
m rai A u eika
Varpinė stovi šventoriaus tvoros linijoje, pagrindiniu fasadu atgręžta į pietus. Prie jos šiaurės fasado
glaudžiasi pagrindinė tvoros linija, o prie rytų fasado
šono prijungta akmens mūro tvora. Ji stulpinė, trijų,
siaurėjančių į viršų, tarpsnių, dengta keturšlaičiu
(įlenktais šlaitais) skardos stogeliu su kryžiumi. Pirmojo tarpsnio sienos sumūrytos iš akmens, labai storos
(1,80 m), o kitų tarpsnių – iš plytų, tinkuotos. Planas
kvadrato formos, su laiptais šiaurės vakarų kampe
(13 pav.). Fasadai simetriški, tarpsniai nevienodos
architektūros, skiriami išsikišusiomis profiliuotomis
traukomis. Apatinis tarpsnis – akmens mūro, aklinas,
su smailiaarkiu portalu pagrindinio fasado vidurinėje
dalyje. Portalą rėmina du – platus ir siauras – balto
tinko apvadai, užbaigti kryžiumi; durys
dvivėrės, apkaltos lentomis eglute ir 40 Baliulis A. Užpalių varpinė,
A IA b. 17, p. 77–
paaukštintos smailiaarkiu langu. Ant78.
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rasis bokšto tarpsnis tinkuotas, su poriniais kampiniais piliastrais ir aukštomis
pusapskričių arkų akustinėmis angomis, pro kurias matyti varpai; tarpsnį skirianti
viršutinė trauka puošta dantukais. Trečiojo, žemiausiojo, tarpsnio kampus taip pat
žymi poriniai piliastrai, o plokštumą tarp jų pagyvina apskritos nišelės. Varpinė –
romantizmo laikotarpio statinys, kurio architektūroje susipina liaudiškojo romantizmo bruožai su neobarokui būdingomis detalėmis (poriniais piliastrais, apskrita nišele).
Šalia varpinės, dešinėje pusėje, stovi akmens mūro paminklas – ū int lis.
Ant aukšto stačiakampio skerspjūvio postamento užkelta Rūpintojėlio skulptūra
(iškalta iš to paties akmens kaip ir postamentas ir yra maždaug dukart už jį
žemesnė) atgręžta į bažnyčios šoninį šiaurės fasadą. Priešais antrąjį šoninį (pietų)
bažnyčios fasadą pastatytas medinis drožinėtas k lytstul is su įrašais: „
v A IMI AI GL
M
A
aminklas su v M Mari s skul tūra
pastatytas už bažnyčios apsidės, šventoriaus šiaurės rytų kampe. Jis stilizuotų
formų, pastatytas iš granito plokščių ir cemento. Paminklas užkeltas ant plačios
keturių pakopų platformos ir sudarytas iš dviejų dalių: žemo pagrindo ir aukštos,
užbaigtos kryžiumi, pagrindinės dalies, kurios nišelėje pastatyta skulptūra.
Į pietus nuo paminklo, kitame šventoriaus kampe, tarp plačių pagalbinių
vartų ir siauro praėjimo pastatytas san lis. Jis nedidelio vientiso tūrio, vienaukštis,
stačiakampio plano, pagrindiniu fasadu atgręžtas į vakarus. Sandėlis sumūrytas
iš raudonų plytų, netinkuotas, dengtas dvišlaičiu skardos stogu. Pagrindinis fasadas simetriškas, su durimis vidurinėje dalyje ir langais šonuose; angos užbaigtos
pusapskritėmis sąramomis. Fasado kampus akcentuoja mentės, bokšteliais kylančios
virš karnizo ir užbaigtos dvišlaičiais skardos stogeliais; vidurinę fasado dalį akcentuoja nedidelis trikampis frontonėlis, taip pat akcentuotas dvišlaičiu skardos stogeliu.
Galinis šiaurės fasadas aklinas, su kampinėmis mentėmis ir užbaigtas trikampiu
frontonu, kuriame įkomponuota nedidelė pusapskritė angelė. Pagrindinio fasado
pastogę juosia ir galinio fasado frontoną skiria profiliuota trauka, sudaryta iš kelių
plytų eilių. Galinis pietų fasadas aklinas, jo plokštuma lygi, užbaigta trikampiu
skydu; prie fasado kairiosios pusės prijungta šventoriaus tvora, kurioje paliktas
įėjimas į klebono sodybą.
Buvusieji kle n s y s astatai – namas, trys ūkiniai trobesiai ir rūsys,
išsidėstę į pietus nuo šventoriaus. Išėjus pro šalia sandėlio esančius vartelius, takas
veda į Gailiešionių gatvę, prie kurios stovi rūsys ir du ūkiniai trobesiai, dengti
bendru stogu. Sodybą iš ūkininko Sruogos įsigijo klebonas Antanas Paurys (klebonavo Užpaliuose 1929–1949 m.). Joje klebonai gyveno ir sovietmečiu, nacionalizavus
kleboniją. Paskutinis čia gyveno klebonas Mykolas Mikeliūnas (klebonavo Užpaliuose
1957–1970 m.), kuriam A. Paurys pardavė sodybą.41 le n namas pastatytas sklypo
vidurinėje dalyje, galu į J. Basanavičiaus ir šoniniu pagrindiniu (pietų) fasadu į
Gailiešionių gatvę. Namas sudėtinio tūrio, vienaukštis, su pastoge, dengtas dvišlaičiu
skardos stogu. Planas asimetrinis kryžminis, su prieangiu ir priestatu. Sienos
suręstos iš sienojų, ant akmens mūro pamatų ir apkaltos horizontaliai lentomis.
Pagrindinis fasadas su dvišlaičiu uždaru įstiklintu prieangiu vidurinėje dalyje 41 Informaciją suteikė Užpalių gyventojas Juozas
ir langais šonuose; prieangio kampinės
Gudelis, gim. 1915 m.
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lentos pagyvintos vertikaliomis įrėžomis, o trikampis skydelis apkaltas lentutėmis
eglute. Langai nedideli, stačiakampiai, dvieiliai, apjuosti apvadais, su drožinėtomis
apatinėmis prikaltėmis ir tiesių sandrikų imitacija. Galinis rytų fasadas simetriškas,
su dviem langais ir vainikuotas trikampiu skydu, kurio vidurinėje dalyje yra langas,
paaukštintas trikampe įstiklinta viršūnėle. Analogiškas fasadas ir šiaurinio priestato.
Galinio vakarų fasado simetrija buvo suardyta, vietoje lango įrengus duris (2010 m.
čia dar buvo langas, apjuostas senaisiais apvadais). Be to, naujieji durų apvadai
disonuoja su senaisiais langų apvadais; jie grubių formų, laužyto kontūro. Klebono
namo architektūra būdinga nedidelių miestelių gyvenamųjų namų architektūrai;
namą puošia išlikę senieji langų apvadai.
le n s y s ūkiniai statiniai sudaro vientisą kompleksą. Rūsys atgręžtas
galais į šventorių ir į Gailiešionių gatvę, o du ūkiniai trobesiai stovi statmenai rūsiui,
šonu į gatvę. Nuo gatvės pusės visi statiniai mediniu siauru priestatu sujungti į
vientisą užstatymo liniją. Atskiri jų tūriai išryškėja iš šventoriaus (šiaurinės) pusės.
ūsys vientiso tūrio, stačiakampio plano, sumūrytas iš akmens ir raudonų plytų
ir dengtas dvišlaičiu šiferio stogu; virš rūsio suformuotas kalnelis, todėl jo sienų
beveik nematyti – dominuoja tik stogai. Galinis (šiaurės), atgręžtas į šventorių,
fasadas užbaigtas aukštu trikampiu, apkaltu vertikaliomis lentomis skydu, kuriame
yra du stačiakampiai langai. Antrasis galinis (pietų), atgręžtas į gatvę, fasadas
aklinas; jo skydas taip pat apkaltas vertikaliai lentomis.
Prie rūsio gatvės fasado vakarų pusės pristatyta sienelė jungia jį su trimis
ūkiniais trobesiais – svirnu, daržine ir tvartu. virnas, ar in ir tvartas dengti
bendru dvišlaičiu šiferio stogu ir sudaro vientiso ištęsto plano trobesio vaizdą.
Atgręžta į gatvę pietų fasado linija ištisinė, tačiau matyti ir atskiros trobesio dalys – kraštinės (svirnas ir tvartas), suręstos iš sienojų, sukirstų į kertes, o vidurinė
(daržinė), karkasinės konstrukcijos, apkalta vertikaliomis lentomis; pastogėje matyti
profiliuoti gegnių galai. Tvarto fasade yra nedidelis horizontalus trijų padalų langelis; jį juosia apvadai su pratęstais šonais ir plačia viršutine dalimi, užbaigta tiesia
prikalte. Galinis vakarų (svirno) fasadas su stačiakampiu langeliu trikampiame
skyde; langelio šoniniai apvadai pratęsti, su nusmailintais galais. Svirnas šoninis, su
įgilintu priesvirniu pagrindiniame, atgręžtame į kiemą, fasade; išliko vienas priesvirnio stulpelis. Svirno durys skersine ir dviem vertikaliomis lentomis sudalytos į
keturias plokštumas, kurių kiekviena apkalta lentutėmis rombų ornamentu; kairėje
durų pusėje yra maža kvadrato formos vėdinimo angelė. Nors ūkinis trobesys
yra nugyventas, tačiau išliko saugotinų autentiškų architektūros detalių (langeliai
su apvadais, svirno durys); taip pat yra originalus, šalutinės gatvelės apstatymą
formuojantis ištęstas trobesio tūris.
Pastatas, vadinamas kle ni a, kurioje buvo ir parapijos salė, stovi kitoje,
šiaurinėje, šventoriaus pusėje priešais pagalbinius vartelius. Ji galu atgręžta į Pilies
gatvę ir į aikštę, sudėtinio monumentalaus tūrio, dengta dvišlaičiais šiferio stogais.
Klebonija vienaukštė, su mezoninais ir priestatu; suręsta iš sienojų, ant akmens
mūro pamatų ir apkalta lentomis horizontaliai. Planas sudarytas iš dviejų, kampu
sujungtų stačiakampių – pagrindinio pastato ir priestato. Pagrindinis pastatas
simetriškas, su mezoninais kampuose, užbaigtais trikampiais skydais. Vidurinė
žema pastato dalis kiek įgilinta, su dvivėrėmis durimis ir jos šonuose tankiai iš1267
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dėstytais langais. Mezoninų langai skirtingų dydžių, išdėstyti dviem lygiais ir jų
ašys nesutampa: antrojo aukšto langai išdėstyti virš pirmųjų tarplangių. Rytinio
mezonino šone įkomponuotas siauras vertikalus langelis. Kitų fasadų langai vienodi,
dvieiliai, su siaurais apvadais, kurių šonai kiek pratęsti. Priestatas prijungtas prie
šiaurinio pastato kampo ir šonu atgręžtas į Pilies gatvę. Jo architektūra panaši į
pagrindinio pastato – langai ir jų apvadai yra analogiški. Iš 1956 m. A. Miškinio
nuotraukos matyti, kad klebonijos pagrindinis fasadas atrodė kitaip.42 Kairysis mezoninas buvo žemesnis, su trimis nedideliais šešių padalų langais ir stačiakampe
anga skyde. Kitoks yra vidurinės dalies įstiklinimas, išnyko duris akcentuojantis
trikampis frontonėlis, padidinti langai. Taigi po sovietmečiu atliktos rekonstrukcijos
klebonija neteko senųjų architektūros elementų.
Priešais kleboniją, kitoje aikštės pusėje, stovi buvusi it l . Ji vienaukštė,
sudėtinio monumentalaus tūrio, su mezoninu ir priestatu. Pastatas sumūrytas iš
raudonų plytų, netinkuotas, dengtas dvišlaičiu skardos stogu. Pagrindiniame fasade
dominuoja dviaukštis dvišlaitis mezonino tūris; jis kiek išsikišęs priekin, užbaigtas
laiptuotu karnizu su dantukais ir trikampiu frontonu, kurio vidurinėje dalyje yra
pusapskritė anga. Fasado ir mezonino kampus akcentuoja mentės; apatinio aukšto
langai aukšti, poriniai, jungiami bendru apvadu – „U“ raidės formos sandriku. Mezonino aukštus skiria dvieilės plytų traukos, o viršutinius jo langus jungia bendros
palangių traukos. Fasado šonuose stogo šlaituose kyla vertikalūs stoglangiai, užbaigti
pusapskritėmis arkomis. Galiniai špitolės fasadai užbaigti trikampiais frontonais,
kuriuos nuo apatinės fasado dalies skiria trieilė plytų trauka su įdubomis; frontonų
šlaitus pagyvina laiptuotos, pakopomis sudėtos dekoratyvinės plytų traukos. Špitolė
„plytų“ stiliaus; jos architektūra turi sąsajų su bažnyčios architektūra.
Aikštėje tarp špitolės ir bažnyčios pastatytas betoninis, laiptuoto, siaurėjančio
į viršų tūrio dvipusis aminklas. Vienoje jo pusėje yra šv. Florijono goreljefas su
įrašu: V N A
L IJ NAI A G
M
N
N LAIM
(
) o kitoje –
goreljefas, kuriame pavaizduotas Kristus, nešantis kryžių:
DAMA MAN
N
AV G V NIM
I
Teigiama, kad irmasis aminklas šv. Florijonui
pastatytas po 1912 ar 1914 m. gaisro.43 Jis užfiksuotas tarpukario nuotraukose.
Matyti, kad ant aukšto, nedidelio kvadratinio skersmens stulpo, užbaigto įstiklinta
koplytėle, pastatyta šv. Florijono statula. Paminklui sunykus, 1937 m. klebono Antano Purlio pastangomis jo vietoje pastatytas Šventųjų metų paminklas.44 Dabartinis
aikštėje esantis paminklas pastatytas 1990 m., siekiant atkurti tarpukariu stovėjusį
Nepriklausomybės paminklą.
Be minėtų sakralinių pastatų ir jų kompleksų, miestelyje prieš Antrąjį pasaulinį
karą stovėjo ir žydų maldos namai. Dve i y ų mal s namai buvo nutolę į vakarus
nuo bažnyčios, stovėjo kvartale tarp Astiko ir J. Basanavičiaus gatvių, Šventosios
upės kairiajame krante; netoliese, arčiau upės, buvo pastatyta ir y ų irtis 45
Duomenų apie Užpaliuose stovėjusius žydų maldos namus galima rasti archyviniuose šaltiniuose. Išliko susirašinėjimas
ir įvairūs raportai, saugomi Kauno apsk- 42 Miškinis A. en at, p. 602.
rities archyvo fonduose. Vienoje byloje 43 Miškinis A. en at p. 595.
44
en at, p. 596.
Užpalių žydų bendruomenės įgaliotinis 45 Informaciją suteikė Užpalių gyventojas Aloyzas
Šmuilas Šleimovičius Levinas Kauno guAdomaitis, gim. 1928 m.
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bernijos valdybai pateiktame prašyme rašo, kad Užpaliuose 1888 m. rugsėjo 17–18
naktį sudegė daug namų ir sinagoga su religine mokykla, todėl bendruomenė
norėtų atstatyti nors vieną iš jų pagal buvusį planą ir fasadus. Ukmergės apskrities ispravnikas raportu praneša, kad Užpaliuose žydų namų yra 63, o sinagogų
ir religinių mokyklų nėra, todėl vietos policija neprieštarauja, kad sudegusios
sinagogos vietoje būtų pastatyta nauja; sinagoga nutolusi nuo stačiatikių cerkvės
210 sieksnių, o nuo katalikų bažnyčios – 135 sieksnius.46 1889 m. birželio 2 d.
pranešama, kad Levinas pateikė sinagogos brėžinius. 1889 m. birželio 27 d. Kauno
gubernijos valdyba grąžina brėžinius valdybos I skyriui ir praneša, kad juos reikia
taisyti – parodyti pjūvį, situacijos planą, pastatyti antrą krosnį, nes vienos nepakanka tokiam dideliam pastatui apšildyti. Matyt, projektas buvo pataisytas (ant
jo pažymėta data 1889 m. rugpjūčio 16 d.). Tačiau 1889 m. rugsėjo 18 d. Kauno
gubernijos valdyba vėl siunčia raštą valdybos statybos skyriui ir praneša, kad
projekto negali tvirtinti, nes palikti per maži atstumai nuo pastato iki skersgatvio;
be to, negerai suprojektuotos krosnys, kurios turėtų būti atitrauktos nuo skersinės
sienos.47 Neaišku, ar projektas buvo pakoreguotas, tačiau sinagoga pastatyta, nes
kitoje byloje (1892 01 25) minima, kad Užpaliuose 1889 m. bendruomenės lėšomis
pastatytos dvi religinės mokyklos, vadinamos Bet – hamidraš, ir prašoma išsiaiškinti,
kaip jos galėjo atsirasti be gubernijos viršininko leidimo. Toliau rašoma, kad jos
atstatytos po gaisro ir atidarytos savavališkai; prašoma perduoti bylą Ukmergės
apskrities teismui. Po to yra paaiškinimas, kad Užpaliuose nuo „neatmenamų“ laikų
buvo chasidų maldos namai ir Bet – hamidraš, todėl ir buvo jie abu atstatyti;
leidimo neprašyta, nes atstatyta ant tų pačių pamatų. Pateiktas 1892 m. liepos
20 d. gubernijos valdybos raportas, kuriame rašoma, kad 1890 m. Užpaliuose buvo
dvi medinės religinės mokyklos, vadinamos Bet – hamidraš. Pirmoji nuo cerkvės
nutolusi 213, nuo katalikų bažnyčios 59 sieksnius, o antroji – 242 ir 66 sieksnius.
Žydų namų Užpaliuose minima 81. Rašoma, kad abeji maldos namai uždaryti
(1892 m.), tačiau juos atidaryti kliūčių nėra. Toliau pateikiamas nutarimas dėl
leidimo atidaryti religines mokyklas su sąlyga, kad jų durys atsidarytų į išorę.48
Taigi iš pateikto susirašinėjimo aišku, kad miestelyje stovėjo dveji žydų maldos
namai, tačiau yra kai kurių prieštaringų teiginių – nesutampa skirtingose bylose
nurodyti atstumai iki bažnyčios ir cerkvės, be to, minima ir chasidų sinagoga,
kuri, matyt, stovėjo atskirai.
Išliko žydų maldos namų r ektas, kurį 1889 m. rugpjūčio 16 d. pasirašė
Kauno miesto technikas I. iškevič49 (14 pav.). Projekte parodyti du fasadai, du
pjūviai (skersinis ir išilginis), abiejų aukštų planai ir situacijos planas. Tai buvo mediniai žieminiai maldos namai, apšildomi
dviem krosnimis; jie sudėtinio tūrio,
46
arizmo laikotarpiu 30 žydų namų buvo leidžiama
vieno ir dviejų aukštų, dengti dvišlaičiu
statyti maldos namus arba religinę mokyklą, o 80
stogu. Planas stačiakampis, su išoriniais
žydų namų – sinagogą. Žydų maldos namai turėjo
būti nutolę nuo kitų religinių konfesijų pastatų tam
laiptais, pristatytais prie galinio fasado
tikrais atstumais – 100 sieksnių, jei stovėdavo toje
ir vedančiais į antrojo aukšto moterų
pačioje gatvėje, ir 50 sieksnių, jei stovėdavo kitoje
gatvėje.
patalpas. Skersinėje sienoje, skiriančio47
AA, f. I-49, ap. 1, b. 15840, l. 1, 5, 14, 15, 32.
je vyrų salę, simetriškai stovėjo dvi kros- 48 AA, f. I-49, ap. 1, b. 16672, l. 3, 9, 24, 39, 48.
nys, kurių pakuros buvo atgręžtos į pa- 49 AA, f. I-49, ap. 1, b. 15840, l. 33–34.
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av
alių
galbines prieangio patalpas (šeštadieniais jas kurdavo krikšsina
s
r
ektas
čionys, galėdavę įeiti tik į prieangį). Vyrų maldų salė beveik
AA
I
a
kvadratinio plano, su dviem stulpeliais, žyminčiais bimos
l
vietą.50 Į salę vedė dvivėrės durys iš prieangio ir antrosios
durys, įrengtos šoniniame fasade; vyrų salę apšvietė 12 langų –
suprojektuota salė atitiko sinagogų statybos reikalavimus (toks langų skaičius
simbolizuoja 12 Izraelio giminių).51 Projekte parodytas šoninis fasadas sudarytas
iš vienaukštės ir dviaukštės dalių ir užbaigtas dvieiliu karnizu. Vienaukštės (vyrų
salės) dalies langai aukšti, užbaigti pusapskritėmis sąramomis, o šone esančios
durys taip pat paaukštintos pusapskričiu langu. Dviaukštės, trumpesnės fasado
dalies langai – nedideli, stačiakampiai. Panašus buvo ir antrasis šoninis fasadas, tik
jame nėra durų, o jų vietoje suprojektuotas langas. Galinis fasadas dviaukštis, be
langų, tik su dvivėrėmis durimis, įrengtomis abiejų aukštų vidurinėje dalyje; viršų
vainikuojantis trikampis frontonas taip pat aklinas. Prie fasado pristatyti išoriniai
laiptai formuoja erdvinį vaizdą: jie remiasi į keturis stulpelius, tęsiasi viso fasado
perimetru ir virsta atvira galerija, po to, užsisukę ir leisdamiesi, glaudžiasi prie
šoninių fasadų; laiptų turėklai ir galerijos sienelė ažūrinė, sudaryta iš vertikalių ir
sukryžiuotų lentučių. Tyrinėjant plano struktūrą, galima suprasti, kad antrasis galinis
fasadas buvo vienaukštis, simetriškos kompozicijos, su keturiais arkiniais langais
ir platesniu viduriniu tarplangiu, prie kurio buvo numatyta vieta aron kodešui.52
Iš pateiktų skersinio ir išilginio pastato
pjūvių matyti, kad moterų patalpą nuo 50 ima – Šventojo Rašto skaitymo vieta, įrengiama
vidurinėje sinagogos maldų salės dalyje.
vyrų salės skyrė horizontalūs, sugru51
Rupeikienė M. en at p. 25.
puoti po tris langai, įrengti vidurinėje 52 Ar n k e as – švenčiausia žydų maldos namų vieta,
kurioje saugomi Šventojo Rašto ritiniai.
sienos dalyje. Kaip atrodė svarbiausi
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y ų ka in s
vyrų maldų salės ritualiniai objektai – aron kodešas ir bim
ma, pateiktuose brėžiniuose neparodyta; išorėje nematyti ir
būdingų sinagogoms judaizmo simbolių – šešiakampės Dovydo žvaigždės arba Dekalogo. Medinė Užpalių sinagoga suprojektuota istorizmo
laikotarpiu, tačiau neaišku, ar tikrai jos architektūra prieš gaisrą buvo tokia pati.
y ų sen si s ka in s įrengtos už pietinės Užpalių miestelio ribos, miškelyje.
Jų vietą akcentuoja mediniai žaliai dažyti varteliai ir akmuo su įrašu. Banguoto
reljefo kapinių teritorijoje išliko nemažai paminklinių akmenų.

Apibendrinant matyti, kad svarbiausi Užpalių kultūros paveldo objektai
statyti klasicizmo, romantizmo arba istorizmo laikotarpiais. Ankstyviausias žinomas
pastatas – tai neišlikusi medinė bažnyčia, statyta baroko epochoje – jos architektūra
tyrinėta, remiantis viena istorine nuotrauka ir apmatavimo brėžiniais – planu bei
pjūviu. Daugiau duomenų pateikė kito neišlikusio sakralinio objekto brėžiniai ir
pjūviai – jais remiantis, pavyko „atstatyti“ sinagogos visų fasadų architektūrą ir
išsiaiškinti vidaus erdvių sandarą.
Galima teigti, kad visų tyrinėtų pastatų architektūra ryškiai reprezentuoja
savą laikmetį ir atskirų objektų tipologinius bruožus. Dvaro pastatų architektūroje
ryškūs stilizuoti vėlyvojo klasicizmo bei liaudiškojo romantizmo bruožai, varpinės
išorėje susipina primityvūs romantizmo bei neobaroko bruožai, o bažnyčios eksterjere dominuoja modifikuotos viduramžių architektūrai būdingos formos. Bendrų
architektūrinių sąsajų turi bažnyčia ir špitolė, dvaro sodybos administratoriaus
namas bei ūkiniai dvaro trobesiai, panašūs buvo medinės bažnyčios ir sinagogos
langai; galima spėti, kad akmens mūro taikymas varpinės konstrukcijai susijęs su
dvaro trobesių statybai naudotomis medžiagomis. Užpalių cerkvės tūris būdingas
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daugeliui Lietuvos miestelių stačiatikių maldos namams, o išorės architektūroje
dominuoja santūrios neorenesanso architektūros formos ir jaučiama romantizmo
architektūros įtaka. Liaudiškos architektūros pavyzdžiai – kle n s y s astatai –
namas, trys ūkiniai trobesiai ir rūsys, išsidėstę į pietus nuo šventoriaus.
Problemų kilo dėl parapijos trobesių identifikavimo bei vadinamosios „klebono
sodybos“ trobesių tyrimų. Atlikus vyresnių vietinių gyventojų apklausą, pasikalbėjus
su klebonu ir atlikus lauko tyrimus, nuspręsta prie parapijos trobesių priskirti ir
sodybą, kurioje gyveno klebonas A. Paurys, o vėliau ir kiti klebonai.
Kadangi miestelio kultūros paveldo dalis prarasta – svarbiu informacijos
šaltiniu tapo archyvų fonduose saugomos bylos, kuriose sukaupta gausi medžiaga
papildė vizualius lauko tyrimus. Deja, kartu reikia pripažinti, jog archyvų fondų
tyrimai gali tęstis iki begalybės, ir visada lieka neatsakytų klausimų...

Paaiškinimai
AA

aun a skrities archyvas
A IA
aun techn l i s universitet Architektūr s ir staty s institut
archyvas
LVIA
Lietuv s valsty s ist ri s archyvas
VAA
Vilniaus a skrities archyvas
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Užpalių cerkvė
Van a

ulie ien

1863 m. sukilimas nepraėjo be skaudžių pasekmių ir Užp lių krašto žmonėms. pač nukentėjo Reme kių, Pu džių, Norva šių, Kani kų, Lika čių ir kai
kurių kitų Užpalių krašto kaimų žmonės. Pavojingais nusikaltėliais buvo pripažintos net 59 užpalėnų šeimos. Jų vieton caro valdžia atkeldino nemažai rusų
stačiatikių, kurių religiniams poreikiams 1868–1872 m. buvo pastatyta cerkvė,
kainavusi 11 000 rublių. Čia apsigyveno stačiatikių popas, kuris, beje, rūpinosi
ne tik savo parapijiečių dvasiniais reikalais, bet dairėsi ir materialinės naudos.
Jis Satar čiaus kaime, ant Alaušos upelės kranto įsigijo malūną ir konfliktavo
su vietiniais. Mat Vieše kių k. gyventojas Simonas Štatkus ant tos pačios upelės
taip pat norėjęs statyti malūną, bet popas šiai statybai griežtai pasipriešinęs, nes
nenorėjęs konkurentų. Netgi advokato paslaugų prireikę. Norėjęs ir savo cerkvės
tarną nuskriausti. Kartą į Antano Adomaičio krautuvę atėjo stačiatikių cerkvės
varpininkas („žvanykas“) ir pasiguodė, kad popas jau daugiau kaip metai jam
sutartos algos nemoka ir jis nebežinąs, ką daryti – juk prašęs ir geruoju, ir
piktuoju. Išgirdo tą skundą čia buvęs Gaučys, viso miestelio žinomas išdaigininkas. Jis ir sako: Jei astatysi us utel a tau atarsiu kai sk l i sireikalauti
Ką darys žmogelis, sutiko – sukrapštęs gal ir paskutinius centus, gelbėtojo iš
bėdos norą patenkino.
ai k man atarsi – nekantravo.
i kai ateis naktis li k
var inę ir i visų
ų skam ink var ais t l k l
as tau ati u s tai kas riklaus
Varpininkas taip ir padarė. Skambina, skambina. Sukilo iš miego pažadinti
žmonės, susirinko prie cerkvės. Manė, kad gaisras, bet ugnies niekur nesimato.
Sunerimęs atėjo ir popas.
tu ia arai
am skam ini
– šaukia jis varpininkui. Ati u k kas man riklaus k iki i l nesum k ai
l neati u si sk l s i
var in s neli siu
Popas, žmonių akivaizdoje prispirtas, nebegalėjo išsisukti.
Pateikėjas Antanas Adomaitis.
1864–1914 m. stačiatikių popas gyveno Užpalių dvaro pastate, todėl ir vėliau vietinių vadintame „popo namu“ (1914 m. dvaro rūmus užėmė kaizerinė
kariuomenė, ir popas buvo iškeldintas). Tarpukario metais jis gyveno nedideliame
namelyje Vytauto gatvėje, priešais cerkvę.
Daugiau kaip šimtą metų šiuose maldos namuose stačiatikiai šlovino Dievą.
Devintojo dešimtmečio antroje pusėje, gerokai sumažėjus stačiatikių bendruomenei,
popas nuolat čia nebegyveno, atvykdavo tik retkarčiais, kol galų gale religinės
apeigos čia iš viso nebevyko. Užpalių kolūkis cerkvę panaudojo kaip grūdų sandėlį.
Vėliau daugybę metų šie maldos namai stovėjo tušti, apleisti, niekam nereikalingi.
1998 m. Visagino popas tėvas Georgijus ėmė kurti stačiatikių maldos namus
Utenoje, tam tikslui panaudodamas Užpalių cerkvėje surastus religinius reikmenis.
Tuomet cerkvė liko visai tuščia, prakiurusiu stogu, supuvusiomis ir išlūžusiomis
grindimis, išdaužytais langais ir nuo drėgmės dėmėtomis sienomis.
Idėja suteikti cerkvei naują gyvenimą pačioje XX a. pabaigoje kilo Užpalių
šviesuoliams – tuometiniam mokyklos direktoriui Giedriui Indrašiui ir muzikos
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ncertas cerkv e
entuziastui, propaguotojui, Užpalių Švč. Trejybės bažnyčioje dirbančiam vargonininku Aurelijui Janaudžiui. Šios idėjos
pagrindu gimė projektas „XXI a. santaka“. Jam pritarė Utenos r. savivaldybės
Kultūros ir švietimo skyrius, Užpalių seniūnija, klebonas kun. E. Rinkevičius, Visagino stačiatikių popas tėvas Georgijus. Suorganizuota talka: mokyklos darbuotojai
ir mokiniai aptvarkė cerkvės pastatą (išvalė šiukšles, uždangstė langų ir grindų
kiaurymes, parūpino suolų...).
Projekto „XXI a. santaka“ pagrindiniai tikslai – atgaivinti apleistą cerkvės
pastatą kaip istorinį paminklą, paversti jį religinių ir kultūrinių renginių vieta, supažindinti vietos visuomenę su kitų tradicinių religijų liturgine muzika, giesmėmis.
1999 m. pavasarį, per Sekmines, cerkvė vėl atvėrė duris – pradėtas įgyvendinti projektas „XXI a. santaka“.
Pirmoje giesmių šventėje giedojo Rokiškio kolegijos vargonininkų choras
(vad. J. Mikalajūnienė), Panevėžio A. Lipniūno kultūros centro grigalinio choralo
(seniausio Katalikų bažnyčios giedojimo stiliaus) grupė (vad. D. Atkočiūnaitė), Visagino pravoslaviškų giesmių vaikų choras, Užpalių liturginių giesmių ansamblis
(vad. A. Janaudis). Ir atlikėjai, ir klausytojai netruko įsitikinti, kad šios cerkvės
erdvėje yra labai gera akustika, kad tai iš tiesų puiki vieta koncertams.
Todėl ir vėlesniais metais šių švenčių dalyviai buvo ne tik užpaliečiai – vidurinės mokyklos liturginės giesmės ansamblis (vad. A. Janaudis), parapijos trio
„Efata“, vietinių kultūros namų giedorėliai (vadovės N. Navikienė ir A. Motuzienė), bet ir svečiai iš įvairių Lietuvos kampelių: Utenos muzikos mokyklos senosios muzikos ansamblis „Vo Animae“ (vad. V. Šeduikienė), K piškio Kristaus
žengimo dangun bažnyčios jaunimo choras (vad. M. Remeikis), S lako bažnytinis
jaunimo choras (vad. G. Palagina). Po šios cerkvės skliautais skambėjo vilniečių –
buvusios Užpalių vid. mokyklos mokinės, Operos ir baleto teatro solistų Dainos
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Ivanauskaitės ir sudeikiškio G. Pamakščio balsai, uteniškių . Lukošiūnienės ir
L. Mameniškytės fortepijono, A. Driskiuvienės fleitos, J. Jurkevičiaus klarneto muzika, Ukmergės ansamblio „Klasica“ (vad. J. Martinkutė) giesmės ar iš tolimosios
Kla pėdos atvykusios muzikantės D. Matuzevičienės nuostabus arfos skambesys,
Užpalių bažnyčios klebono kun. J. Bučelio gitara, Vilniaus pedagoginio universiteto
akademinio choro „Ave vita“ grupė (vad. Kastytis Barisas). Programa dar buvo
papildoma tapybos darbų parodomis. Žiūrovams sėdimų vietų dažnai neužtekdavo, o palei duris būdavo netgi šiokia tokia grūstis. Taigi, Užpalių žmonėms
prasmingos šventės yra reikalingos.
Tarp užpalėnų buvo populiarios, gausiai lankomos ir laukiamos giesmių
šventės „XXI a. santaka“, nes tai buvo šio krašto žmones dvasiškai praturtinantys renginiai, padedą bent valandėlei atitrūkti nuo pilkos kasdienybės, tik, deja,
neilgai tešvietę. Po keletą pavasarių čia skambėjusios muzikos ir giesmių senoji
cerkvė vėl liko tuščia ir vieniša.
Užpaliečiai dėkingi rėmėjams (Utenos r. savivaldybei, UAB „Samanėkas“ bei
Valei ir Alvydui Vaškeliams, Vestai ir Algimantui Vaškeliams, Edvardui Žiliui ir
kt.), prisidėjusiems prie tegul ir laikino cerkvės kaip kultūros židinio atgimimo.
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Užpalių sinagoga
Van a

ulie ien

Užp liuose ilgą laiką buvo treji maldos namai: katalikų bažnyčia, stačiatikių
cerkvė ir žydų sinagoga. Bet likimo vėjai metams bėgant daug ką pakeitė – nebeliko sinagogos, cerkvė daug metų stovėjo tuščia, apleista. Tik iškilioji katalikų
bažnyčia tebėra tokia pat graži ir šviesi, kaip ir prieš šimtmetį...
Kada Užpaliuose pirmąkart pastatyti žydų maldos namai, istorija nutyli. Vertėtų pasekti Užp lių istoriją. Miestelis rašytiniuose šaltiniuose pirmąkart
paminėtas 1529 m. Pradėjus vystytis prekybai, čia ėmė formuotis ir žydų bendruomenė, kuri metams bėgant gausėjo. XX a. viduryje žydų jau buvo tankiai
apgyvendinta miestelio teritorija – kampas tarp dabartinių Basanavičiaus ir Astiko
gatvių ligi pat Šventosios pakrantės, taip pat abipus dabartinės Astiko g. bei
Užtiltėje. Savaime suprantama, kad formuojantis žydų bendruomenei, atsirado
ir maldos namai. Jie, be abejo, Užpaliuose siaučiant gaisrams, ne kartą degė ir
vėl buvo atstatyti...
Kaip atsimena senieji užpaliečiai, prieš Antrąjį pasaulinį karą miestelyje buvo dvi sinagogos, vietinių vadintos „iškalomis“. Jos stovėjo kairiajame Šventosios
krante, jau minėtame Basanavičiaus ir Astiko gatvių kampe. Tai buvę du paprasti
mediniai pastatai, tiek iš lauko, tiek ir viduje be jokių puošybos elementų. Nebuvo ir patogumų. Netgi suolų besimeldžiantiesiems atsisėsti. Vieno pastato viršuje
buvusi mansarda, skirta tik moterims. Žydai gebėjo išlaikyti gilų religingumą,
gausiai rinkdavosi į maldos namus, kur stovėdami ar sukniubę garsiai poteriaudavo, „erzeliuodavo“ arba aptardavo svarbius bendruomenės reikalus. Vyrai ir
moterys rinkdavosi atskirai. Savotiška žydų šventė buvo vadinama ū in mis, bet
ji vykdavo ne sinagogoje, o prie namų iš lentų pastatytose būdelėse, kuriose žydai pernakt budėdavo ir melsdavosi.
Vos prasidėjus fašistinei okupacijai su žydų tautybės žmonėmis buvo negailestingai susidorojama. Netekę turto ir namų, viso miestelio žydai buvo suvaryti
į sinagogų teritorijoje įrengtą getą. Čia jie kupini nerimo ir baimės išbuvo 1941
metų vasarą, o rugsėjo mėnesį buvo pėsti išvaryti į R šę, kur jų laukė tragiškas
likimas. Dalis buvo nužudyta ir pakeliui.
1809 m. kamarnink (matininko) Jono Klimaševskio sudarytame Užpalių
miestelio plane nurodytos ir žydų kapinės pietiniame miestelio pakraštyje. Tačiau
nėra abejonių, kad jos egzistavo ir daug anksčiau, jau tuomet, kai žydai ėmė
kurtis šiame krašte. Kapinių teritorija – tai senas pušynas, aptvertas akmenų ir
mūro tvora. Ant savo artimųjų kapų žydai statydavo stambias akmenų plokštes
su hebrajiškais įrašais. Ir čia jokio puošnumo, jokių gėlių nebuvo.
Mirusį šeimos narį žydai skubėdavo tą pačią ar bent jau kitą dieną palydėti į amžinojo poilsio vietą, palaikus paguldę į medinę stačiakampę dėžę. Lydėti
susirinkdavo didelis tautiečių būrys. Į sinagogą mirusiojo palaikai nebuvo nešami
ir ten gedulingos pamaldos nevykdavo.
Antrojo pasaulinio karo metu, vykstant mūšiams, Užpalių miestelis skendėjo
liepsnose. Ir buvusių sinagogų vietoje liko tik pamatų akmenys...
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1963 m. rugsėjo 28 d. Uten s r. vykdomojo komiteto sprendimu šalia kitų
kai kurių kaimo kapinaičių uždaromos ir Užpalių žydų kapinės. Gal po tokio
„palaiminimo“ ir pradėta beatodairiškai naikinti ši amžino poilsio vieta: apgriauta
ar visai suardyta akmenų tvora, išgrobstyti antkapiniai paminklai. Norisi paklausti, ar iš tiesų rami kai kurių buvusių kolūkio vadovaujančių ir statybos darbus
vykdžiusių asmenų sąžinė, kai dailias akmenų plokštes – antkapinius paminklus
vertė į statomų kiaulidžių pamatus (Beje, kai kas teigia matęs, kad toks pat
likimas ištikęs ir sudaužyto Florijono paminklo viršutinę detalę.) Ar laimingai
gyvena tie, kurie prie savo naujo gyvenamojo namo slenksčio išdrįso pakloti iš
mirusiųjų pagrobtus paminklus
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Konvertitai
Van a

ulie ien

Nuo senų laikų Užp lių parapijos gyventojų sudėtis tautiniu ir religiniu
atžvilgiu nebuvo vienalytė. Čia gyveno nemažai žydų, o po 1863 m. sukilimo
vietoje ištremtųjų lietuvių buvo atgabenta rusų – stačiatikių. Štai, pavyzdžiui, ir
1922 m. archyviniai šaltiniai nurodo, jog šioje parapijoje šalia pagrindinės daugumos – katalikų buvo ir apie 50 stačiatikių bei 600 žydų.1
Neteko girdėti, kad bent vienas užpalėnas būtų išsižadėjęs savojo krikščioniško tikėjimo ir išpažinęs naują. O atvirkštinis procesas vyko. Ir netgi intensyviai.
alių ym katalikų ara i s a ny i s imim metrikų kny e
m
sl a ra m s i kilmin s erkrik ti im a ei s
m e u s
alių ara i s ym
atalikų
a ny i e vietinis a ministrat rius kun J nas acevi ius i kilmin
ai su vis mis a ei mis akrik ti suau usi mer in atverst
i u ų
he ra ų tik im i an yt
er evynis m nesius l
a sis ren im tvirtum var u lena ( u ai me anks iau va in si
Gena)
metų am iaus
vai
teis ti sutu ktiniai
he ra ai Markelis ir Gitka
Vilkmer s a skr yvent ai
rik tat viais uv
ra as
uar as Ča skis su I a ele
Jau eliene uvusi Vilkmer s a skr mar al Juli an m na a
lyvav Juli anas Jau la su Mari a Gr tk vska a er inan
m na
A mas aran vskis su Anasta i a A amk vi va Jan m na ir
er inan as Gr tk vskis su ar lina Lekler netek usia
Žydai labai tvirtai laikėsi savojo tikėjimo. Jie negalėdavo dovanoti panorėjusiems persikrikštyti: persekiodavo, išsižadėdavo artimieji ir pan. Tačiau nepaisant to, ir tarpukario Lietuvoje norinčių išpažinti katalikų tikėjimą atsirasdavo.
Užpaliuose taip pat.
Štai ką papasakojo Užpalių miestelio gyventoja V. Meiduvienė:
Man r lis Antanas u mina lietuvis katalikas susi rau av
su ra u le y aite ei ke li s er aite Jų ketinimai uv rimti
a iau a ie ų nami kiai ir imin s y a
ei k s ve y ms la ai
rie in si Ne inia ku viskas ūtų asi ai ę ei aunie i nak ia
ne ūtų a ę i
alių
ten Čia yven
ersikrik ti usi
y
kuri ri lau
lius susitar su kuni u
ten s a ny
i e ei k uv akrik yta
s var u ir t a i ien vyk
un tuv s
uv sku ama ku
rei iau visk atlikti Jun tuv se
alyvav me ir mes Antan seserys (Val
ir lena u aminait s)
1

alių

ara i s ( a ny i s) invent riaus kny a
, p. 1.
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Fašistinės okupacijos pradžioje Užpalių bažnyčioje kun. A. Paurys perkrikštijo
ir kitą Šliosbergaitę, Reiškės pusseserę. Viskas vyko labai slaptai, vėlų vakarą.
Moterys saugojo, kad krikšto apeigų dalyviai nebūtų netikėtai užklupti. Išvesta
iš bažnyčios, mergina buvo paslėpta šieno vežime ir kažkokio kaimiečio išvežta
į Pl diškių kaimą. Tolimesnis jos likimas nežinomas.
Daugiausia konvertitų, perėjusių į katalikų tikėjimą, buvo iš stačiatikių. Tai
liudija įrašai „Knygoje priėmimo į R. Katalikų tikėjimą“.2
Į katalikų tikėjimą perėjo Jurgis Orlovas, Kėpi k., Petras Gaidukovas
(1932 m.), Traidži nų k., Marija Ivankovaitė ir Jonas Ivankovas, Pu džių k., Ona
Sorokina, Kani kų k., Andrejus ir Marija Sačkovai (1933 m.), But škių k., Archipas
Rutkauskas, Reme kių k., Aleksandrina Suščianovaitė, Puodži k., Povilas Orlovas, Kėpi k., Mykolas Kublickas (1936 m.), Norva šių k., Klaudija Beloglazovaitė
(1948 m.), Puodži k., Nastazija Frolovaitė (1950 m.), Kaim nų k., Veronika Drizgaitė (1953 m.), Norvaišių k., Aleksas Semionovas (1956 m.), Liku čių k., Nina
Doroščenko (1955 m.), Gal nių k., Aleksas Drizga (1959 m.), Norvaišių k., Povilas
Drizga (1960 m.), Norvaišių k. ir t. t.
Minėtas archyvo dokumentas byloja, jog į katalikų tikėjimą pereidavo ne tik
atskiri asmenys, bet ir ištisos šeimos. Ir dargi daugelis apsisprendė tais laikais,
penktajame šeštajame dešimtmetyje, kai buvo vykdoma aršiausia ateizmo politika.
Neaišku tik, ar vėlesniais laikais persikrikštijimo atvejų nebebuvo, ar dėl tam tikrų
priežasčių tai nebuvo registruojama.

Mišrios santuokos
Kadangi Užpalių krašte vieni šalia kitų gyveno lietuviai, rusai, žydai ir kai
kurių kitų tautybių žmonės, tad nenuostabu, kad pasitaikydavo ir mišrių santuokų.
Prieš Moterystės sakramento suteikimą jaunavedžiai padarydavo raštišką
pasižadėjimą, patvirtintą jų pačių ir liudininkų parašais.
„Aš, ..., tikybos, pasižadu, kad savo žmonai (vyrui) katalikei ... jokiu
būdu nekliudysiu laikytis savo tikybos.
Mudu ... laisva valia pasižadame visus mūsų abiejų lyčių
vaikus, kurie gims iš mūsų moterystės, krikštyti katalikų bažnyčioje
ir juos auklėti vien katalikų tikėjime ir doroje.
Mudu ... apsiimame laikytis šios sutarties pilnai ir nepakeičiamai per visą savo gyvenimą.
Jaunavedžių parašai
Liudininkų parašai
Ši sutartis prie manęs sudaryta ir jaunavedžių bei liudininkų
savarankiškai pasirašyta.
Data
Parašas
Užpalių parapijos klebonas“
2

alių a ny i s archyvas
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Tokios sutartys sudarytos tuokiantis Antanui Rutkauskui,
stačiatikių tikybos, su katalike Stanislava Gudelyte, stačiatikei
Elenai Rutkauskaitei su kataliku Jonu Kuzma, evangelikui
Juozui Ramonui su katalike Angele Gladutyte, stačiatikei
Valentinai Kamatiosovaitei su kataliku Vladislovu Velučiu,
evangelikui Valteriui Drapui su katalike Stanislava Daujotyte,
stačiatikiui Justui Kublickui su katalike Stase Baltakyte ir kt.3
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Užpalių parapijos Moterystės dokumentų byla,
alių a ny i s archyvas.
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Aukštaitiškų kanklių skambėjimas
Asta M tu ien

Kanklių istorija
Kanklės yra vienas seniausių lietuvių liaudies muzikos instrumentų. Apie
pirmuosius modelius liudija I tūkst. pr. m. e. iškasenos. Rašytiniuose šaltiniuose
kanklės minimos kunigaikščio Žygimanto Augusto kiemo iždo valdytojo 1546
metų sąskaitoje. Žinių apie jas galima užtikti ir lietuvių liaudies dainose, padavimuose, siekiančiuose ankstyvuosius pagonybės laikus. Kanklėms buvo teikiama
magiškoji prasmė. Kankliavo daugiausia tik vyrai ir visa tai buvo tarsi ypatinga
meditacijos forma.
Kanklių pavadinimas kilęs iš lietuviško žodžio „kankalas“. Kai kurie mokslininkai jį sieja su lotynišku žodžiu „cant“ (giedoti) ar sanskrito „konkani“ (papuošalas su varpeliais).
Padavimai byloja, kad senovėje kanklėmis skambindavo vaidilos, apdainuodami lietuvių karo žygius, aukodami dievams aukas, atlikdami apeigas. Kanklių
muzika žmonės dažnai nukreipdavo visokias piktybes, tarsi apsigindavo nuo mirties.
Ji skambėdavo ir per vestuves, krikštynas, laidotuves, pjūties pabaigtuvių šventes.
Po Lietuvos krikšto kanklės liko tik kaip liaudies instrumentas ir tik šiaudinėje paprastoje trobelėje. XIX a. pabaigoje kilus nacionaliniam judėjimui, prasideda
kanklių atgimimas. 1925 m. Lietuvoje įkurta kanklininkų draugija, kuri veikė iki
1940 m., vėliau – 1989 m. ji buvo atkurta. Iš esmės tai buvo naujo tipo organizacija, jungianti kelis šimtus profesionalių liaudies muzikos specialistų ir mėgėjų.
1930 m. įkurta kanklių muzikos mokykla.
Kaip teigia istoriniai šaltiniai, apie 1930 metus Aukštaitijoje įsigalėjo pagal
suvalkietiškų kanklių modelį gamintos kanklės. Jų pradininkas – Krekenavoj
(P nevėžio r.) gyvenęs kanklių meistras Stanislovas Rudis (1880–1949), pagaminęs
apie 1 500 kanklių. Jo mokytojas ir įkvėpėjas buvo Pranas Puskunigis (1860–1946) –
pirmojo Lietuvoje kanklių ansamblio įkūrėjas Skria džiuose, garsus kanklių meistras. Vėliau, dėl Justino Strimaičio (1895–1960) įtakos, Stanislovas Rudis pradėjo
gaminti kankles, kurių modelis nutolo nuo suvalkietiškųjų. Jos buvo didesnės,
puošnesnės, dvigubomis stygomis. Šios kanklės įvardijamos kaip vėlyvojo laikotarpio aukštaitiškos kanklės.

Kanklių meistras Juozas Lašas
Apie 1930 metus kanklėmis susidomėjo svėdasiškis Juozas Lašas (1912–2005).
Jis tuometiniame „Trimito“ žurnale atrado patarimus, kaip pačiam pasigaminti
kankles. Sutapimas, kad 1932 m. į Sv dasus paskirtas kunigas Jonas Kraniauskas
iš Krekenav s atsivežė S. Rudžio kankles. Juozas Lašas pagamino tokias pat ir...
prasidėjo. Jau 1934 m. Užp liuose vykusioje žemės ūkio parodoje J. Lašo pagamintos kanklės buvo įvertintos pinigine premija. Tai buvo didžiulis įvertinimas ir
paskata dirbti toliau. Taip Svėdas , Užp lių, Uten s, R kiškio apylinkėse plačiai
paplito J. Lašo kanklės. Kanklių paklausa sparčiai augo, ir dabar jau arti 900
J. Lašo kanklių skamba ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.
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Tuo metu Svėdasuos vargonininkavęs Petras Vinkšnelis įkūrė 12 žmonių
ansamblį, kuris kankliavo Juozo Lašo darytomis kanklėmis.
Metams bėgant kanklės Svėdasuose tai pritildavo, tai vėl garsiau suskambėdavo. Ir nors šiandien čia jau nėra nei kanklių orkestrėlio, o ir pats meistras
amžino poilsio atgulė į Svėdasų kapinaites, tačiau tebėra gyva geroji kanklių
dvasia. Kanklės tebesaugomos senųjų Svėdasų kanklininkų – Broniaus ir Bronės
Neniškių, Elenos Žvirblienės (Vinkšnelytės), Paulinos Tumienės (Gikytės), Paulinos
Paškonienės (Milčiukaitės), Valės Kačinauskaitės, Valės Baronienės, Bronės Vinkšnelytės, Onos Neniškytės, Reginos Žvirblytės, Aldonos ovytės, Janės Jurevičiūtės
namuose, kaip relikvija perduodamos vaikams ir vaikaičiams.
Juozas Lašas ne tik gamino kankles, bet ir pats retkarčiais pakankliuodavo. Jo skambinimo maniera šiek tiek savotiška. Juk meistro niekas nemokė, kaip
reikia pirštus ant stygų sudėlioti. Tiesiog liejosi melodija iš širdies. Jo gamintų
kanklių balsas – skambus ir sodrus, jausmingas, nes ir pačios kanklės pagamintos ne tik su dideliu kruopštumu, bet ir su begaline meile. Lyg kiekvienose iš
jų būtų paties meistro dalelė įdėta. patingą prasmę tai įgauna dabar, kai nėra
J. Lašo pasekėjų. Tie, kas turime jo rankomis gamintas kankles, suvokiame, kokia
tai brangi relikvija.
Juozo Lašo kanklės yra 16-os dvigubų stygų su boseliu, gausiai išpuoštos
tautiniais ornamentais, Gedimino stulpais, Vyčio ženklu, ąžuolų lapais.
Meistras pats paruošdavo instrumento korpusą – šonus, dugną iš klevo,
ąžuolo, uosio ar obels, o kanklių viršui visuomet naudodavo tankmėje augusios
eglės medieną. Mėgo tvarką, dirbo labai kokybiškai, niekuomet nerūkė ir negėrė. Dažnai pasigesdavo kanklių garsų per Ju as La as
radiją ir televiziją. „Didžiausia mano svajonė – kad kanklės su aun si mis
skambėtų, o ne kabotų ant sienos“, – ne kartą pabrėždavo kanklinink mis
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J. Lašas. Negrojamas instrumentas tarsi miręs, o juk kanklės – tai gija tarp šios
dienos ir Anapilin išėjusio brangaus žmogaus.
Už nuopelnus Lietuvos tautinei kultūrai Juozas Lašas 2002 metais apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino I laipsnio medaliu.

Svėdasai–Užpaliai
Gyvas ryšys tarp Juozo Lašo ir Užpalių kanklininkų – vilutiškių Liucijos Makuškienės (Niauraitės) (gim. 1928 m.) ir Aldonos Vanagienės (Žemaitytės)
(1922–2005). Tai buvo puikus liaudies kanklininkių duetas, kartu kankliavęs daugelį metų. Liuciją ir jos seseris, tuo metu gyvenusias Rokiškio apskrityje Juodoni
kaime, kankliuoti pamokė Jonas Paršonis – Juozo Lašo jaunystės laikų draugas.
Tuo metu – apie 1952 metus – Juodonių kaime buvo garsus kanklininkų – Paulinos Tumienės (Gikytės) (gim. 1920 m.), Julės Starkuvienės (Baltuškaitės) (gim.
1925 m.), Adelės Matulevičienės (Niauraitės) (gim. 1925 m.) ir Liucijos Makuškienės (Niauraitės) – kvartetas, kuris labai aktyviai koncertuodavo.
Apie 1952 m. kankles įsigijo ir Aldona Vanagienė, kilusi iš Narb čių kaimo.
Aldona turėjo nuostabų balsą, giedojo Svėdasų, vėliau Du kiškio, Užpalių bažnyčios chore. Apie 1963-iuosius ji su šeima persikėlė gyventi į Utenos r. Kiš nų
kaimą, o gretimame Vygėli kaime jau nuo 1955-ųjų gyveno Liucija Makuškienė.
Šių kanklininkių keliai susitiko, ir nuo 1964-ųjų jos pradėjo bendrą koncertinę
veiklą. Aplankė daugelį ne tik savo, bet ir gretimų rajonų miestų, miestelių, keletą kartų koncertavo per Lietuvos televiziją. Moterys kankliuoti išmokė ne tik
savo vaikus ir vaikaičius, bet ir visus, kurie to norėjo.
Apie 1990-uosius būtent Liucija Makuškienė man ir parodė kelią pas kanklių meistrą Juozą Lašą. Būtent tada pirkome pirmąsias kankles Užpalių kultūros
namams.

Užpaliai
Ne vien gražiomis apylinkėmis, didingais piliakalniais, legendomis ir padavimais, darbščiais ir geraširdžiais žmonėmis garsėja Užpaliai. 1233 m., istoriko
Teodoro Narbuto teigimu, prie Užpalių vyko kautynės tarp Livonijos ordino ir
lietuvių. 1261 m. Užpaliai minimi karaliaus Mindaugo sutartyje, o 1792 m. suteiktos Magdeburgo „laisvojo miesto teisės“. Užpalėnams nuolat rūpėjo miestelio
grožis, tvarka, kultūringas bendravimas. Čia nemažai garsių muzikantų, dainininkų, medžio drožėjų, audėjų...
Kanklių muzikos atsiradimas – naujas puslapis Užpalių istorijos knygoje,
mažai kieno rašytas iki 1991 metų. 1992 m. mūsų aplankyti Užpalių apylinkių
dainininkai ir muzikantai – Genovaitė Visockienė (1915–2011), Elžbieta Mierkytė (1910–1999), Kostė Vanagienė (Repšytė) (1916–2001), Ona Vaškelienė (Bislytė)
(1907–1993), Marė Geleževičienė (Štarytė) (1895–1992), Pranas Paršiukas (1903–1992),
Antanas Jurelė (1906–1997) ir kiti – prisiminimų apie kanklininkus nepateikė.
Todėl drąsiai galiu teigti, kad Užpaliuose kankliavimo sąjūdis, prasidėjęs 1991
metais, – visai nauja tradicija šiame miestelyje. Ir kanklių muzika – tai naujas
ryškus ženklas Užpalių istorijoje.
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„Pasagėlė“
Toliau papasakosiu apie Užpalių kanklininkų
ansamblį „Pasagėlė“, apie jo susikūrimą, ieškojimų,
atradimų ir praradimų kelią, apie koncertus, festivalius, keliones, apie žmones, vienaip ar kitaip susijusius
su ansambliu, apie 1999 m. į Užpalius parskraidintą
pirmąją „Aukso paukštę“ ir apie viską, kas nutiko
1991–2008 metais. Tiek laiko vadovavau „Pasagėlei“
ir buvau atsakinga už ją. Tai buvo tradicinių kanklių
ansamblis, išsiskiriantis iš kitų Lietuvos kanklininkų
ansamblių tuo, kad lietuvių liaudies dainas, instrumentinę muziką kankliavo Juozo Lašo gamintomis
kanklėmis. Dabar tik išliko tas pats pavadinimas, o
ansamblio braižas pasikeitė.

asa l s
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Pradžia
1991 m. Užpalių kultūros namuose šių eilučių autorės iniciatyva susikūrė
kanklininkų ansamblis.
Nueitas septyniolikos metų ieškojimų, atradimų, kruopštaus darbo ir atsakomybės už tai, ką daro, kelias. „Pasagėlė“ turi savo braižą, savitumą, žino, ko
siekia. Kanklininkai išmano muzikos raštą, kankliuoja visų Lietuvos etnografinių
regionų kanklėmis, skudučiuoja, pučia lumzdelius, šoka liaudies šokius, tačiau
pagrindinė darbo kryptis – Juozo Lašo kanklės.
Savo koncertinę veiklą pradėję dar be pavadinimo, tik kaip Užpalių kanklininkų ansamblis, 1992 metų liepą Ru šiškėse vykusiame tarptautiniame vaikų
folkloro festivalyje „Daigelis“ Dalios Dargytės ir Leopoldo Malinausko – tuometinių liaudies kultūros centro darbuotojų – buvo paskatinti turėti savo kolektyvo
pavadinimą. Taip 1992 m. gruodžio 4-ąją Užpalių kanklininkai tapo „Pasagėle“,
o Dalia su Leopoldu – jos krikštatėviais.
Tuo metu vyko Lietuv s kultūros atgimimas, senųjų menų, tradicijų ir papročių renesansas. Labai suaktyvėjo folkloro specialistų veikla ir nenuginčijama
jų nuostata, kad tik autentiški senojo kaimo instrumentai, papročiai, tradicijos
ir menai turi tikrąją vertę ir prasmę. O vadinamasis „stilizuotas“ folkloras (prie
kurio priskiriama ir „Pasagėlė“) yra abejotinos vertės, trumpalaikis ir ginčytinas
reiškinys. Būtent dėl šios nuostatos 1994 m. nepatekome į Pasaulio lietuvių dainų
šventę. Po ilgų diskusijų ir ginčų kiekviena pusė likome prie savo tiesos. Manau,
kad laikas – pats geriausias teisėjas. Drąsiai ir tvirtai šiandien galiu pasakyti:
„Pasagėlės“ gyvenimas – tai ne vienadienis reiškinys ar koks „mados šauksmas“.
Beje, nuo 1998-ųjų, kai Dainų šventėje atsirado kanklių muzikos koncertas,
vykstantis Vilniaus universiteto Petro Skargos kieme, jame tarp profesionalių kanklių ansamblių, Skriaudžių „Kanklių“ ir Panevėžio „Sigutės“, kankliavo ir Užpalių
„Pasagėlė“. O nuo 2003 m. į Dainų šventę „Pasagėlė“ sukvietė visą „Skambančių
kanklelių“ stovyklą – daugiau nei 100 tradicinėmis kanklėmis kankliuojančių jaunuolių iš visos Lietuvos.
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„Pasagėlė“ – tai kuriama nauja
u Auks auk t s a van imu
m
tradicija remiantis Užpalių apylinkių
muzikine kultūra, liaudies dainomis ir instrumentinėmis melodijomis. Kasdienis
darbas, mūsų visų ryžtas ir užsispyrimas, nuoseklus ir tvirtas tikslo siekimas išaugino ilgai ir kruopščiai puoselėtą medį, iki 2008 m. išleidusį 140 atžalų. Šitiek
Užpalių krašto vaikų per 17 metų ilgiau ar trumpiau savo gyvenimą buvo susieję
su „Pasagėle“. Tik geru žodžiu prisimenu kiekvieną iš kanklininkų. Kiekvienas
„pasagėliukas“ man yra labai brangus. Tiesa, vieniems sekasi geriau, kitiems – šiek
tiek sunkiau, vieni turi daugiau gabumų, kiti – darbštesni ir labiau užsispyrę,
tačiau kiekvienas jų įnešė savo dalelę į „Pasagėlės“ istoriją.
Ilgą laiką (su pertraukomis) turėjome šokėjų grupę, vadovaujamą Aldonos
Jurkevičienės. Tai labai paįvairindavo mūsų koncertus. Žiūrovams dažnai parodydavome temines programas, kurioms scenarijus kurdavo Birutė Minutkienė,
vėliau – Vida Juškienė. Tačiau šalia šių visų veiklos variantų ansamblio vizitinė
kortelė – tradicinis kankliavimas ir Juozo Lašo kanklės.
„Pasagėlės“ repertuarą sudaro aukštaitiškos dainos, instrumentinė muzika.
Buvusio Užpalių parapijos kunigo Juozo Šumskio paskatinti repertuarą papildėme
giesmėmis, pritariant kanklėms. Šią iniciatyvą visokeriopai skatino kunigas Edmundas Rinkevičius. „Pasagėlei“ teko kankliuoti ne tik Užpalių, bet ir Vilniaus
Šv. Onos, Šv. Mikalojaus bažnyčiose, Kretingoj , Krekenavoj , Panevėžyj ir kitur.
Kanklės skamba Užpalių Krokulėje ten vykstančių pamaldų metu ir „Skambančių
kanklelių“ giesmių ir poezijos vakarą.
1999 m. „Pasagėlės“ pagrindu įregistruota visuomeninė organizacija, kurios
tikslas – burti draugėn visus, kas neabejingas kanklių muzikai ir kankliavimo
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sąjūdžiui, kas myli liaudies dainą, rūpinasi šio krašto tradicijų ir papročių
išlikimu, jų pritaikymu, panaudojimu
šiandieniniame gyvenime, veikloje.
Užpalių kanklininkų ansamblio
„Pasagėlė“ veikla 1999 m. įvertinta nominacija „Geriausias tradicinių liaudies
instrumentų ansamblis“. Šventinis koncertas įvyko 2000 m. kovo 23-iąją Vilniuje. „Pasagėlei“ įteiktas nominaciją patvirtinantis raštas ir „Aukso paukštės“
statulėlė. Tai labai svarbus kolektyvo
darbo įvertinimas, Juozo Lašo kanklių,
apskritai kankliavimo tradicijų įteisinimas Užpalių krašte. Tuo „Pasagėlė“
padėjo tvirtą ir nenuginčijamą pamatą,
atvertė dar vieną naują Lietuvos tradicinės muzikos – kankliavimo istorijos
puslapį. Juozo Lašo kanklės tapo lygiavertės Prano Puskunigio, Stanislovo Rudžio ir kitų meistrų gamintiems
instrumentams.
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Mums brangūs žmonės
Nuostabi likimo dovana „Pasagėlei“ – Ona Mikulskienė (1905–2008) – mūsų
kanklių karalienė. Ji buvo ne tik „Pasagėlės“ garbės narė, bet ir ansamblio globėja.
Kanklininkai džiaugiasi jos dovanotomis kanklėmis, vertingais leidiniais. Užpalių
krašto istorijai labai svarbūs „Pasagėlės“ koncertai Vilniuje O. Mikulskienės kvietimu. Nepamirštami svetingi vakarojimai jos namuose. O. Mikulskienė Užpalius
pirmąkart aplankė 1998-aisiais. Tuomet seniūnijos salėje netilpo visi, panorę ją
u

Mikulskiene
m
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pamatyti ir išgirsti, tiesiog pabūti kartu ir pasisemti jos gerumo, tikėjimo ir meilės. Nuo tada ji kas metai atvykdavo į Užpaliuose rengiamą Lietuvos kanklininkų
vasaros stovyklą „Skambantys kankleliai“ ir į kitus Užpalių krašto renginius. Nepamirštamas koncertas įvyko 2005-ųjų sausio 30-ąją Vilniuje, kai O. Mikulskienė
minėjo 100 metų jubiliejų. Deja, tai ir buvo paskutinis „Pasagėlės“ koncertas mūsų
mylimai Onutei Mikulskienei
Profesorius Algirdas Vyžintas, „Pasagėlės“ garbės narys, daug prisidėjo prie
tradicinių kanklių populiarinimo. Tai jis mus paskatino drąsiai eiti pirmyn, ieškoti
savojo braižo, nepasiduoti masiškumui ir „darymui bet ko dėl nežinia ko“. Kartu
kūrėme programą kanklininkų vasaros stovykloms, planavome šventes, rašėme
straipsnius. Ir apskritai – maestro „Pasagėlei“ skirdavo labai daug dėmesio. Visada rasdavo laiko išgirsti mūsų rūpestėlius, pasidžiaugti pasiekimais, pasidalyti
sumanymais ir nešykštėdavo patarimų, kurie mums buvo labai svarbūs. Galime
didžiuotis ir tuo, kad O. Mikulskienė ir A. Vyžintas ne vieną kartą lankėsi Užpaliuose ne tik „Skambančių kanklelių“ stovykloje, bet ir kituose renginiuose.
Nuo pat pirmųjų ansamblio įsikūrimo dienų jo džiaugsmais ir rūpesčiais
dalijosi dabar jau buvęs Užpalių seniūnas Vytas Jurka. Didelis seniūno indėlis,
kad „Pasagėlė“ visada turėjo tvirtą ir materialinį, ir moralinį pagrindą. Išrūpinti
tautiniai rūbai, nupirkti instrumentai, paskirta nuolatinė patalpa repeticijoms, visada laiku suteikiamas transportas ir į kelionę medaus lauknešėlis įdedamas. Tai
yra ir maži, ir dideli dalykai, be kurių „Pasagėlė“ negalėtų gyvuoti.
Nuoširdžiai ansamblio veikla domisi, su juo glaudžius ryšius palaiko ir
daug vertingų patarimų teikia etnografė Gražina Kadžytė, Gražina Vyžintaitė-Kačerauskienė, liaudies menininkė, audėja Filomena Gervienė, aprengusi savo austais
drabužiais didelę dalį „Pasagėlės“ kanklininkų ir jos vadovę, žirgų augintoja Viktorija Jovarienė, visada svetingai atverianti savo sodybos vartus ne tik „Pasagėlei“,
bet ir jos svečiams, Bronė Vaškelytė-Balčiūnienė, mūsų poetė, sukūrusi Užpalių
himną, rašanti ne tik apie gamtą, bet ir apie kankles, tautodailininkas Romualdas
Šulcas, gražiausios sodybos šeimininkė Aldona Kirvelienė, mūsų „pasakų močiutė“ Marija Grižienė. Tai tik maža dalis žmonių, savo gyvenimą vienaip ar kitaip
susiejusių su „Pasagėle“. O kur dar gausus būrys kolektyvo rėmėjų, pagalbininkų.
Čia reikėtų paminėti kiekvieną Užpalių gyventoją, kiekvieną Užpaliuose esančią
įmonę ir įstaigą, ūkininkus, daržovių augintojus... Juk nė vienas, paprašytas bet
kokios pagalbos, neatsisakė padėti. Manau, kad čia ir yra ne tik „Pasagėlės“, bet
ir visų Užpalių tvirtybė, kai esame visi kartu, turime bendrą tikslą.

Koncertai
Kiekvieni kalendoriniai metai pažymėti gausiu derliumi – apie 20 surengtų
koncertų, išvykų. Ansamblis kankliuoja ne tik savo miestelio, rajono klausytojams, bet
koncertuoja ir visoje respublikoje. 1996 m. lankėsi P nsko ir Sein krašte, 2007 m. –
L tvijoje ir stijoje. Su tarptautiniais mokyklos „Socrates“ projektais keletas kanklininkų šį unikalų instrumentą pristatė Prancūzijoje, Italijoje, Lenkijoje, Rumunijoje.
„Pasagėlė“ – nuolatinis festivalių „Senolių kanklės“ (Panevėž s), „Ainių sutartinė“ (V lnius), „Aukštaitijos kankliai“ (R kiškis, Anykščia ) dalyvis.
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Gražūs ir reikšmingi įvykiai – O. Mikulskienės 100-mečio, Juozo Lašo 90-mečio, A. Vyžinto 70-mečio jubiliejiniai koncertai Vilniuje.
Tvirta draugystė sieja Užpalių „Pasagėlę“ ir seniausią Lietuvoje kanklininkų
ansamblį – Skriaudžių „Kankles“ (vad. Ona Patronaitienė), Vilniaus mokytojų namų ansamblį „Kankleliai“ (vad. Daiva Čičinskienė), Panevėžio „Sigutę“ (vad. Vida
Krikščiūnienė), liaudies kanklininkę Reginą Daniūnienę, Stanislovo Rudžio sūnų
Kęstutį Rudį ir jo vaikaičius, šauniai kankliuojančius kartu. Didelė garbė ir atsakomybė, kad randame bendrą kalbą, esame pripažinti ir priimti į bendrą šių
kolektyvų ir atlikėjų, turinčių didelę patirtį, tradicijas, tvirtas nuostatas, būrį.
Kanklininkai didžiuojasi koncertais LR Seime ir Prezidentūroje. Savo dainas įrašėme Lietuvos radijo fondams, filmuotos Lietuvos televizijos laidos „Kas
pakuorė sūpuoklėles“, „Dainos mamai“, „Velykos Užpaliuose“, kur dalyvavo
„Pasagėlė“. 2005 m. išleista kompaktinė plokštelė. 1998 m. „Pasagėlė“ dalyvavo
Pasaulio lietuvių dainų šventėje kanklių muzikos koncerte. 2003 m. dainų šventėje
„Pasagėlė“ kankliavo su visa „Skambančių kanklelių“ stovykla. 2005 m. dalyvavo
Moksleivių dainų šventėje, 2007 m. ir 2009 m. Lietuvos dainų šventės kanklių
muzikos koncerte „Skambėkite, kanklės“.
Įsimintinos koncertinės kelionės į Ka ną, Kr tingą, Diev niškes (Ša čininkų r.),
Vilniaus mokytojų namus, Rudiški s (J niškio r.), An kščius, P nevėžį,
rasus,
B ržus, R kiškį, P langą ir kitus Lietuvos miestus. „Pasagėlė“ kasmet dalyvauja
Utenoje vykstančiuose tradiciniuose Atvelykio koncertuose, Užpaliuose – kraštiečių
susitikimuose, koncertuoja rajono mokyklose ir kultūros įstaigose.
Užsimezgusi draugystė su Pskovo guslininkais ir Kaliningrado krašto lietuvių
bendruomene praturtino koncertinių išvykų geografiją. 2008 m. „Pasagėlė“ dalyvavo II tarptautiniame folkloro festivalyje „Slovenskije kliuči“ Pskove ir „Skambėk,
skambėk, lietuviška dainele“ Kaliningrado srityje Černiachovske.

Lietuvos kanklininkų vasaros stovykla
„Skambantys kankleliai“ Užpaliuose
2008 metai Užpalių istorijoje paženklinti dešimtąjį kartą suskambusių daugiau nei šimto jaunųjų kanklininkų skambinamų kanklių garsais gražiame miestelio sodelyje šalia Užpalių bažnyčios. Šitaip iškilmingai buvo pasveikinta Lietuvos
Valstybės diena.
Nesvarbu, kad lietus gadino gražiai sustyguotą šios šventės scenarijų (autorė Vida Juškienė), svarbiausia – visų ten buvusių: kanklininkų, šokėjų, svečių iš
užsienio, visų žiūrovų ir klausytojų, gera aura, sklandžiusi šventiškai pasipuošusio
miestelio gatvėmis, kuri neaplenkė nė vieno miestelėno ar svečio, tądien užklydusio į Užpalius. Koncertą tęsiant kultūros centre, sulig paskutiniais jo akordais
ir jaunimo rankose plazdančiais paukščiais nušvito saulė, kartu pritardama:
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anklininkų vent e
Užpaliuose tądien tikrai dainavo visa Lietuva. Kanaliu se alyvavę
klininkų ansambliai iš Anykšči , B ržų, Ša čininkų, Šiauli ,
Palang s, R kiškio, K piškio, Gargžd , Radv liškio, P svalio, k lektyvų va vai
m
P nevėžio, Uten s – iš viso 153 jaunieji kanklininkai ir jų
mokytojai. Skambiais balsais prisijungė Karali učiaus krašto
lietuvių bendruomenės vaikai. Į šį gausų lietuviškų kanklių būrį labai gražiai įsiliejo
Pskovo srities guslininkai, kurie parodė neįtikėtinai aukšto meninio lygio programą.
2008 m. vykę „Skambantys kankleliai“ – patys gausiausi lietuvių kolektyvų
ir dalyvių skaičiumi, taip pat svečiais iš užsienio. Štai tokia statistika:
14 kolektyvų ir 153 dalyviai iš Lietuvos,
6 kolektyvai ir 28 dalyviai iš Karaliaučiaus krašto,
3 kolektyvai ir 17 dalyvių iš Pskovo srities,
iš viso – 198 „Skambančių kanklelių“ stovyklos dalyviai.
Ne skaičiai svarbiausia. Bet širdies kamputyje džiugina ir jie, nes į šią
stovyklą niekas nevažiuoja varu varomas. Pedagogai negauna jokių kvalifikacinių pažymėjimų, jokio papildomo materialaus atlygio, patys dar prideda nemažą
dalį savo pinigų – maistui, kelionei ir kitokioms smulkmenoms. Turint mintyse
tą faktą, kad nuo 2004 metų organizuojama kanklininkų stovykla „Lai skamba
žemaitiškos kanklės“ Maže kių apylinkėse, kur renkasi jaunieji kanklininkai iš Žemait jos, seniau atvykdavę į „Skambančius kanklelius“, Užpalių stovyklos skaičiai
tampa išties įspūdingi.
Idėja Užpaliuose rengti Lietuvos tradicinių kanklių ansamblių vasaros stovyklas gimė 1999 metais. Labiausiai rūpėjo suburti draugėn įvairių Lietuvos regionų
tradicinių kanklių ansamblius. „Skambančių kanklelių“ stovyklos tikslas – liaudiško kankliavimo tradicijų išsaugojimas ir puoselėjimas, papročių, tradicijų, senųjų
amatų, gimtojo krašto pažinimas. Šių vasaros susibūrimų prasmė – pasidalyti
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darbo patirtimi, kūrybiniais sumanymais, panagrinėti repertuaro parinkimo, atlikimo autentiškumo, apskritai tradicinio kankliavimo aktualijas. Svarbu neapsiriboti minimaliomis žiniomis bei praktiniais įgūdžiais, o siekti gilesnio muzikinio
išprusimo, visapusiško lietuvių liaudies meno pažinimo. Stovyklos laikas – liepos
3–7 d. mums labai parankus ir tinkamas. Svarbiausia – kartu visi paminime Lietuvos Valstybės dieną ir dovanojame puikią viso „Skambančių kanklelių“ stovyklos
dalyvių būrio atliekamą jungtinę programą.
Visų stovyklos dienų renginiai ir repeticijos organizatorių kruopščiai suplanuotos. Nuobodžiauti čia tikrai nėra kada. Prasmingai derinamas darbas su
poilsiu ir edukacinėmis programomis. Visus metus kolektyvai individualiai ruošia baigiamojo koncerto ir giesmių vakaro programą, tad susirinkus į Užpalius
telieka drauge „suderinti instrumentus ir balsus“. O apie pasiektus šių koncertų
rezultatus galima spręsti pagal tai, kad žiūrovų ir klausytojų vis daugėja, jų atsiliepimai išties malonūs.
Per daugelį metų vieni renginiai ir programos pasiteisino, kiti – ne. Nekalbėsiu apie baigiamąjį visų kanklininkų koncertą, suskambantį liepos 6-ąją. Malonu,
kad jis tarsi atrado savo erdvę miestelyje, ir geresnės, tinkamesnės vietos, kaip
sodelis tarp Užpalių bažnyčios ir buvusio muziejaus, nebegalima nė įsivaizduoti.
Erdvės kanklininkams ir žiūrovams pakanka, vietos akustika irgi labai tenkina
tiek atlikėjus, tiek klausytojus.
Be jungtinės kanklininkų programos, kur skamba lietuvių liaudies dainos,
pritariant etnografinėmis kanklėmis, esame turėję ir labai garbių svečių – tiek
profesionalių kanklininkų kolektyvų, tiek liaudies muzikantų. Jų programa puikiai
įsilieja į šventę, plačiau supažindina klausytoją su įvairesne muzika. Ne vieną
kartą Užpaliuose svečiavosi seniausias Lietuvoje Skriaudžių etnografinis ansamblis
„Kanklės“, Vilniaus mokytojų namų liaudiškos muzikos ansamblis „Kankleliai“,
Lietuvos dailės muziejaus kanklių trio: Lina Naikelienė, Virginija Alenskienė, Aušra
Juškevičienė, liaudies kanklininkas iš Panevėžio, garsiojo kanklių meistro Stanislovo Rudžio sūnus Kęstutis Rudis su savo vaikaičiais Mindaugu ir Žygimantu
Rudžiais bei Vyteniu ir Nagliu Aleliūnais. Nuo 2004 m. stovyklos baigiamojo
koncerto programą labai prasmingai paįvairina aukšto meninio lygio jaunimo
tautinių šokių kolektyvas „Aušra“ iš Biržų „Aušros“ vidurinės mokyklos, kuriam
vadovauja Asta Vaitiekūnienė. Išradingai „Skambančių kanklių“ stovyklos baigiamojo koncerto programą sujungia režisierė Vida Juškienė, beje, paruošianti puikius
scenarijus ir kitiems renginiams.
Neįkainojamos pilietiškumo pamokos – susitikimai su istorinėmis asmenybėmis, deja, jau šviesaus atminimo Čiurlionio ansamblio kanklių orkestro vadove ir
mokytoja Onute Mikulskiene, kanklių meistru Juozu Lašu, Panevėžio kanklininkų
ansamblio „Sigutė“ vadove Konstancija Marcinkevičiene, liaudies kanklininke Aldona Vanagiene iš Vilučių kaimo. Jų gyvas žodis, puikūs prisiminimai ir nuostabūs
palinkėjimai daugeliui vaikų paliko neišdildomą įspūdį. Džiaugiamės, kad dar ir
šiandien su mumis yra tokie nuostabūs žmonės, kaip Liucija Makuškienė, daugelį
metų kankliavusi kartu su Aldona Vanagiene, Genovaitė Kvedaravičienė – buvusi
ilgametė Biržų muzikos mokyklos kanklių specialybės mokytoja, kuri pramynė
takelius Biržų kanklininkams į Užpalius. Ir čia dar taško nereikėtų dėti...
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Giesmių vakaras irgi atrado savo vietą. Seniau koncertuodavome Užpalių
bažnyčioje, o nuo 2006-ųjų metų savo klausytojus pakvietėme į Krokulę. Tai sakralinė vieta, padavimais ir istorijomis, šventa aura užburianti kiekvieną, ten esantį.
Į Giesmių vakarą jau daug metų atvyksta labai mielas kolektyvas – Panevėžio
kanklininkų ansamblis „Sigutė“ ir liaudies kanklininkė Regina Daniūnienė. Jų atliekamos liaudies dainos labai gražiai įsipina į „Skambančių kanklelių“ stovyklos
kanklininkų giedamas giesmes. Kankliavimo atgaivinimas sakralinėse vietose ne
tik sutelkia kanklininkus ir klausytojus, bet ir primena, kad kankliavimas – kartu
ir sielos atgaivos dalykas. Kanklininkų atliekamą programą dažnai paįvairina posmai, pasakojimai, solistų pasirodymai. Giesmių vakaras į Krokulę kaskart suburia
vis didesnį būrį klausytojų. O ir kanklininkai savo giesmes dažnai paįvairina ne
tik kanklių pritarimu, bet ir lamzdeliu, gitara, smuiku.
„Skambančių kanklelių“ stovyklos dalyviai labai pamėgo liaudies amatų
dieną ir su dideliu susidomėjimu kaskart jos laukia. Utenos krašto tautodailininkai mielai pamoko jaunimą savo darbo paslapčių. Užpaliuose svečiavosi ir darbo
patirtimi dalijosi puodžius Vytautas Valiušis iš Leli nų, audėja Elena Krivičienė
iš Šiaud nių, sodų pynėja Rūta Jonuškienė iš Utenos, karpinių meistrė Odeta Bražėnienė (Utena), medžio drožėjas Alvydas Seibutis ir jo žmona Daiva Seibutienė,
nuostabiai nerianti kepuraites, apykakles, riešines (Utena), floristinių atvirukų
meistrė Asta Ramoškienė (Utena), Gita Juškėnienė, mokanti prakalbinti paukštelius
iš šiaudų (Utena), Genadijus Kaminskas, kuris iš vytelių pina įvairiausios formos
ir dydžio krepšius (Utena), užpaliečiai Romualdas Šulcas, kiekvienai „Skambančių
kanklelių“ stovyklai dovanojantis suvenyrinius medalius bei kitus darbus, Marija
Grižienė – sodų, nėrinių, siuvinių ir kitokių mielų niekučių autorė. Kone didžiausio
susidomėjimo sulaukė instrumentų meistras iš Vilniaus Egidijus Virbašius. Jis ne
tik atsivežė savo gamintų ragų, daudyčių, skudučių, lamzdelių, kanklių kolekciją,
bet ir mokė, kaip galima juos pasigaminti patiems. Visa tai teikia vaikams didelį
džiaugsmą, estetinį pasigėrėjimą savo atliktu tegu ir nesudėtingu darbeliu, tačiau
puikiai įrodančiu, kad įdėjus daugiau darbo ir pastangų bei įgijus patirties tikrai
galima kuo puikiausiai pasigaminti ne tik šiaudo birbynę, bet ir sudėtingesnius
instrumentus, suverti sodą, suklijuoti atviruką iš gamtinės medžiagos, surišti juostą
ir padaryti dar daugelį nuostabių darbelių.
Viena iš stovyklos dienų yra skiriama pažintinėms ir kultūrinėms išvykoms
po Lietuvą. Jų metu ne tik susipažįstama su lankomų vietovių istorija, architektūriniais paminklais, kultūriniais įvykiais, tradicijomis, žymiais žmonėmis, bet ir
koncertuojama vietos bendruomenei. Aplankytas Aukštaitijos nacionalinis parkas,
Anykščių rajonas, Biržų, arasų, Rokiškio, Panevėžio, Kėdainių kraštas, Kupiškis.
Daugeliui jaunųjų kanklininkų ir jų pedagogų visa tai buvo tarsi iš naujo atrasta
Lietuva su neįkainojamais turtais. O ką jau kalbėti apie užsienio svečius – Rygos
folklorinį ansamblį „Laiva“ (vad. Anda Abelė), Pskovo srities guslininkų ansamblius
ir Karaliaučiaus krašto lietuvių bendruomenės jungtinį vaikų folkloro ansamblį,
kurie savo žinių bagažą papildė nuostabiais ir vertingais įspūdžiais.
Stovyklos dalyviai nekantriai laukia liaudies šokių, ratelių ir žaidimų mokymo dienos. Smagu žiūrėti į pilnutėlę salę vaikų ir jaunimo, braukiančių prakaitą,
tačiau niekaip neleidžiančių pailsėti savo mokytojams – Utenos folkloro ansam294
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blio „Kupolytė“ kapelai ir jos vadovams Elenai Kiškienei ir Valdui Laurinavičiui,
zarasiškei Rimai Vitaitei ir jos kapelijai, Utenos vaikų muzikos mokyklos folkloro
studijos muzikantams, vadovaujamiems Rimos Garsonienės. Kiek emocijų, ryžto
ir energijos Liaudies šokių pamokos nė kiek nenusileidžia šiuolaikinėms diskotekoms, kurios taip pat nedraudžiamos „Skambančių kanklelių“ stovykloje. Tegu
jaunimas pats pajunta šių vakarų skirtumus, atranda panašumus. Ir tegul išmoksta
palyginti bei suprasti, kas yra gerai, o kas – blogai.
„Skambančių kanklelių“ stovyklos dalyviams ir svečiams stengiamės parodyti
geriausius Utenos ir kaimyninių rajonų įvairių stilių kolektyvus. Labai mielai buvo
sutikti ir palankiai įvertinti apeigų folkloro grupė „Kūlgrinda“ (vad. Inija ir Jonas
Trinkūnai), Utenos A. Šapokos gimnazijos ir Aukštakalnio pagrindinės mokyklos
vaikų ir jaunimo pučiamųjų orkestras (vad. Vytautas Latonas), Užpalių gimnazijos
roko grupė UGRG (vad. Aurelijus Janaudis), Utenos vaikų lopšelio-darželio „Želmenėlis“ folklorinis ansamblis „Kupolytė“ (vad. Elena Kiškienė), Utenos liaudiškos
muzikos ansamblis „Untytė“ (vad. Laimutis Kirilauskas), Vyžuonų (Utenos r.)
pagrindinės mokyklos lėlių teatras „Vėjo malūnėlis“ (vad. Rita Morozovienė), Užpalių (Utenos r.) vidurinės mokyklos muzikinės dramos studija (vad. Aurelijus
Janaudis), vaikų popchorai „Šaltinėlis“ iš Utenos r. Sude kių (vad. Virgilijus ir
Lina Gaižauskai), „Decima“ (vad. Gražina Kapčiuvienė), „Vivo“ (vad. Asta Skeirienė), „Žiogas“ (vad. Lina Jurkaitienė) iš Utenos, liaudiškos muzikos kapela iš
V sagino (vad. Aurimas Gudas) ir kapela „Muzikontai iš pa Utenas“ (vad. Rima
ir Raimundas Garsonai).
Esame labai dėkingi Viktorijai Jovarienei, kuri kasmet priima visus kanklininkus savo sodyboje ant vaizdingo Šventosios upės kranto. Viktorija Jovarienė –
garsi žirgų augintoja, daugelio žirgų lenktynių dalyvė ir prizininkė. Jos sodyboje
nerasime nė vienos kertelės, kur nebūtų simbolio, susijusio su žirgais. Svetinga
šeimininkė negaili kaimiškų vaišių svečiams, mielai aprodo visas namų kerteles,
papasakoja visokiausių istorijų ir nutikimų, ir, žinoma, pakinko arklius ir tuo labai pradžiugina kiekvieną, norintį pajodinėti ar pasivažinėti.
Būtent čia, Jovarų sodyboje, ir vyksta „Skambančių kanklelių“ stovyklos
uždarymas. Jo metu kolektyvai tarsi atsiskaito už tai, ką yra nuveikę stovykloje,
kas patiko, ką reikėtų patobulinti ar visai atsisakyti. Uždarymo metu Šventosios
vandenyje yra pakrikštijami naujokai, jų kolektyvui suteikiamas vardas, priimama
priesaika. Tegul ir žaidybiniai elementai, tačiau puikiai suburiantys vaikus draugėn,
skiepijantys kolektyviškumo, atsakingumo ne tik už save, bet ir už kitus jausmą.
Kaip tik „Skambančių kanklelių“ stovykloje ir gimė idėja turėti kolektyvams
vardus. Tad nuo 2002 metų į Užpalius atvyksta „Obelyta“ iš Kupiškio, „Radastėlė“
iš Rokiškio, „Nendrelė“ ir „Dilgėja“ iš Anykščių, „Saulala“, „Untytė“ ir „Aušra“
iš Biržų, „Aušrelė“ ir „Versekėlė“ iš Šalčininkų rajono, „Veiviržėlė“ ir „Gargždelė“ iš Gargžd , „Smiltelė“, „Šaltinėlis“, „Šermukšnėlė“ iš Klaipėdos, „Vyželė“ iš
Palangos, „Kanklytės“, „Vyturys“ iš Panevėžio, „Kupolė“, „Raudelė“ iš Šiaulių,
„Daigelis“, „Ratilėlis“ iš Kauno, „Virvytė“ iš Mažeikių, „Akmenėlė“ iš Naujosios
Akmenės, „Levendrėla“ iš Pasvalio. O 2008 metais dalyvavę naujokai – Utenos
muzikos mokyklos folkloro studija ir Radviliškio r. Bais galos kultūros namų
kanklininkų ansamblis į kitą stovyklą atvažiuos jau išsirinkę vardus.
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Kaip vyksta pasiruošimas „Skambantiems kankleliams“ Kiekvienais metais
spalio mėnesį į Užpalių kultūros centrą atvyksta visi, kas domisi būsima stovykla.
Atsiveža naujų veiklos idėjų, siūlo giesmių ir liaudies dainų repertuarą, aptaria
įvairius organizacinius reikalus, stovyklos programą. Išrinktos dainos ir giesmės
visus metus repetuojamos savo mokyklose ir kultūros įstaigose, tad susirinkus
į stovyklą telieka programą sujungti į visumą. Taip vyksta meninės programos
ruošimas. O mums, organizatoriams, telieka rašyti projektus į įvairiausias institucijas, ieškoti rėmėjų, tartis su kitais kolektyvais, tautodailininkais, spręsti patalpų,
apgyvendinimo, maitinimo ir begalę kitų klausimų. Džiaugiuosi, kad dirba puiki
komanda – Užpalių seniūnija, gimnazija ir kultūros centras. Tai mūsų visų bendro darbo rezultatas – gerai pavykusi „Skambančių kanklelių“ stovykla. O kad
viskas puiku, galima spręsti ne tik iš spaudos ar žmonių atsiliepimų, bet ir iš
kasmet vis didėjančio kolektyvų skaičiaus ir besiplečiančios geografijos. Nuo 2003
metų „Skambančių kanklelių“ stovykla Užpaliuose organizuojama kas antri metai. Didelis ir labai svarus stovyklos reikalingumo, darbo įvertinimas – galimybė
dalyvauti Vilniuje vykstančioje dainų šventėje. Ir visiems stovyklos dalyviams
su bendra programa Kadangi dainų šventė ir „Skambančių kanklelių“ stovykla vyksta tuo pačiu metu, todėl ir nuspręsta – vienus metus rinktis Užpaliuose,
kitus – Vilniuje. Dainų švenčių metais į Užpalius visi kolektyvai atvažiuoja tik
vienai dienai – vyksta dainų šventės programos perklausa.
Paminėsiu statistiką – 1999 m. „Skambančiuose kankleliuose“ dalyvavo 10
kolektyvų ir 110 kanklininkų, 2000 m. – 14 ir 130, 2001 m. – 16 ir 150, 2002 m. –
13 ir 113, 2004 m. – 16 ir 146, 2006 m. – 12 ir 120, 2008 m. – 23 ir 198.
Telieka labai pasidžiaugti ir pasveikinti vis didėjantį kankliavimo sąjūdį
Lietuvoje, palinkėti geranoriško užsispyrimo, ryžto, tolerancijos ir būtinai išlaikyti tradiciją – bent kartą per metus visiems susitikti ar „Skambančių kanklelių“
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stovykloje Užpaliuose, ar dainų šventėje Vilniuje. Ir palinkėti geriausios sėkmės
bei kūrybinės ugnelės visiems stovykloje dalyvaujantiems ar dalyvavusiems kanklininkų kolektyvams bei jų vadovams:
Rokiškio muzikos mokyklos kanklininkų ansambliui „Radastėlė“, vadovė Emilija Repšienė;
Rokiškio J. Tūbelio gimnazijos kanklininkų ansambliui „Stygelė“,
vadovė Nijolė Jurevičiūtė;
Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos folkloriniam ansambliui
„Untytė“, vadovės Aušra Trapulionytė ir Genovaitė Kvedaravičienė;
Biržų „Aušros“ vidurinės mokyklos jaunimo tautinių šokių grupei
„Aušra“, vadovė Asta Vaitiekūnienė;
Biržų „Saulės“ gimnazijos folkloriniam ansambliui „Saulala“, vadovė
Nijolė Kaulinienė;
Šalčininkų r. Dieveniškių „Ryto“ vidurinės mokyklos kanklininkų
ansambliui „Aušrelė“, vadovas Gintaras Staniulis;
Šalčininkų r. Eišiškių Stanislovo Rapalionio gimnazijos folkloriniam
ansambliui „Versekėlė“, vad. Jadvyga Sinkevič;
Šiaulių I muzikos mokyklos kanklininkų ansambliui „Kupolėlė“, vadovė Elena Ralienė;
Šiaulių r. Kuršėnų meno mokyklos Raudėnų filialo kanklininkų ansambliui „Raudelė“, vadovė Rima Ananjevienė;
Palangos Stasio Vainiūno muzikos mokyklos kanklininkų ansambliui
„Vyželė“, vadovė Jurgita Petkutė-Marcinkienė;
Anykščių muzikos mokyklos kanklininkų ansambliui „Nendrelė“,
vadovė Jolita Novikienė;
Anykščių muzikos mokyklos kanklininkų ansambliui „Dilgėja“, vadovė Evelina Navarskaitė;
Kupiškio muzikos mokyklos kanklininkų ansambliui „Obelyta“, vadovė Danutė Boverienė;
Gargždų muzikos mokyklos tradicinių kanklių ansambliui „Gargždelė“, vadovė Danguolė Liutikienė;
Pasvalio muzikos mokyklos kanklininkų ansambliui „Levendrėla“,
vadovė Bronė Petrauskienė;
Panevėžio r. vaikų muzikos mokyklos kanklininkų ansambliui „Kanklytės“, vadovė Loreta Venslavičienė;
Panevėžio „Vyturio“ vidurinės mokyklos kanklininkų ansambliui
„Vyturys“, vadovė Laimutė Mazūrienė;
Panevėžio „ žuolo“ vidurinės mokyklos kanklininkų ansambliui
„ žuolas“, vadovė Valdonė Glebavičienė;
Utenos muzikos mokyklos folkloro studijai, vadovė Rima Garsonienė;
Utenos r. Užpalių kanklininkų ansambliui „Pasagėlė“, vadovė Asta
Motuzienė;
Radviliškio r. Baisogalos kultūros namų kanklininkų ansambliui, vadovė Virginija Simonavičienė;
Klaipėdos „Varpo“ vidurinės mokyklos vaikų folkloro ansambliui
„Smiltelė“, vadovės Algytė Merkelienė ir Rūta Grumadaitė;
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Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinės mokyklos kanklininkų ansambliui
„Šermukšnėlė“, vadovė Ramutė Pozingienė;
Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokyklos kanklininkų ansambliui
„Šaltinėlis“, vadovė Virginija Babaliauskienė;
Kauno „Atžalyno“ vidurinės mokyklos tradicinių kanklių ansambliui
„Ratilėlis“, vadovė Geda Žurkevičienė;
Kauno I muzikos mokyklos tradicinių kanklių ansambliui „Upokšnis“,
vadovė Alvyda Česienė;
Mažeikių muzikos mokyklos kanklininkų ansambliui „Virvytė“, vadovė Jolanta Dobravolskienė;
Naujosios Akmenės muzikos mokyklos kanklininkų ansambliui „Akmenėlė“, vadovė Loreta Rimkuvienė.
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Tautinis Valstybės šventės minėjimas
tanisl vas

al iūnas
ra icin eisena
kanklininkų ventę

Kartais provincijos miestelis gali padaryti tai, ko nepadaro net šalies sostinė.
Tokio Valstybės dienos paminėjimo, kokį jau septyneri metai rengia Užp liai, gali
pavydėti ir didieji Lietuv s miestai. Visų pirma tai – tautos muzikiniai lobiai,
kuriuos televizijų ir koncertų arenų vakarietiška, amerikoniškoji triukšminga popsų
mišrainė jau senokai užgožti bando. Bet, kaip sako užpalėnai, auksas ir pelenuose
žiba. Ir tada, kai mums siūloma čigonų meilė ar iš Afrikos importuotos mulatės
bambos paslaptis, kai pajunti, kad lietuviškumas, tautiškumas jau slepiasi tik širdies kertelėje, o gal greitai ir visai bus sutryptas, užgniaužtas, tik patekęs į tokią
šventę Užp liuose, kur vyksta visos Lietuvos kanklininkų sąskrydis „Skambantys
kankleliai“, supranti, kad dar yra tautos gelmėse savigarbos, patriotiškumo, tautinio žavesio, kuris taip plačiai ir skambiai prasiveržia, jog regis, turėtų pasiekti
net tų globalistų surambėjusias širdis.
Kaip dažnai tenka matyti, tautos kultūra, jos muzikinis paveldas sėkmingiausiai
puoselėjamas ne didžiuosiuose miestuose, ne ten, kur yra valstybinių biurokratų,
atsakingų, gal tiksliau – gaunančių solidžias algas už kultūros klestėjimą, kur
yra ministrų, profesorių, profesionalių kultūros žinovų, o ten, kur yra savo tautą
mylinčių, jos istoriją ar kultūrą gerbiančių entuziastų. Taigi, matyt, neatsitiktinai
ir Užpaliuose, kur seniūnas Vytas Jurka ypatingą dėmesį skiria krašto istorijai,
tautos tradicijoms, kur nuolat idėjų kupina „Pasagėlės“ vadovė Asta Motuzienė,
iš visos Lietuvos suvažiuoja šimtai kanklininkių į sąskrydį, kad skambėtų tautinė muzika, kad būtų daugiau bendraminčių pažinčių, kad tautos praeitis naujai
atgimtų dabartyje.
Idėja suburti stovyklon įvairių Lietuvos kraštų kanklininkus užpalėnams
gimė 1999 metais. Liaudiškojo kankliavimo tradicijų išsaugojimas ir puoselėjimas,
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tautin valsty s
vent s min im
atvyk ne tik
Lietuv s kanklininkai

papročių, tradicijų, senųjų amatų, gimtojo krašto pažinimo tikslai – patraukė Lietuvos jaunimą, pamėgusį savo bočių muziką. O ir stovyklos laikas parenkamas
taip, kad liepos 6-oji – Valstybės diena būtų baigiamasis stovyklos akcentas, kai
įspūdingame koncerte pasirodo stovyklautojai.
2008-ųjų vasarą į Uten s rajono Užpalių miestelį susirinko net 200 kankliuotojų ne tik iš Lietuvos, bet ir, anot profesoriaus, menotyros daktaro Algirdo
Vyžinto, iš mums istoriškai giminingų Karali učiaus ir Pskovo kraštų, puoselėjančių liaudies muzikos instrumentų kultūrą.
ai i iulis kanklių entu iast s Ast s
M tu ien s nu elnas , – pabrėžė profesorius.
Pridursime, kad nedideliame miestelyje, kuriame tik
et ir uslininkų
daugiau nei tūkstantis gyventojų, priimti du šimtus svečių nėra ansam lis i sk v
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paprasta. Visą savaitę rūpintis jų nakvyne, maitinimu, laisvalaikiu, supažindinti
su turtinga miestelio istorija – garbingas, bet sudėtingas uždavinys užpalėnams.
Apie šio darbo prasmę, apie kanklininkų sąskrydį, apie šio tautinio instrumento vertę šalies muzikinėje kultūroje jaudinančiai kalba profesorius Algirdas
Vyžintas:
Vis s kanklių rū ys visi ų ti ai Lietuv e uikiai e istu a tar u
savy e su yvena n ra anta ni m tar
lkl rinių kanklių senų ų ir
k ncertinių Vis s kankl s ra e ant enkiasty mis s lių kankl mis
sutartinių kankl mis kuri mis skam in av sutartines a ie r us
Va alni k
ki k ir ten s kra t aly e ar skam a ir a ar
lių kra tas uv sutartinių kra tas t l enkiasty ių ir u tek
tek enkių arsų enkių ra ų enkių sku u ių ir enkiasty ių
kanklių ai ats archa i kiausias instrumentas kuris vis e Lietuv e
ar te eskam a uvalkieti k s kankl s
vylikasty s ra ar evy
niasty s kuri s skam a au iausia vakarin e Lietuv s aly e Ast s
M tu ien s asa l ir i ati skam ina kanklių meistr Ju
La
kankl mis J ir krekenavi ki
ęstu i
u i va inam mis v lyv
laik tar i auk taiti k mis kankl mis kankliu a tik auk tai iai
ankl s pasak profesoriaus Algirdo Vyžinto au seniai akil
iki k ncertini ly i Jų a ar esama net tris e imties sty ų u
aun rū in si Justinas tirnaitis V lniu e
ranas Če ulis
k ncertin vai men kankl ms visi kai kv
mūsų tautin s mu ik s
atriarchas J nas ve as su sav
ainų ir kių ansam liu ai
uv
i el nau iena i elis asisekimas taut s aiktel imas ka
t ks ana in ivi ualus instrumentas ta k ncertiniu ir net ainų
vent ms kv
nau s vasi s nau skam im
A Lietuv
ar nema iau rasmin esni ren ini taut s mastu
kai
aliu se a ymima Min au
karūnavim
Valsty s
iena – sakė profesorius Algirdas Vyžintas. – Ne inau taut s
kur miestely e ūtų valsty in s reik m s tautinis ren inys
ai
retas atve is ir ur s ir asauliniu mastu risi a insiu ne
ma iau unikalesni ren ini net i am ne rily sta visi Valsty s
vent s ren iniai min imai s stin e ate r s aik t e kur au
icialaus ala ani m
et stin a tauti kum
Vilniu e kam a
skam a kankliai yra lkl r ansam lių vent kai ir aune
Atataria trimitai
Nenuostabu, kad Užpalių tradicija, seniūno Vyto Jurkos ir „Pasagėlės“ vadovės Astos Motuzienės ilgametis kanklių ansamblių puoselėjimo darbas, pasiekė
net užsienį. Ir ne tik tuo pavidalu, kad „Aukso paukštės“ laureatė „Pasagėlė“
jau koncertavo Estijoje, Latvijoje, Seinuose, Punske, bet ir tuo, kad 2008 m. į
Užpalius, kartu su kanklininkais iš Gargždų, Palangos, Šalčininkų, Šiaulių ir
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daugelio Aukštaitijos rajonų muzikantais, susigundė atvykti
anklininkų vent s
ir prisidėti prie tautinio meno puoselėjimo lietuviškais var- akimirk s
dais pavadinti Kaliningrado folkloro ansambliai „Beržynėlis“,
„Šešupė“, „Nadruvėlė“, „Liepona“, „Gintarėlis“ ir Pskovo srities N. Rimskio-Korsakovo menų koledžo studentai, Gdovo ir Novosokolnikų guslininkų ansambliai.
Profesorių Algirdą Vyžintą, girdėjusį visus kanklininkų koncertus Užpaliuose,
nustebino, kad Pskovo kanklės, ten vadinamos guslėmis, pakankamai autentiškos,
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bet nelabai nutolusios nuo lietuviškų kanklių, tik neištobuvent e alyvav
lintos iki tokio koncertinio lygio kaip Lietuvos kanklės. Taigi ir a ei ų lkl r
guslės nuo folkloriškumo nedaug tenutolusios. Jų kankliaru
ūl rin a
vimo maniera artima lietuvių, tik guslininkai mėgsta groti Nu trauk s
tremolo, o tai kanklėms nebūdinga. Užpaliuose, tiesa, tremolo str aut riaus
suskambo ir pskoviečių balalaika. Tai rusiško charakterio
maniera. pač vertinga, kad pskoviečių repertuaras istoriškai savitas, siejamas
su tautosaka. Žinoma, jie taiko ir į koncertinį lygį, bet guslės, kaip ir kanklės,
kurios yra baltų kraštų – Lietuvos, Latvijos, Estijos, Suomijos instrumentas, lyg
asmeninis instrumentas. Apie tai privertė susimąstyti viena pskovietė guslininkė,
Užpaliuose skambinusi lopšinę, kai salėje buvo taip tylu, kad rodėsi, jog visi
klausytojai kvėpuoti nustojo.
A
iau iu si i iu u si ka
araliau iaus kra te ir amas
ventas ar as – pastebėjo profesorius A. Vyžintas. – Ne ūtina
u s vertinti auk tais r esi nalum e itetais et ų re ertuaras lie
tuvi kas skam a lietuvi k s mel i s lietuvi k s ainel s iesm s
Nuaidėjo šventinis sąskrydžio šurmulys, nutilo kanklių ansamblių akordai, jau
atvėso delnai nuo audringų aplodismentų, bet šventės melodijos suteikė atgaivos,
vilties ir tikėjimo tautoje dar gyvu dvasios tyrumu, kanklių garsais iš praeities dar
aidinčia tėvų ir protėvių subtilia muzikine siela. Ir, regis, ne taip svarbu, ką šio
sąskrydžio dalyviai labiau įsiminė ir koks atsiminimas ilgiausiai išliks jo dalyvių
širdyse – ar Aukštaitijos kampelio grožis, ar Šventosios pakrantės, kur vakarais
nenutyla lakštingalos, ar užpalėnų pasakotos praeities istorijos prie Šeimyniškių
ar Lygamiškio piliakalnių, ar seniūno Vyto Jurkos bičių medaus skonis, ar susi305
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tikimas su apeigų folkloro grupe „Kūlgrinda“, ar Utenos krašto tautodailininkai
ir jų pamokos, bet tikrai išliks tautiška sąskrydžio dvasia, kurią nuolat kurstė
nenuilstanti Asta Motuzienė, giesmių vakaronė prie švento Krokulės šaltinio ir
iškilmingas Valstybės dienos minėjimas dalyvaujant net dviems šimtams kanklių
muzikos gerbėjų. Tą patvirtino ir sąskrydžio svečiai.
Šiaulių muzikos mokyklos kanklininkų ansamblio „Kupolė“ vadovė Elena
Ralienė:
Jau antr kart mes
ia vyksta laukia i
a ie valsty inę
litinę
i laisvinanti kūry ines
tr k ta
r
ir r
au klausin a ar ar

aliu se kanklininkų sam ūry e ai kas
a ių ir ies elmių Mes kas ien ir im
em krati
ia
m i k i em krati a
alias lei ia a usti tai k mūsų ir ys
i s vent s mūsų ansam li
alyviai
al sim ia ent kart atekti

ais al
uv t ks arsus kanklių meistras ymus mu ik s
m kyt as Vla as ku a A kanklinink
is
kanklių meistras
ai ra au ir ti kultūr s centre ra au kanklininkes urti
ansam liuk Nuva iavau
anev
ir seminare susitikau Ast
tai ir si ra iau
kam an ius kanklelius
s ū iai
iais
nenusak mi Miesteli
r is vara ir u al nų svetin umas ne
u mir tami
Irina Ivanova, Pskovo srities N. Rimskio-Korsakovo menų koledžo dėstytoja:
aliu se yra nu sta us m us
Asta M tu ien kuri mus
sura
ir mes la ai a si iau me ka
akviet
t k nu sta ų
lietuvių taut s ren in Mums avyk i va iu ti u sien as us
Nu sta us ūsų kra tas uiki amta
svar iausia visur varu
tvarkin a ir m n s rau i ki Asta visk mums
uliariai ai ki
n
ist ri
alių kra t le en as
Anželika Kuzmina, Pskovo srities Gdovo vaikų muzikos mokyklos guslininkų ansamblio vadovė:
Mes irm kart Lietuv e n rs mūsų srities raeitis ir Lietuv s
ist ri a lau iai susi usi s ik ia su in au ka
sk v kuni
aik tis Daumantas kuris uv
askel tas rav slavų ventu u
iki ersikrik ti im uvęs
alių kuni aik iu Da ar sk ve am
ru iasi aminkl astatyti Gal ir u tai ka s kmin ai k v
su
Liv ni s r inu kuris anks iau ni k
ir
alių kra t
same
laimin i ka
aliu se mus nu ir iai ri m
ansam lie iai
nem k ami lietuvi kai reit susi rau av su
alių aunimu
kuris tai
at a ar rusi kai eveik nem ka Gal mu ik s arsai
a
vieniems kitus su rasti Ir ar amta kiek ana i mūsų
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Daug gražių žodžių išsakyta, daug kanklininkų ansamblių melodijų širdin
smigo, o tautos jaunimo nuostatos optimistiškai nuteikia ne tik Užpalių seniūną
Vytą Jurką, kuris su optimizmu žvelgia į ateitį:
ai ne tik ra us ren inys au eli akiai et mielai nuteikia ir
kve ia tik im mūsų ra ia ateitimi ka tai kas uv mūsų taut s
sukurta er am ius ar i liks ateinan i ms kart ms
Tikėkime entuziastais, tikėkime viltimis ir jų darbais. Gal tautos dvasios
nenušluos globalizmo banga, jei kultūros paveldo entuziastus vertins ir aukščiausi
valdžios žmonės.
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Gražių žmonių gražios tradicijos
tanisl vas

al iūnas

Kai Šeimyniškių piliakalnio šlaitu, apkaišytu didžiažiedėm plukėm, raktažolėm
ir kvepiančiais žemuogių žiedais, užkopi į pačią viršūnę, prieš akis atsiveria tokia
melsva horizontų platybė, kad pasijunti lyg paukštis, skriejantis virš Aukštaitijos
kalvelių, žalių girių, tarp jų pabirusių sodybų, Šventosios vingių, svaigių upokšnių. Tai čia, ant šio piliakalnio stovėjo didinga pilis, kuri davė pradžią Užp lių
miesteliui. Gudrūs istorikai iš archyvų dulkių atkapstė šlovingą šio krašto praeitį.
Dabar ją nuolat papildo kraštotyrininkai.
Pasak Teodoro Narbuto, čia 1233 m. lietuvių kunigaikštis Rimgaudas atrėmęs
Livonijos atėjūnų antplūdį. Mindaugo laikais Uten s ir Užpalių kunigaikščiu buvęs
Daumantas. Užpalių pilies valdovai valdę didelius turtus. Piliai priklausiusios
apylinkės beveik iki Duset , netoli Kav rsko buvęs Pienionių dvaras ir Suderv s
miestelis netoli Vilniaus. Senuose archyvuose dūlantys dokumentai byloja, kad
XIV a. Užp liai buvo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės karališkasis dvaras, priklausęs didžiajam kunigaikščiui Gediminui. Šio dvaro savininkai yra buvę Astikai,
Radvilos, Oginskiai, Sapiegos.
Kaip iš praeities, legendomis ir istorikų užfiksuotais faktais apipinta, taip ir
iki mūsų dienų iš pastarojo šimtmečio atplaukusi kasdienybė nė kiek ne mažiau
įspūdinga. Tik niekas iki šiol neiššifravo to paslapties kodo, kodėl šiame krašte
tiek daug garsių Lietuvos žmonių gimė, augo ir dabar tebešlovina protėvių žemę.
Užpaliuose garsaus geografo profesoriaus Kazio Pakšto, įspėjusio Prezidentą Antaną
Smetoną apie gresiantį Lietuvai stalinizmo ir hitlerizmo pavojų ir numačiusio gal
ir utopinius Lietuvos išgelbėjimo kelius, gimtinė, čia gyvenusi Amerikos kosminių
laivų kūrėjo Juliaus Jodelės šeima, čia vaikystės takais bėgiojo fizikos profesorius
Antanas Žvironas, čia kariškio dvasia tvirtėjo būsimam Lietuv s kariuomenės vadui generolui Jonui Galvydžiui-Bykauskui, čia kardinolo Audriaus Bačkio motinos
obelys žydėjo, čia profesorių gamtininkų Vytauto ir Jono Sirvydžių žemė, čia pat
ir talentingiausio pasaulyje kardiochirurgo profesoriaus Vytauto Sirvydžio profesionalumo ir žmogiškosios meilės ištakos... Sutapimas, likimas ar tiesiog neišvengiamybė, kad Lietuvoje atkūrus nepriklausomybę iš tuo metu veikusių 11 aukštųjų
mokyklų net trijų rektoriai buvo užpalėnai – profesoriai Albinas Kusta, Bronius
Vaškelis ir Algirdas Vyžintas. Pagaliau ir dabar, ar kas galėtų rasti Lietuvoje kitą
tokią seniūniją, iš kurios į Seimą būtų išrinkti bent du kraštiečiai. Užpalėnai ir
šiuo požiūriu išimtis. Iš Kaim nų kaimo kilusi socialdemokratė Milda Keraminaitė-Petrauskienė, iš Kani kų – Tėvynės sąjungos atstovas Antanas Napoleonas
Stasiškis. Užpalėnai juos myli ir gerbia ne už partinę priklausomybę, o už jų
ryšį su gimtine, pastangas dvasia ir darbais būti kartu su paprastais užpalėnais.
Beje, tą gimtinės ilgesį, šauksmą bene labiausiai sutvirtino jau daugiau nei
dvidešimt metų vykstantys kraštiečių susitikimai. Jų nenuilstantis organizatorius,
įkvėpėjas seniūnas Vytas Jurka, jau nuo 1988 metų kasmet Švč. Trejybės atlaidų
išvakarėse į susitikimus pakviečia po visą šalį išsiblaškiusius ir net užsienyje
gyvenančius užpalėnus, kad kartu spręstų opiausius gimtinės klausimus, kartu
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pasilinksmintų. Tų susitikimų rezultatai kasmet palieka atminimo pėdsakų. Vienais
metais koplytstulpiu įamžintas profesorių K. Pakšto, P. Jodelės ir A. Žvirono atminimas, kitais – įspūdingas paminklas pastatytas kraštiečiui karo lakūnui Juozui
Namikui, po S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio nė metams nepraėjus vienu reisu
apskridusiam Europos sostines, įamžintas ir generolo J. Galvydžio-Bykausko atminimas, pastatytas paminklas žuvusiems kraštiečiams už Lietuvos laisvę, atstatytas
sovietmečiu sunaikintas šv. Florijono paminklas, prie kurio kasmet prasideda net
iš kelių rajonų atvykstančių ugniagesių varžybos, o labiausiai nusipelniusiems
savo kraštui užpalėnams suteikiamas Užpalių garbės piliečio vardas. Jau auga jų
parke pasodinti ąžuolai ir liepos.
Vargu, ar kur nors kitur Lietuvoje seniūnijos leidžia tokio aukšto įvertinimo
susilaukusį laikraštėlį kaip „Už palių“. Laikraščio redaktorius ir leidėjas seniūnas
Vytas Jurka gavo Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus padėką, o
kraštiečiams, kurie prenumeruoja savo gimtinės laikraštėlį, kiekvieną kartą būna
maloni proga bent mintimis pagyventi užpalėnų rūpesčiais, prisiminti jaunystėje
puoselėtas vietas, anų laikų negandas ir šių dienų gimtinės kasdienybės pulsą.
Gal todėl toks gyvas kraštiečių ryšys su gimtine. Seimo narys Antanas Napoleonas Stasiškis dėjo daug pastangų, kad prie užpalėnų surinktų lėšų knygos
„Užpaliai – mūsų svajonių kraštas“ leidybos prisidėtų Kultūros ministerija, Seimo
narė Milda Petrauskienė, dažnai apsilankydama gimtajame Kaimynų kaime, žinodama kaimo žmonių rūpesčius, pasirūpina, kad jie nebūtų toli nuo miesto kultūros
renginių – suorganizuoja užpalėnams keliones į sostinę – Operos ir baleto bei
Nacionalinį dramos teatrą. Etnologė Gražina Kadžytė, kaip ir dera tos profesijos
žmogui, gera patarėja ir pagalbininkė puoselėjant tautos tradicijas, etnografinį paveldą. Kauno žemės ūkio universiteto rektorius profesorius Albinas Kusta keletą
metų su gausiu dėstytojų būriu vyko į Užpalius ir mokė savojo krašto žemdirbius
ūkininkauti naujomis sąlygomis. Gal todėl prieš keletą metų, 2007-ųjų rudenį
pagerbiant Utenos rajono žemdirbius, iš 28 apdovanotųjų net 11 buvo Užpalių
ūkininkai, tarp kurių – Regina ir Arūnas Kubiliūnai, Vladas Abukauskas, Valerija
ir Alvydas Vaškeliai, Virginijus Keraminas, Gražina ir Gediminas Skardžiai.
Nors teisiškai Užpalėnų bendrija įregistruota 1999 m., tačiau 1988 metų
kraštiečių susitikimą jau galima laikyti bendrijos gimtadieniu. Ir ne tik todėl, kad
neformalios užpalėnų grupės susibūrė Vilniuje ir Kaune, bet ir todėl, kad vilniečių
ir kauniečių atstovai yra Užpalių bendrijos taryboje; tai rodo bendrijos vientisumą,
nuolatinį čia gimusiųjų ir užaugusiųjų ryšį su savo tėvų žeme.
Dabar bendruomeninis judėjimas seniūnijoje išsiplėtė tiek, kad buriasi net
atskirų kaimų bendruomenės arba pagal pomėgius, specializaciją. Antai stalo teniso klubas „Perkūnas“, be varžybų organizavimo, dar ėmėsi rūpintis seniūnijos
turistiniais maršrutais ir juos nužymėjo ąžuoliniais koplytstulpiais, medžiotojų
klubas ne tik globoja laukinę fauną, bet rengia šeimų šventes, medžioklės trofėjų
parodas. O kas besuskaičiuos vakarones, spektaklius, išvykas ar kasmet rengiamas
kaimyninių seniūnijų dainų šventes. Ir ne vieną jose nustebina užpalėnų ansambliai
ar net ritminių šokių grupė.
Kultūros, sporto, saviveiklos ištakos siekia praėjusio amžiaus dešimtmečius.
pač saviveiklą užpaliečiai mėgo 1950–1970 metais.
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2005 m. pavasarį įregistruotas informacinis centras „Užalių a ylink s
palėnų krivulė“, kurio vizija – funkcionuojantis, atitinkantis
ainų vent e
laiko dvasią užimtumo ir informacijos centras, padedantis
m
besimokančiai Užpalių seniūnijos bendruomenei, naudojantis
kaupiamu informacijos paveldu, integruotis į nuolat kintančią visuomenę.
Šią šiuolaikišką viziją užpalėnai įgyvendina kursuose ir seminaruose mokydami bendruomenės žmones kompiuterinio raštingumo. Įgyvendinus vieną
projektą, per 90 bendruomenės narių ne tik mokėsi, bet ir išleido kompaktinį
diską „Užpalių kraštas“, kitas projektas su devizu „Gerosios
alių
patirties sklaida – kelias į Užpalių bendruomenės ateitį“ Jaunie i
ū riai
subūrė dar 70 žmonių.
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Kažkaip neįprastai skamba, kai kaimiškosios bendruomenės rengia gana
solidžius seminarus ar jų ciklus, kaip antai „Socialinių problemų sprendimas per
edukacines programas“. Teoriniai seminarų apmąstymai netrukus įsikūnijo konkrečiais darbais, kuriuos seminarų lankytojos demonstravo Užpalių „Dausuvos“
muziejuje, o dalis darbų buvo atrinkti parodyti Utenos kraštotyros muziejaus
lankytojams. Tai jau pirmieji žingsniai, kai iš pomėgio bandyta susikurti verslą.
Kartu su Kauno jaunimo karjeros centru, šiuolaikinių
didaktikų centru ir Atviros Lietuvos fondu užpalėnai dalyvaalie ių m terų
vo projekte „Novatoriškų karjeros sprendimų populiarinimas
en ri a
ir ių
regionuose , surengė netradicinių verslų parodą. Tai rimti iluma
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žingsniai norint įsitvirtinti informacinėje visuomenėje, plėtoti savo veiklą taip, kad
būtų lengviau sprendžiami socialiniai reikalai.
Užpalėnai pagarbiai mini moterų bendriją „Širdžių šiluma“, jų veiklos prasmę, patrauklumą. Apie kurį jų renginį bekalbėtų, visur atsispindi tautos dvasia,
paveldo saugojimas, pagarba tradicijoms. Kaipgi neprisiminti pernai surengtos
parodos mugės „Išsaugokim sodžiaus meną“. Kokie skambūs ir prasmingi šios
parodos skyrių pavadinimai: „Iš močiutės kraitinės skrynios“, „Auskit, riškit mano
rankos“, „Akys pamatys, rankos padarys“, „Tu numegzk man, mama, kelią“,
„Dailūs darbeliai iš margų skiautelių“, „Ką padarysi – dėkui nesakysi“.
Kai šio renginio metu M. Šarakauskienė atvėrė savo močiutės, gimusios
1880 m., Emilijos Gaučienės skrynią ir ištiesė šimto metų senumo drobes, staltieses,
rankšluosčius, dabartinei užpalėnų kartai tai buvo tautos sugebėjimų, meniškos sielos
ir darbštumo pavyzdys, kuriam nenori nusileisti ir šiuolaikinio audimo meno atstovės F. Gervienė, A. Žilienė. Jų išaustų lovatiesių, rankšluosčių, tautinių rūbų įsigyti
panoro ne vienas parodos mugės lankytojas. Ir kaip nuostabu, kad šiame technikos,
kompiuterių amžiuje Užpalių krašte dar sudūzgia senovinės medinės staklės.
Užpaliai unikalus kraštas dar ir tuo, kad čia jau keleri metai iš eilės susirenka visos Lietuvos kankliuotojai.
Viso to pradžia buvo 1990 metai, kai kultūros namams ėmė vadovauti Asta
Motuzienė, kuri subūrė Užpalius garsinantį, kankliuojantį išimtinai tik auksinių
rankų meistro Juozo Lašo rankomis pagamintais instrumentais, jaunųjų muzikančių kolektyvą „Pasagėlė“, kuris jau ir dainų šventėje dalyvavo, ir Prezidentūroje
koncertavo. Gal todėl čia, Užpaliuose, gimė nauja graži tradicija – rengti visos
Lietuvos kanklininkų vasaros stovyklas „Skambantys kankleliai“, rengti seminarus,
konferencijas, koncertines išvykas, o pažymint Mindaugo karūnavimo – Valstybės dieną, surengti įspūdingą koncertą užpalėnams. Stovyklos globėjas kraštietis
profesorius Algirdas Vyžintas ar garsusis choro dirigentas Juozas Vanagas, kurio
gimtinė irgi čia pat, labai aukštai vertina šį kasmetinį sambūrį, į kurį susirenka
apie 300 jaunųjų muzikantų.
Tokį būrį priimti, apgyvendinti, pamaitinti ne pats lengviausias rūpestis
seniūnui Vytui Jurkai. Tačiau kai išgirsta čia stovyklaujančiųjų atsiliepimus, pajunta to darbo prasmę, tai ir rūpesčiai, regis, ne tokie sunkūs. Viso to darbo
prasmę gražiai nusakė Panevėžio konservatorijos ir „Vyturio“ ansamblio vadovė
Laimutė Mozūrienė:
alių st vykla man yra metų vykis Laukiu s tai kai
vaikas laukia al ų seneli Da ar ne a nai rasi vien e viet e
suk ncentru ta tiek au
erum ir ilum s
ai yra i iul
vent ir stimulas ir ti man ir man m kiniams Linkiu ar il ai
aliams i likti urta
iu kur i tarus su r tų ia uvusių
r usių ainavusių ir vie usių akys.“
Kai vasaros žiedai ir žaluma išeina praeitin, o rudenio takai nubarstyti klevų
auksu, kai ištuštėję laukai pajuosta nuo artojų išvarytų vagų, o ganyklose jau nebematyti žalmargių, kai kopūstais, burokais ir bulvėmis pakvimpa pripildyti aruodai,
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rūsiai, tada kitokiom spalvom sužiba rudeniškoji kasdienybė.
alių
Atokvėpio, ramybės ir linksmų susibūrimų metas prasideda saviveiklininkai
Užpalių seniūnijos kaimų bendruomenėse.
ainų vent s
Tada ir „Už palių“ seniūnijos laikraštis prisipildo atoalyviai
kvėpio nuotaikų, reportažų, informacijos apie švenčiamas pabaigtuves, darbščiausių ūkininkų, tvarkingiausių sodybų šeimininkų apdovanojimus.
Štai Kaimynų kaimo bendruomenė, sulaukusi kraštiečių Seimo narės Mildos
Petrauskienės, etnologės Gražinos Kadžytės, rajono mero Alvydo Katino, griežiant
kaimo kapelai, skambant linksmiems pasakojimams, vaišinosi
cepelinais, nuščiuvę klausėsi klebono Jono Bučelio rankose Literatūrinis vakaras
skambančios gitaros ir dainų. Kaniūkų kaimo žmonės išsiruošė skirtas
irvi
į Molėtų rajoną ir iš astronomijos observatorijos į dangų žvale i ai
m
gėsi pro teleskopus. Ir taip, ir panašiai, kasmet, kas rudenį. A Jukni nu tr
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ra tie ių
Beje, užpalėnų išmonei galėtų pavydėti daug seniūnijų.
m
Kai rudens šalnos sidabro pribarsto laukuos, ar pavasarį, kai susitikimas
al iūn nu tr
atsibunda upokšniai, laukų skambesį nešdami į Šventosios
vingius, ar ramų vasaros vakarą, kai lakštingalos nuspalvina
sapnus ir vilioja jaunimą, ar po sunkių rugiapjūtės darbų, kai miestelio ramybę
pripildo armonika ar iš kultūros namų skambanti daina, visada čia pajusi šiuolaikinio gyvenimo pulsą, regis, taip artimą solidžiam didmiesčių ritmui. Kai Vilniuje
vyko konferencija „Skaitmeninių bendruomenių link“, tuometinis Užpalių gimnazijos
direktorius Giedrius Indrašius nusiuntė konkursui videoreportažą, sukurtą skaitmenine kamera „Pasaulis pagal užpalėnus“ ir laimėjo pirmąją vietą. Kadangi Užpalių
miestelyje veikia dvi bibliotekos – viešoji ir mokyklos, tai jose ir koncentruojasi
bendruomenės informacinis raktas socialiniams, kultūriniams, informaciniams poreikiams tenkinti. Jau keleri metai čia veikia trivietis kompiuterizuotas internetinis
aljansas „Langas į ateitį“. Čia užpalėnai mokosi kompiuterinio raštingumo, sprendžia
visai Lietuvai aktualius klausimus. Apie tai iškalbingai byloja vykstančių renginių
tematika: „Lyderystės ir tolerancijos problemos bendruomenėje“, „Internetas mano
kasdieniniame gyvenime“, „Mes europiečiai. Mokykimės tolerancijos“.
Pajutęs užpalėnų kasdienybės pulsą, jų ryšį su kraštiečiais, pagarbą tautos
istorijai, niekada nesuabejosi, kad šiuolaikinės kasdienybės problemos, rūpesčiai
iš šios bendruomenės neišstums lietuviško atkaklumo, darbštumo, tautos vertybių
puoselėjimo ir gražiausių ateities vilčių.
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Gimtinės šventės, tradicijos
ir amžinoji trauka
Van a

ulie ien

Apie kultūrinį užpalėnų gyvenimą byloja ir daugelis gražių, prasmingų
švenčių, kurių atgarsiai išliko gyvi iki šių dienų.
Niekam ne paslaptis, kad vaiko širdis – tarsi neprirašyta mokyklinė lenta,
į kurią galima įbrėžti gerumo, meilės Tėvynei ir žmonėms jausmus, bet taip pat
ir neapykantą, pyktį, juodas mintis.
Matyt, tai suprasdama, tarpukario Lietuvos mokykla daug dėmesio skyrė
patriotinių jausmų ugdymui, savo tautos istorijos, kultūros žinių gilinimui. Tuo
tikslu mokykloje buvo organizuojama daug auklėjamąjį poveikį turinčių švenčių.
Štai nuo 1923 m. gegužės pradžioje vykdavo medelių sodinimo – Tėvynės puošimo
šventės, kurioms buvo duodami ir vardai, pvz.: 1933 m. – „Jaunimo medeliai“,
1935 m. – „Klaipėdos medeliai“, ir t. t. Per mokyklos šventes buvo stengiamasi
artimiau supažindinti jaunimą, pavyzdžiui, su Lietuvos kariuomenės įkūrimo ir
jos kovų dėl Nepriklausomybės istorija, su mūsų tautos visuomenės ir kultūros
veikėjais, siekiama gilesnio krašto praeities pažinimo (Lietuvos kunigaikščio Kęstučio nužudymo 550 m. jubiliejus ir pan.). Jaunajai kartai diegiami tolerancijos
kitoms tautoms jausmai. Tuo tikslu buvo prisimenamos Latvijos, Estijos nepriklausomybės atgavimo dienos, supažindinama su šių kaimyninių tautų istorija,
žymesniais žmonėmis ir pan.
Neeilinė šventė buvo 1930 m. spalio 27 d. – Vytauto Didžiojo mirties 500 m.
sukakties minėjimo diena. Mokiniai, mokytojai, tėvai dalyvavo gedulo pamaldose,
po to – iškilmingas minėjimas mokykloje, patriotinė meninė programa.
Gražiai paminėtas lietuviškos spaudos atgavimo 25-erių metų jubiliejus,
vyko pamaldos už žuvusius spaudos draudimo laikų veikėjus, prisiminti Užpalių
krašto knygnešiai.
Iškilmingai praėjo Lietuvos Nepriklausomybės 5-ųjų ir 10-ųjų metinių minėjimai. Šventėse dalyvavo visos organizacijos bei draugijos – LKM draugija,
pavasarininkai, angelaičiai, šauliai ir kt. Į šventę atvyko su savo baltai melsva
vėliava nemažas žydų pradžios mokyklos moksleivių ir mokytojų būrys. Vaikams
ypač įspūdingai atrodė
vie ų arklių traukiamas ve imas ant kuri
l k tum s uv
astatytas ra iais au eklais i u tas auk tas Vilniaus Ge imin
ilies k t maketas
k t kai
tri ūn li ęs r imna i s
irekt rius ranas Gi i kis ra
min im
savo vaikystės
įspūdžius prisimena užpalietis P. Tamošiūnas.
ra us ie ti
aut s himn ir stie u v liavai kylant auk tyn aulių ūri vyrai
ak l autuvus ir nu riau
ūvių salv s
Ir šiandien tebežaliuoja 1923 m. Užpalių progimnazijos ir pradinės mokyklos
mokinių pasodintas Laisvės medis – ąžuolas (netoli dabartinių kultūros namų).
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Panašiai vyko ir Nepriklausomybės
10-ųjų metinių minėjimas. Ta proga
tarp akmeninių pakalnės pastatų, kur
buvo pradinės mokyklos bei valsčiaus
savivaldybės patalpos, ir progimnazijos
baltųjų rūmų įsteigta nauja aikštė, pavadinta Nepriklausomybės aikšte. Vėliau
čia pastatyti Šaulių namai, kurie tapo
miestelio kultūros namais.
Aikštėje, ties šv. Florijono statula,
buvo įtaisytas aukštas stiebas vėliavai.
Čia vykdavo Vasario 16-osios ir kai
kurių kitų švenčių minėjimai: organizuotai ateidavo šauliai, pavasarininkai,
angelaičiai, kitų organizacijų ir visuomenės atstovai – vykdavo iškilmingas
vėliavos pakėlimas. Būdavo sakomos
kalbos. Bažnyčioje vykdavo pamaldos.
Užpalėnų pasididžiavimu buvęs
orkestras, kurio instrumentai įsigyti už
parapijos lėšas. Karo metu jie sunešti
bažnyčion ir ten paslėpti, tačiau vokieveikinim vartai sutinkant re i ent
čiai juos suradę ir išvežę. Orkestras gro- A met n
davęs valstybinių ir bažnytinių švenčių
metu. Vadovavęs vargonininkas Daunoras. Koncertavę Anykščiuos , Da gailiuose.
Nepaprasta šventė buvo 1934 m., kai Užp liuose lankėsi Lietuvos Respublikos Prezidentas Antanas Smetona. Svečias buvęs sutiktas prie puošnių garbės
vartų netoli bažnyčios su duona ir druska, sakytos sveikinimo kalbos. Sutikime
dalyvavę žydai ir rusai pakvietė Prezidentą ir juos aplankyti. Prezidentas pabuvojęs
ir sinagogoje, ir cerkvėje, bažnyčioje vykusios trumpos pamaldos. Šiai ypatingai
dienai atminti miestelio aikštėje, priešais špitolę, buvęs pasodintas ąžuoliukas.
Jį aptvėrę dailia medine tvorele. Gražiai augęs medelis... Bet kai 1944 m. čia,
špitolės pastate, įsikūrė saugumas, milicija, skrebai, ąžuoliukas buvo nukirstas,
kad „netrukdytų matomumui“. Mat žuvusių Lietuvos partizanų kūnai būdavo
numetami ant aikštės grindinio, netoli šv. Florijono paminklo, o saugumiečiai ir
enkavėdistai pro antrojo aukšto langus stebėdavo, ar kas prie žuvusiųjų nesuklups
iš širdgėlos, ar nenubrauks skausmo ašaros...
Vyresnio amžiaus užpalėnai dar prisimena tikrai įspūdingą aviacijos šventę,
kurią 1938 m. organizavo karo aviacijos majoras Juozas Namikas. Tai buvo pirmoji
ir paskutinė lakūno dovana savo kraštiečiams. Šventėje dalyvavo ne vienas lėktuvas. Skraidę jie eskadrile su trispalvėmis vėliavomis ant sparnų, atlikę aukštojo
pilotažo numerius, įvykęs ir parašiutininkų pasirodymas... Į šią šventę suplaukusios
minios žmonių. Šventės vieta – dobiliena netoli rusų kapų, prie Užpalos.
Dalis senųjų tradicijų tęsiama ir dabar, žinoma, prisitaikant prie laikmečio
dvasios, prie pasikeitusių gyvenimo sąlygų.
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1992 m. birželį paminėta garbinga Užpalių sukaktis, kai prieš 200 metų,
1792 m. miesteliui buvo suteiktos Magdeburgo teisės, o Užpalių kapinėse atidengtas paminklas karo lakūnui Juozui Namikui. Paminklo atidengimo ceremonijoje dalyvavo daug garbingų svečių. Parapijos klebonui kun. Juozapui Šumskiui
pašventinus paminklą, įdomią ir sudėtingą programą atliko Panevėžio aeroklubo
nariai. Čia dalyvavo aras ir V lniaus aviacijos sporto entuziastai, net aviacijos akrobato Jurgio Kairio lėktuvas nėrė žemyn mirties kilpa, Užpalių padangę
išmėgino parašiutininkai. Aviatoriai skraidino ir šventės dalyvius, panorusius iš
paukščio skrydžio pažvelgti į Užpali s. O vakare, nurimus vėjui, virš miestelio
pakilo Leono Simniškos, konstruktoriaus mėgėjo iš Jonav s, oro balionas.
Užpalių seniūnija gerai žinoma Uten s rajone savo kultūriniais renginiais.
Viena gražiausių tradicijų, gyvuojanti jau nebe pirmą dešimtmetį, – tai kraštiečių
susitikimas, kai šeštadienį prieš Švč. Trejybės atlaidus susirenka po visą Lietuvą
ir net platųjį pasaulį išsisklaidę Užpalių krašto žmonės, čia gimę ir augę, čia
mokęsi ir iš čia išėję į gyvenimą. Jų laukia mokykla su buvusiais mokytojais,
šviesiais vaikystės ir jaunystės prisiminimais.
Iš pradžių organizatoriams teko nemažai padirbėti, kad į tokį renginį
susiburtų žmonės iš visų Lietuvos kampelių. Bet dabar kviesti jau nebereikia.
Užpalėnai kaip paukščiai, tėviškės ir artimųjų ilgesio genami, sulekia į gimtinę.
Organizatoriai stengiasi, kad tie susitikimai būtų įdomūs ir prasmingi, rūpinasi,
kad programa kasmet būtų kuo nors paįvairinta.
Jau šeštadienio rytmetį mokyklą užplūsta buvę mokiniai: žilagalviai, pagyvenę ir jauni. Skambutis, kaip ir kadaise, kviečia į klases. Tradicines pamokas
šiandieniniams moksleiviams veda buvę mokiniai, dabar turintys profesorių,
mokslo daktarų, docentų vardus. Bet 1997 metais, kad būtų įdomiau, pasikeista
vaidmenimis: vaikai geranoriškai sutiko pabūti mokytojais savo svečiams. Buvusieji mokiniai mielai dalyvauja jiems pasiūlytoje programoje: tai mokyklos parko
atidaryme, tai dalyviais ar žiūrovais baidarininkų meistriškumo varžybose Šventąja, tai žygiuose po Užpalių apylinkes, prie K. Pakšto paminklo Alin ukoje, tai
Paskutinio skambučio šventėje ar atidengiant paminklinę lentą prie prof. Antano
Žvirono gimtojo namo...
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1997 m. susitikimas buvo dar iškilmingesnis ir prasmingesnis, nes kartu
paminėtos dvi įsimintinos sukaktys – lietuviškos mokyklos 600 metų jubiliejus ir
visuomenės veikėjos, įžymios šeimos motinos užpalietės Onos Galvydaitės-Bačkienės 90-asis gimtadienis.
Literatų ir muzikinę kompoziciją, skirtą mokyklos jubiliejui, atliko Užpalių
vidurinės mokytojai ir mokiniai.
Po pietų gausus kraštiečių ir svečių būrys susirinko Krokulės gatvėje, prie
vienuoliktu numeriu pažymėto namo – Galvydžių sodybos – paminėti O. Galvydaitės-Bačkienės jubiliejinio gimtadienio. Apie arkivyskupo Audrio Juozo Bačkio
motinos gyvenimą ir visuomeninę veiklą pasakojo Katalikų mokslų akademijos
profesorė Aldona Vasiliauskienė. Prie Krokulės koplytėlės šv. Mišias aukojo jubiliatės sūnus, Vilniaus arkivyskupijos metropolitas Audrys Juozas Bačkis.
Saulutei riedant žemyn, kas pėsti, kas važiuoti skubėjo į J ciškių kaimą, į
ūkininko Gyčio Sirvydžio sodybą. Erdviame, berželiais papuoštame klojime vyko
tradicinis, tarsi iš mūsų šimtmečio pradžios atklydęs „klojimo“ teatras. Užpalių
kultūros namų saviveiklininkai, vadovaujami Vidos Baronienės, čia suvaidino jau
praėjusių laikų kūrinį – Žemaitės komediją „Trys mylimos“.
Liepsnojo laužas, grojo Vilučių kaimo kapela, o svetingi Jociškių kaimo
žmonės kvietė svečius prie gausiai vaišėmis apkrautų stalų...
Sekmadienį Užpalių bažnyčioje vyko Švenčiausiosios Trejybės atlaidai.1
Tai – didžiausia šventė parapijoje. Ji pradėta švęsti dar XVII a. pradžioje,
nes Švč. Trejybės atlaidai įsteigti popiežiaus Pijaus VI leidimu, duotu 1781 m. Ši
šventė žinoma plačioje apylinkėje. Švenčiama gražiausiu metų laiku – gegužės
pabaigoje ar birželio pradžioje.
Bažnyčia skendi žalumynų vainikuose ir gėlių žieduose. Skamba giesmės.
Suvažiuoja daug svečių – kunigų iš kaimyninių ar net tolimesnių parapijų. Nuo
seno pėsčiųjų ir važiuotųjų būriai traukdavo iš visur – Taur gnų, Daunori ,
Da gailių, Sude kių, Svėdas , Spitr nų... Miestelio gatvės pilnos žmonių, o kiemai
ir patvoriai – vežimų. Arkliai iškinkyti, ėda jiems įdėtą pašarą, ienos iškeltos
aukštyn... O kiek suvažiuodavo visokių prekeivių Palapinių eilės: vienose – rožiniai, maldaknygės, škaplieriai, kitose – saldainiai, meduoliai... Riestainių virtinės
netelpa vežimuose.
Bažnyčioje vyksta pamaldos, bet į vidų įlįsti nė nebandyk. Net šventorius
pilnutėlis. Vieni stengiasi sekti pamaldų eigą, kiti, seniai nesimatę, ir pasišnekėti mėgina – vis tiek nelabai girdisi, kas bažnyčioje dedasi. O kiek triukšmo
kilo, kai vienais metais klebonas J. Šumskis per Švč. Trejybės atlaidus pastatė
garsiakalbius ir šventoriuje. Na ir gavo tada pylos vietos valdžia:
umskis ali
a aryti
ūs ne alit
Rudenį, pirmąjį spalio mėnesio sekmadienį, Užpalių bažnyčioje švenčiami
dar vieni atlaidai, vietinių gyventojų Ražancava vadinami. Bet į juos nebesusirenka
tiek žmonių, kaip pavasarį, per Švč. Trejybę. Čia daugiausia galima sutikti tik
savo parapijos žmonių.
Iš užpalėnų bažnytinių švenčių
iškilmingumu išsiskirdavo vyskupo lan- 1 Kazlauskas J. Užpaliečiai gerbia kitus ir save,
tenis, 1997, geg. 31.
kymasis. Į garbingo svečio sutikimo
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iškilmes įsijungdavo kone visa parapija: vaikai ir jaunimas, pagyvenę žmonės,
įvairios organizacijos.
Užpalių parapiją vyskupas Nepriklausomoje Lietuvoje lankydavo kas penkeri
metai: 1922, 1927, 1932, 1937, ir karo metu – 1943 m. „Išvadavus“ Lietuvą Raudonajai armijai, vyskupų vizitai po Lietuvą nutrūko ištisiems dešimtmečiams. Tik
po ilgos pertraukos, 1994 metais, švenčiant bažnyčios 100 metų jubiliejų, Užpalius
aplankė Panevėžio vyskupas Juozapas Preikšas. Jis su palyda buvo gražiai, bet be
pabrėžtinio iškilmingumo sutikti prie miestelio ribos, iš kur po sveikinimo žodžių
buvo eikliais juodbėriais nuvežti prie bažnyčios. Vyskupas aukojo šv. Mišias, teikė
Sutvirtinimo sakramentą ir apaštališkąjį palaiminimą susirinkusiesiems.
Eilinis jo vizitas įvyko ir 1997 m. gruodžio 8 dieną, kai biržiečiui Virginijui
Šimukėnui suteikti kunigystės šventimai.
1922 m. gegužės 27 d. Užpaliuose lankėsi vysk. Pranciškus Karevičius.
Sutvirtinimo sakramentą jis suteikė 750 asmenų.
1927 m., 1932 m., 1937 m. ir 1943 m. mūsų parapiją aplankė Panevėžio
vyskupas Kazimieras Paltarokas. Sutvirtinimo sakramentas suteiktas 1927 m. – 287,
1932 m. – 470, 1937 m. – 685 asmenims.
Ataskaitose apie vyskupo lankymąsi pažymėta, kad užpalėnai garbingą svečią sutikdavę labai gražiai, iškilmingai. Prie parapijos ribų jo laukdavęs gausus
šaulių, raitelių ir dviratininkų būrys (pvz., 1943 m. – 52 raiteliai, 80 dviratininkų,
3 motociklininkai), kuris atlydėdavęs iki bažnyčios. Ir miestelyje, ir kaimuose
būdavo statomi gražiai išpuošti garbės vartai („bromai“) su plakatuose užrašytais
sveikinimais: „ alaimintas kuris ateina Vie aties var u
ti rink mūsų aunas sie
las
veikas mūsų Ganyt au
veikiname ies s ir Meil s sklei
Ganyt au
laimink mūsų yvenim avasar
ir pan.
Būriai žmonių vyskupą pasitikdavo su giesmėmis, sveikinimais, iškilmingai
grodavo parapijos orkestras. Nelikdavo nuošaly inteligentija. Sveikinimo žodį tardavo
policijos nuovados viršininkas, gydytojas, mokytojų atstovas. Dažniausiai pirmieji
vyskupą sutikdavo angelaičiai, ateitininkai, toliau stovėdavo kitų organizacijų bei
brolijų garbės vartai. Nelikdavo nuošaly ir žydų bendruomenė – entuziastingai
sveikindavo svečią savotiškais šūksniais ir dainomis.
Minios tikinčiųjų lydimas, vyskupas įžengdavo į gražiai išpuoštą bažnyčią, kur
klebonas savo raportu pranešdavo apie parapijos religinę ir moralinę būklę. Po to
svečias aukodavo šv. Mišias, sakydavo pamokslą, teikdavo Sutvirtinimo sakramentą.
Vyskupo palydėjimas iš parapijos taip pat būdavo iškilmingas. Susirinkę
žmonės ir bažnyčios choras giedodavo giesmes, skambėdavo „Ilgiausių metų “,
Tautos himnas.
Di elis m nių ūrys
ų rie aky i a ie ų keli usių sust ęs
aunimas laik s rank se
lių ran inę
alie ių raiteliai ir
viratininkai ly i i va iu ant iki at u eikių – pasakojama
vizitacijos aprašyme.2
Kaimų, pro kuriuos važiuodavo
vyskupas, gyventojai taip pat rinkda-

2

alių

ara i s ( a ny i s) invent riaus kny a
p. 8–9.
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vosi palydėti. Kaip gražiai atsisveikinantys vizitacijos aprašyme minimi Kaniūkų,
Norvaišių, Trumpalių kaimai.
1994 m. Užpaliuose mokyklos direktoriaus Giedriaus Indrašiaus ir klebono
kun. Edmundo Rinkevičiaus pastangomis įkurta „Dausuva“ – kultūros centras.
Čia užpalėnų ir jų svečių laukia muziejus, knygynas, vyksta parodos, susitikimai,
šventės. Gražiai paminimi, nepaisant vasario pūgų ir šalčių, „Dausuvos“ gimtadieniai. „Dausuva“ rūpinasi praeities išsaugojimu, puoselėja dabarties kultūrines
vertybes. Juk ir šio nedidelio Lietuvos miestelio ateitis priklausys nuo to, kokioje
aplinkoje išaugs jaunas žmogus, ką jis pasirinks savo gyvenimo tikslu – daiktų,
pinigų, geismų ar doros ir kultūros pasaulį.
Viename renginyje buvęs svečias iš Belgijos – prof. Dziuzepas – žavėjosi
lietuviškų dainų grožiu, jų ilgesingomis ir lyriškomis melodijomis. Jis prisipažino,
kad susitikimas su Lietuvos kaimo žmonėmis Vakarų žmonėms esąs kaip gydykla,
nes
a nas rancū as ar el as au ir verkti ne em ka “ Praradęs tautos tradicijas,
žmogus labai daug ko netenka.3
Gražiai 1994 m. paminėtas Užpalių Švč. Trejybės bažnyčios šimtmečio
jubiliejus. Čia, po didingais bažnyčios skliautais, pirmą kartą jos istorijoje skambėjo ne tik giesmės, bet ir patriotinės dainos, skudučių bei akordeonų muzika,
eilės... Su bažnyčios istorija gausiai susirinkusius kraštiečius supažindino klebonas kun. E. Rinkevičius ir iš Užpalių kilęs kun. P. Adomaitis. Apie bažnyčios
statybą pasakojo kraštotyrininkė Vanda Kuliešienė. Sveikinimo žodį tarė buvęs
ilgametis šios parapijos klebonas kun. J. Šumskis ir apylinkės viršaitis V. Jurka.
Apie Tėvynę, žmogaus pareigą žmogui ir Dievui klausytojus skatino susimąstyti
mokytojo Kazimiero Kuliešiaus skaitomi kun. Edmundo Rinkevičiaus eilėraščiai.
Bet šventė tuo nesibaigė. Sekmadienio rytą užpalėnai prie miestelio ribos
sveikino atvykstantį garbingą svečią – P nevėžio vyskupijos vyskupą Juozapą Preikšą ir kitus aukštus jį lydinčius dvasininkus. Svečius sutiko klebonas
kun. E. Rinkevičius, kun. J. Šumskis ir užpalėnai. Bažnyčios šventoriuje suteiktas
Sutvirtinimo sakramentas dideliam būriui Užpalių bei kitų parapijų vaikučių 3 Lukoševičienė R. Užpalių deimančiukai, kinink
ir jaunuolių.
atar as, 1995, kovo 16, Nr. 21.
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Medus per barzdą varvėjo...
tanisl vas

al iūnas

Kai liepos kvepia medumi, kai rugio varpos svyra nuo sunkėjančio grūdo,
kai gandriukai mankština sparnus skrydžiui, kai išblėsus Joninių laužams vasara
pakrypsta rudeniop ir pajunti pirmųjų alyvinių obuolių sulčių skonį, tada pradedi
jausti gamtos aruodų kvapą, tada širdis ir mintys prisipildo dėkingumo gamtos
stebuklui, kurį padovanojo ši kaprizinga vasara, ilgai meldusi karščiu alsuojančios
dangaus mėlynės pagirdyti ištroškusius žolynus. Tik bitynų aviliuos nuo aušros iki
saulėlydžio be jokių dirigentų skambėjo grojamos simfonijos, o bitelės, tie Dievo
vabalėliai, tyliai zvimbdamos skrido į pievas ir laukus, grįždavo apsunkusios,
ūždamos lyg bombonešiai. Koriai prisipildė kvapnaus, saldaus ir sveiko medaus.
Parduotuvių lentynose ir ant turgaviečių prekystalių lyg gintaras suspindo jaunas,
viliojantis saldumynas. Uoliausi bitininkai rugpjūčio pradžioje jo buvo prisukę,
prisivarvinę sklidinas statines. O kai medunešio ir bičkopio rūpesčiai atlėgo,
bitininkai tai vienur, tai kitur ėmė rinktis ne tik darbymečio aptarti, medumi
artimuosius, geriausius kaimynus ar svečius vaišinti, bet ir švęsti, linksmintis,
džiaugtis, gražiausiais žodžiais šventam vabalėliui padėkoti už atneštą maistą,
vaistą ir pinigų nemažą krūvą.
Kai bičkopio šventės išvakarėse pamačiau Užp lių se- Vytas Jurka
niūną Vytą Jurką prie dūzgiančių avilių, nuo vaško ir medaus
er vasar risuka
pasunkėjusiu ir išmargintu baltu chalatu, saulė dar buvo tik
e imtis i nų
vos persiritusi vidudienį, o jo mašinos bagažinė jau buvo me aus

327

U Ž PA L I A I I I

Lietuvos valsčiai

pilna medumi perpildytų korių. Bitės įspėjamai zvimbė aplink kiekvieną, kuris
artėjo prie avilių ar prie automobilio. Nejučiom nuo jų pasitraukiau, nes ne tik
apie automobilį, bet ir jo viduje visi langai buvo užtamsinti bičių. Tik bitininkas,
lyg niekur nieko, ramiai ir išdidžiai sėdo prie vairo ir pravėręs langus per žalią
pievą pasuko link sodybos.
Kieme lyg kulkos visomis kryptimis zujo bitutės, tarsi ieškodamos, ką čia
nubausti dėl jų darbo nuostolių – ištuštėjusių avilių. Turėjau pasitraukti už klėties,
kol koriai bus sugabenti į bitininko seklyčią, kurios langai irgi buvo tirštai aplipę
bitėmis. Vytas Jurka, tarsi būtų su bitėmis pasirašęs slaptą susitarimą, iš bidono
vieną po kito pildė indus tįstančiu medumi ir net negalvojo, kad bitelės gali jį
sugelti. Taigi tą popietę iš bitininko, kuris savo bityne prižiūri net kelias dešimtis
bičių šeimų, prisiklausiau mandagių patarimų: „čia nestovėkit“, „čia ateikit“, „iš
čia pasitraukit“, „čia drąsiai būkit“... Nežinau, iš kur jis žino tą bičių kelią, tas
jų nuotaikas, bet nesigailiu paklausęs jo patarimų – net tada, kai bitininką fotografavau prie avilio su išimamu koriu, nė viena neįgėlė, nors tūpė ir ant rankų,
ir ant fotoaparato ir grėsmingai dūzgė apie ausis.
Jau seniai žinojau, kad prie bičių nedera artintis prakaituotam ar dezodorantais išsikvėpinusiam, alaus išlenkusiam. Dirbant prie bičių reikia mokėti atsargiai
elgtis su šiais gėrį nešančiais vabalėliais. Neatsargiai prispausi bent vieną – visas
debesis apipils karštais geluonimis, nes įgėlusi bitelė ne tik nepajėgia ištraukti
geluonies, žūsta pati, bet ir paskleidžia pavojaus signalą. Kitos, aukodamos savo
gyvybes, puola kaip kulkos.
Literatūroje aptikau žymaus vabzdžių tyrinėtojo E. Vilsono prieš du dešimtmečius užrašytą pastebėjimą, kad vabzdžių bendruomenės savo vieningumu,
kastų organizacija ir bendruomenės narių altruizmu yra kur kas stipresnės už
žmonių bendruomenę.
Bet kur tau žmogus mokysis iš vabzdžių. Žiūrėk, šeimoj du trys vaikai jau
plėšosi, drasko gerkles dėl tėvų sukaupto turto, o bitelių šeimoje viena motinėlė,
keletas dykinėjančių tranų ir apie 40–50 tūkstančių bičių, kurios stebėtinai darniai
dirba ir pasiskirsto pareigomis.
Išsiritusios bitės tampa namų darbininkėmis ir pirmąsias 10 dienų tvarko
avilį, valo korių akutes, iš kurių išsirito. Po savaitės jau gali tapti maitintojomis
ir savo pieneliu maitina augančius bičių vikšrelius, kurie skirtingai nuo kitų
vabzdžių – lapgraužių, žiedgraužių, vaisėdžių ar kitų kenkėjų – yra bejėgiai ir
niekam net nesikėsina pakenkti.
Jauna bitelė pirmąkart iš avilio išskrenda jau pabuvusi valytoja, maitintoja,
apsižvalgo kelis kartus, kad geriau orientuotųsi kur namai, ir imasi statybininkės
darbo – lipdo korių akutes, nes pradeda funkcionuoti vaško liaukutės. Sulaukusios 20 dienų amžiaus, bitės tampa sargybinėmis ir saugo, kad į avilį neatskristų
plėšikių. Svetimus vabzdžius atskiria iš šeimos kvapo. Tik trečią dešimtadienį
darbininkės jau lekia ieškoti ir rinkti nektaro. Dažnai jų amžius ir tesiekia 30
dienų. Tiesa, daugelis rudeninių bitelių išgyvena iki pavasario.
Jeigu pasėdėtumėt kokį vakarą su bitininku ir pasiklausytumėt jo pasakojimų,
siela atsigautų ne blogiau negu pasiklausius kokio nors iš užsienio atklydusio
žvaigždžių berniuko.
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Sako, kad bitininkai nesidomi orų prognozėmis, nes
ve iai renkasi
kiekvienas avilys – aukštos kokybės orų prognozių biuras. Jei
i k i ventę
rytą bitės neskrenda iš avilių, tai po kelių valandų prapliups
lietus, o ypatingas bičių skubėjimas į avilius rodo, kad artinasi vėjas ir lietus. Jei
vakare bitės anksti grįžta į avilius, rytoj bus geras oras, o jei iki vėlyvo vakaro
skraido – pranašauja blogą orą. Jeigu rudenį bitės vos ne aklinai vašku užklijuoja
avilio laką, ruoškitės šaltai žiemai...
Apie bičių naudą galima kalbėti ne tik skaičiuojant dešimtines už kiekvieną jų atneštą kilogramą. Beje, žinovai sako, kad medaus kaloringumas prilygsta
šokoladui. Tai puikus sveikatos šaltinis – biologinis stimuliatorius, kai jaučiate
fizinį ar protinį nuovargį. Kažkas buvo suskaičiavęs, kad pasaulyje per metus
prisukama apie 600 tūkstančių tonų medaus. Dabar tokios statistikos neaptikau,
tačiau Lietuvos bitininkai iš avilio per vasarą prisuka, privarvina apie kibirą medaus. Lyginant su karve, kuri iškart duoda kibirą pieno, atrodytų nedaug, bet, jei
palygintumėt karvės ir bitės dydį, gal tada suprastumėt, kokį didelį darbą bitelės
atlieka skraidydamos nuo žiedo prie žiedo. Ir gražiai joms padėkotumėt, kad
mūsų sodai pilni obuolių, kriaušių, vyšnių... Dar padėkotumėt ir už vašką, kurio
Lietuvoj kasmet pagaminama net iki 50 tonų. O vaškas buvęs labai reikalingas
prancūzų rašytojo D. Didro laikais; jis apgailestavo, kad Europoje šios medžiagos
nėra tiek, kiek reikia, todėl neužtenka žvakių karalių dvaruose, rūmuose ir bažnyčiose. Dabar daugiausia vaško sunaudoja bažnyčios ir bitynai. Dvarai, kultūros
rūmai pasišviečia naujoviškai – elektra.
Tiesa, dar nepaminėjau vaistams naudojamų bičių produktų: ne tik medaus,
bet ir bičių pikio, bičių duonelės, bičių pienelio, žiedadulkių. ra už ką dėkoti,
anot aukštaičių, „šiam švintam vabalėliui“.
Utenos rajono Užpalių seniūnijos Kiš nų kultūros centras kvepėjo medumi,
gėlėmis. Vakaronę vedusi centro administratorė Irena Dabringienė dėkojo svete329
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liams iš Du kiškio, Duset , Da gailių, Vyžuon , Užpalių, Kani kų, tarp kurių
su gitara rankose pasirodė ir smagiai uždainavo Seimo narys Edmundas Pupinis.
Buvo pagerbti bitininkai, darbščiausi ūkininkai, gražiausių sodybų šeimininkai,
gerumu sušildytos jų širdys, prisiminti bitininkystės papročiai. Ekologiniu medumi pasigyrė Aloyzas Palskys, kurio bitelės „ganosi“ Gomertos draustinyje netoli
Š luvos, o Vyžuonų kultūros centro meno vadovė Ramunė Miečiūtė, stebinusi
sodriu, malonaus tembro balsu ir vyžuoniškių saviveiklininkų dainomis, lyg paslaptį išdavė, kad jos senelis Leonas Miečius Tv ruose turi 300 avilių. Dainų,
muzikos, šokių ir poezijos buvo į valias, nors nebuvo čia profesionalių poetų,
ir kai dažna moterėlė, sugebėjusi surimuoti kelis sakinius, išdrįsta skaityti savo
kūrybą, kartais net nejauku darosi. Tačiau atleidi žmogui, kad tik tokiu būdu jis
gali išreikšti savo dvasią, nuoširdumą. Negi galėtum nesižavėti dusetiškės Marijos
Varenbergienės eilėraščiu „Liepa“:
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Šventei baigiantis ant balto sūrio ir ant šviežio agurko buvo varvinamas
medus, o kai kam patiko naminio midaus receptas: norint pasigaminti 10 litrų
midaus gėrimo, reikia paimti 15 kilogramų medaus ir rauginti rūsyje statinėje, ant
kurios turi sėdėti jaunas čigonas ir groti smuikeliu. Ar kas jo ragavo, nežinau, o
kad ne vienam per barzdą varvėjo, tikrai mačiau.
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„Už palių“ laikraštis –
populiarusis metraštininkas
Vytas Jurka
alių
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seniūnas V Jurka
m

„Už palių“ laikraštis leidžiamas jau šešiolikti metai. Lietuvoje daug seniūnijų
bandė leisti ir dar tebeleidžia savo laikraščius, bet neteko girdėti, kad tiek metų
nuolatos kiekvieną mėnesį išleistų šešių puslapių seniūnijos gyvenimą atspindintį
leidinį. Laikraštis gyventojus, kraštiečius kituose Lietuvos miestuose, Kanadoje
aplankė jau 183 kartus. Man teko rūpintis pirmaisiais leidinio žingsniais, burti
rašančiųjų kolektyvą, stengtis, kad jis būtų įdomus ir priimtinas skaitytojams,
pasiektų kuo daugiau gyventojų, gauti lėšų spausdinimui. Kiekvienais metais
skaitytojus pradžiugindavo kalendorius. Teko parengti 175 pirmuosius numerius,
todėl susikaupė šiokia tokia patirtis, kuria noriu pasidalinti.
Laikraščio leidimo idėja kilo 1996 m. pradžioje, šnekantis su Kaune gyvenančiais kraštiečiais. Jie man papasakojo, kad dar prieškario metais, nors ir
nedidelės, bet save gerbiančios organizacijos savo veiklą visuomenei pristatydavo
periodiniais leidiniais. Juo labiau tokiam žingsniui skatino ir, kaip sakoma, užgavo
ambiciją tai, kad kaimyninė Vyžuon seniūnija jau leido savo laikraštį „Vyžuona“.
Abejonių buvo daug, nes nesinorėjo, kad tai būtų vienkartinis leidinys, o pastovus
reguliarus laikraštis. Daugiausia abejonių kėlė tai, ar turėsime lėšų spaustuvės
paslaugoms, ar bus kam rašyti, taip pateikti skaitytojus dominančią informaciją,
kad jie lauktų ir kito numerio. Neaiški buvo ir leidinio apimtis, periodiškumas.
Vyžuonų patirtis buvo nedidelė ir, tuometiniu mano supratimu, ne visai tinkama,
tai vėliau pasiteisino. Jų laikraštis gyvavo labai neilgai. Diskutavau su tuometiniu
Užp lių vidurinės mokyklos direktoriumi Giedriumi Indrašiumi. Sutarėme, kad
padės, kiek tik leis jų galimybės, – tiek materialiai, tiek straipsneliais laikraščiui,
teiks visą informaciją apie renginius. Ateityje tai gali būti gera vieta propaguoti
mokyklos jaunųjų literatų kūrybą. Kreipiausi ir į tuometinį Užpalių parapijos
kleboną Edmundą Rinkevičių. Kunigas domėjosi menu, skulptūra, rašė eilėraščius,
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turėjo autoritetą tarp gyventojų, todėl jo žodis per seniūnijos laikraštį būtų labai
vertinamas. E. Rinkevičius maloniai sutiko ir vėliau labai stropiai rašydavo į kiekvieną numerį tiek bažnytinio, tiek pasaulietinio turinio straipsnius.
Kita svarbiausia problema buvo ta, kas bus atsakingas už laikraščio išleidimą, jo redagavimą, tuo labiau kad tai reikės atlikti visuomeniniais pagrindais be
atlygio. Teko šias pareigas prisiimti pačiam, nors specialaus išsilavinimo neturiu.
Vėliau mokiausi savarankiškai ir įvairiuose kursuose. Abejodamas, ar seniūnijos
žmonės pritars tokiam leidiniui, 1996 m. lapkričio mėnesį kartu su Užpalių gimnazija išleidome vieno rašomojo popieriaus dydžio 99 egzempliorių tiražu kreipimąsi
į seniūnijos gyventojus, kuriame sakoma:
iekvienas i Jūsų mit s kas vyksta asauly e Lietuv e et kar
tais ne in te svar iausių nau ienų i
alių a ylink s N r ami
Jus in rmu ti a ie
alių seniūni s yvenim nutar me i leisti
ne i el lei inuk ir ei u Jūs ritarsite leisti
re uliariai kie
kvien m nes
as tie lei ai
ai seniūni e veikian i s stai s
r ani aci s atskiri ilie iai Viet s us skirta seniūni s a rarin s
re rm s tarny s icialiai in rmaci ai m kykl s kultūr s a nyti
niams kal iams iek tiek reklam s s ecialistų
mesni atarimai
kurie ali tikti mūsų s ly mis a er tume sulaukusius ar in
u ilie aus asveikintume reik min esnių ven ių metu risimintume
kra tie ius i usius Ana ilin Dar neturime ir laikra i ava ini
m Jūsų asiūlymai a s i rinkti t k kuris eriausiai ats in tų
mūsų kra t
a rin inius ru us ai
at lauksime Jūsų u
il yt s anket s kuri eriausiai a s vertinti Jūsų
reikius ir
mūsų alimy es
Anketų grįžo trisdešimt viena. Trisdešimtyje pasisakyta už laikraščio leidimą,
o vienintelis, matyt, piktas ant viso pasaulio ir visos valdžios, pinigus, kurių dar
neturėjome, siūlė skirti pašalpoms. Tada dar nedrįsau svajoti, kad laikraštis ilgai
gyvuos, todėl kaina buvo numatyta tik 3 mėnesiams. Dauguma sutiko ketvirčiui
mokėti 2 litus už dviejų puslapių apimties leidinį (metams 8 litai). Tokį įkainį ir
pasirinkome, tik jau nuo 1997 m. sausio mėnesio apimtis padidėjo iki šešių puslapių, kadangi tiek maždaug turėjome medžiagos. Pirmieji metai pasirodė sunkūs
ir finansiškai. Padidėjus laikraščio apimčiai, spausdinimui reikėjo beveik 2 700
litų, kurių nesurinkome iš prenumeratos. Gelbėjo Užpalių klebonas ir mokykla.
Beveik visada, keletą kartų per metus, nors ir nedidelėmis sumomis paremdavo
Kanadoje gyvenanti užpalietė Elena Narbutytė. Kitais metais rašiau projektus
fondui „Lietuvos–JAV iniciatyvos“, Utenos rajono savivaldybei, jau gavome 1 000
litų paramos. Pradėjome laikraštį siųsti kraštiečiams į kitus miestus. Dalis prenumeruodami stebėjosi, kaip išsilaikome, ir mokėjo daugiau, tai Antanas Stasiškis,
Dobilas Kirvelis ir kiti. Vėliau ženkliai parėmė LR Seimo narė Milda Petrauskienė,
kraštietė iš Radv liškio rajono M. Šlivinskienė. Kaip dovana mums tapo JAV lietuvio Brutenio Vaito Lietuvoje organizuotas visuomeninių organizacijų laikraščių
respublikinis konkursas, kuriame laimėjome pirmą vietą ir piniginį prizą – 800
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litų. Nuo to laiko su kraštiečių parama iki šiol nedidindami prenumeratos kainos
(8 Lt per metus) galėjome normaliai egzistuoti. Dėl laikraščio pavadinimo, tai
dauguma siūlė „Užpala“, bet pasirinkau kitą, antroje vietoje pasiūlytą Užpalių
vietovardžio kilimo aiškinimą – „Už palių“ – tuo labiau, kad tais metais rudenį
Šventoji buvo plačiai išsiliejusi ir Užpaliai nuo J ciškių atrodė kaip už pelkių.
Tuo metu kompiuterio dar neturėjome, visą medžiagą teko spausdinti
mašinėle, nuotraukas pateikti popieriniame variante, kiekvieno puslapio maketą
subraižyti atskirame popieriaus lape, o spaustuvėje jau viską perrinkdavo, galutinai sumaketuodavo ir spausdindavo. Tai kainuodavo maždaug tiek pat, kaip
ir spausdinimas. Visą medžiagą laikraščiui atnešdavo rašytą ranka, reikėjo perspausdinti. Papildomą krūvį norom ar nenorom, be atlygio teko prisiimti seniūno
pavaduotojai Julei Jurgaitienei. Dar vienas atsakingas darbas, – tai prenumeratos
apskaita, piniginių reikalų tvarkymas. Visa tai ji atlikdavo labai sąžiningai. Dabar
gimnazija, dauguma autorių straipsnelius jau atneša surinktus skaitmenine forma,
todėl atpuola nemažai darbo. J. Jurgaitienei išėjus į pensiją, ją pakeitė Danutė
abalevičienė, kuri dabar surenka visą medžiagą laikraščiui. Nuotraukos, kaip
minėjau, tuo metu buvo tik popierinės, teko pačiam įsigyti gerą juostinį fotoaparatą, daryti renginių nuotraukas. Padėtis pasikeitė, kai seniūnijoje nusipirkome
kompiuterį, – jau surinktus tekstus skaitmenine forma nuveždavome į spaustuvę,
todėl nepadidėjo maketavimo išlaidos. Nuotraukos į tuometinius diskelius dar
netilpdavo. Tik 2005 m. seniūnijoje savo kabinete įsigijau atskirą kompiuterį,
nusipirkome skaitmeninį fotoaparatą. Tais pačiais metais mano sūnus Vidmantas
parūpino laikraščiui maketuoti tinkamą programą. Dabar jau spaustuvei pateikdavau visiškai paruoštą laikraštį, persiųsdavau elektroniniu paštu, tada labai greitai
atspausdindavo. Nebereikėjo spaustuvei mokėti už maketavimo darbus, kuriuos
dabar atlikdavau pats, todėl viskam brangstant, laikraščio leidyba netgi šiek tiek
atpigo. Visus laikraščio leidimo metus labai gražiai bendravome su Utenos spaustuvės direktore Genovaite Šatkauskiene, maketuotoja kompiuterininke Loreta.
Gaudami paramos iš fondų, lėšas, kurios viršijo spausdinimo išlaidas, panaudodavome laikraščio priedui – kalendoriams – išleisti. Pagal turimas lėšas pirmieji
buvo gana kuklūs. Pradėjus nuo nespalvotų, jau 2003 m. išleidome pirmą spalvotą.
Jį parengė leidykla „Indra“. Kalendoriuose nurodydavome ne tik valstybines ar
bažnytines šventes, bet ir grynai užpalietiškas, kaip antai kraštiečių susitikimus.
Vėliau pradėjau pats maketuoti, ruošti spaudai, tuomet jau galėjome parengti ir
išleisti didesnės apimties kalendorius.
Pradėjus leisti laikraštį, iškilo dar viena problema – laikraščio platinimas. Iš
pradžių manėme, kad platinti padės moksleiviai, bet pasirodė, kad tai nepatikima. Daugelyje kaimų jau gyveno vien tik vyresnio amžiaus žmonės, kitur vaikai
užmiršdavo paduoti laikraštį. Prasidėjus atostogoms, išvis nelikdavo kam pristatyti. Norinčių skaityti perkopė 300, todėl teko kreiptis į Užpalių ir Vil čių paštų
viršininkus ir laiškininkus. Jie geranoriškai sutiko patalkinti. Kad laikraštis tiek
metų gyvuoja, esame dėkingi taip pat ir mūsų šauniesiems laiškininkams. Visa tai
svarbios sąlygos laikraščiui leisti, bet svarbiausia – autorių kolektyvas, žmonės,
kurie nori ir sugeba rašyti taip, kad sudomintų skaitytoją. Kaip minėjau, vienas
iš pirmųjų autorių buvo tuometinis Užpalių klebonas Edmundas Rinkevičius. Jo
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straipsneliams kiekviename numeryje buvo skirta pastovi vieta. Įdomių minčių,
aforizmų parinkdavo Jonas Tutinas, Vida Baronienė. Tremties, pokario metų atsiminimais dalijosi patys tą pragarą išgyvenę Vytautas Baltuška, Bronius Skardžius.
Kitų tremtinių atsiminimus užrašė Aloyzas Adomaitis, nevengdavo jis padiskutuoti
ir politinėmis temomis. Apie moterų veiklą neužmiršdavo parašyti S. Balionienė.
Kol įsivažiavome, nemažai straipsnių laikraščiui parašė . Mikėnaitė-Savulionienė, B. Naruševičienė, A. Maknavičienė, A. Stasiškis, A. Astravienė, A. Balbataitė,
V. K. Sirvydis, J. Vanagas ir kiti kraštiečiai.
Pirmuosius kelerius metus spausdinome straipsnelių seriją apie įžymius mūsų
kraštiečius, jų veiklą išvykus iš Užpalių. Mokinių kūryba nuteikdavo kažkokiu
vaikišku skaidrumu, džiugindavo ne tik vaikų artimuosius, bet ir kitus skaitytojus.
Labai gerai buvo tai, kad vaikų straipsnelius iš pradžių ištaisydavo mokytoja Renata Gavėnienė, bet daugiausia teko bendrauti su mokytoja Genovaite Bareikiene.
Laukdama autobuso į Viluči s, ji užbėgdavo su straipsneliais, pasitardavo, kuo
dar galėtų prisidėti prie laikraščio leidybos. Literatūrai gabiausios mergaitės, jos
daugiausia ir rašydavo, tai J. Steckaitė, I. Latvėnaitė, E. abalevičiūtė, K. Klevinskaitė, E. Gaučytė, A. Damauskaitė, L. Laūčiutė, L. Garunkštytė, R. Šileikytė,
R. Keraminaitė ir daug kitų. Išskirtinai norėčiau paminėti moksleivį Mindaugą
Ilčiuką. Jo straipsneliai, nuotraukos gamtos tematika kelerius metus puošė mūsų
laikraštį. Savo ateitį jis siejo su biologija.
Kelerius metus su skaitytojais sveikatos paslaptimis dalijosi Užpalių vaistinės
vedėja S. Pežinskienė ir Vilučių medicinos punkto vedėjas R. Tartilas. Apie kriminalinę situaciją seniūnijoje daug rašė Užpalių policijos inspektorius Alvydas Vilutis.
Norėjosi, kad laikraštis propaguotų kultūros renginius, kviestų žmones kultūringai praleisti laiką. Šioje srityje daug prisidėjo ir Užpalių, Vilučių, Kaniūkų kultūros centrų darbuotojai: Asta Motuzienė, Vida Juškienė, Irena Dabriagienė, Vida
Baronienė, Ramunė Žemaitienė ir kitos. V. Juškienė ir pradėjusi dirbti Užpalių bibliotekoje neužmiršo laikraščio, jos straipsnelius, dažnai parašytus drauge su kolege
bibliotekininke R. Šliogeriene, buvo galima rasti beveik kiekviename numeryje.
A. Motuzienė aprašydavo seniūnijos pasididžiavimo kanklininkų ansamblio „Pasagėlė“ veiklą, koncertus, keliones. Pastaraisiais metais savotiška Vilučių kultūrinio
gyvenimo metraštininke tapo R. Vanagaitė-Sasnauskienė. Kad laikraštis būtų šiek tiek
„lengvesnis“, spausdinome Užpalių poečių B. Balčiūnienės, O. Palubinskienės,
pradedančiųjų moksleivių eilėraščius. Apie seniūnijos sportinį gyvenimą dažnai
rašo mokytojas Remigijus Maniušis. Apie teniso klubo „Perkūnas“ veiklą nepamiršta informuoti mokytojas Saulius Šližys. Pastaraisiais metais Užpalių gimnazijoje
aktyviai reiškiasi jaunieji šauliai. Aktyvi jų vadė B. Masonienė arba pati rašo,
arba paveda rašyti nariams. Nemažai rašė ir iš renginių nuotraukų pateikė jaunoji
šaulė Vaida Skardinskaitė.
Norėjosi, kad kiekvieno užpaliečio namuose ir pilkoje kasdienybėje būtų šventė,
todėl spausdinome nemažai patiekalų receptų. Pirmuosius pateikė garsi Gaigalių kaimo šeimininkė Stefanija Vaškelienė, vėliau seniūnijos socialinė darbuotoja Loreta
Abukauskaitė-Meškauskienė. Nemaža patirtimi pasidalydavo ir seniūnijos darbuotojos.
Daugeliui gyventojų tuo metu buvo aktualu pieno realizavimas, jo rūšingumas,
kaina. Patarimus teikdavo Utenos konsultavimo biuro konsultantės R. Vaškelienė ir
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R. Saplinskienė. Kiek sugebėjau, apie bites, šeimos sodo priežiūrą bandžiau žinių
mėgėjams pateikti ir aš.
Be mano išvardintų autorių, laikraštyje bendradarbiavo žymiai platesnis
autorių ratas, buvo kalbinti atsakingi „Sodros“, savivaldybės darbuotojai.
Laikraštis man buvo kaip savo vaikas, įnoringas, reikalaujantis nuolatinio
dėmesio, bet savas, mielas, todėl nesiruošiau jo nei apleisti, nei atsisakyti. Iš
spaustuvės parsivežęs dar dažais kvepiantį, vėl ir vėl perskaitydavau. Nors maketuodamas mačiau dešimtis kartų, tik tada pastebėdavau tai, ko reikėtų vengti,
ko trūksta, ką kitame numeryje reikėtų papildyti.
Tikiuosi, kad dabar, man išėjus į pensiją, laikraštis pateko į geras rankas,
bus toliau leidžiamas, o užpalėnų mėgstamas. Jeigu jis ir pakeis savo stilių, formą,
tai gal bus tik į naudą. Svarbu, kad jis ir toliau atspindėtų seniūnijos gyvenimą,
būtų šio krašto savotiškas metraštis. Linkiu šiam savotiškam mano kūriniui dar
ilgai gyvuoti, o dabar stovintiems prie jo vairo kantrybės, niekada nenuleisti
rankų, rasti išeitis iš pačių beviltiškiausių situacijų.
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Užpalėnų sodybos ir senoji architektūra
Van a

ulie ien

Užp lių miestelis kūrėsi XVI a. 1864 m. sudarytame plane
matyti, kad jau buvo keletas gatvių. Didžioji dalis sodybų
išsidėsčiusios palei Šventąją nutįsusioje tuometinėje Vilniaus
(nuo 1918 m. – Basanavičiaus) gatvėje. Visos trobos statomos
galu į gatvę. Dalis miestelėnų pasistatę trobesius ir palei
dvarą ar net už jo.
Paprastos, menkutės, skurdžiai atrodančios trobelės buvo
žydų apgyventose vietose – Užupio Slabadoje ir palei sinagogas, kairiajame Šventosios krante. Jos buvo susikimšusios
viena šalia kitos, tad gaisro atveju ir pleškėjo visos iš eilės.
O Užp liai ir kai kurie aplinkiniai kaimai degė ne vieną kartą.
Gaisrų siautėjimas archyvuose minimas 1874, 1888, 1889, 1891,
1912 m. 1944 m. vasarą sudegė visa centrinė miestelio dalis,
sunaikintos sodybos buvo atstatomos, todėl šiandien kalbėti
apie senąją Užpalių architektūrą nėra paprasta.
Kai kuriose miestelio gatvėse gyventojų sudėtis tautiniu
atžvilgiu buvo mišri: šalia lietuvių buvo įsikūrę ir žydai. Štai,
pavyzdžiui, 1789 m. archyvo duomenimis, Dusetų (vėliau –
Pilies, Bažnyčios) gatvėje buvo 19 lietuvių ir 1 žydo odadirbio
sodyba bei dvaro karčema, vadinama „Čiupna“, kurioje irgi
gyveno žydai; Dvaro g. – 3 lietuvių ir 5 žydų; Rinkos g. – 11
lietuvių ir 2 žydų; Bikuškio g. – 6 lietuvių; Vilniaus g. – 29
lietuvių sodybos; Užtiltės Slabadoje – 10 žydų ir 1 lietuvio
sodyba. Kaimuose apsigyventi žydai nenorėjo. Pasakojama,
kad viename kaimelyje apsigyvenęs žydas Abramas – nuo to
ir vietovė gavo Abromiškio vardą.
Sakoma, kad kiekvienas kaimas turi savo veidą. Kaip
nėra dviejų visiškai vienodų žmonių, taip nėra ir visiškai
vienodų kaimų. Skiriasi jie savo geografine padėtimi, kraštovaizdžiu, gyventojais. Bet yra labai panašūs savo struktūra.
Nei prieš keturis šimtus, nei prieš pusantro šimto metų jų
niekas neprojektavo, nebraižė sodybų išsidėstymo schemų, bet
kaimų struktūra vis dėlto buvo gana vienoda: kaimo viduryje – ištisinė gatvė (kelias), o abipus jos – viena šalia kitos
sutūpusios sodybos. Į gatvės pusę atsuktais galais, mažyčiais,
tarsi prisimerkusiais 4 ar 6 „šybų“ langeliais, skliaute – keturkampis ir saulutės formos daugiau ar mažiau puošnus
langelis. Sodybą sudarė gyvenamoji troba (gryčia), gurbas,
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klėtė, klojimas (klaimas). Visi trobesiai dengti šiaudais, išsidėstę vienoje gatvės
pusėje. Tik klojimas atokiau nuo kitų trobesių. Tai dėl gaisro pavojaus. Šulinio
svirtis – ne kiekviename kaime. Šulinio sienos sutvirtintos lauko akmenimis. Ir
pirties prie kiekvienos sodybos nebuvo. Jos – bendros. Ta pačia pirtele naudojosi
keletas šeimų. Kūreno visi iš eilės. Tik, sakoma, Užpaliuose kažkurią pirtį pakūrendavęs keistuolis Dunda (pėsčias ėjęs į Maskvą – pas Staliną teisybės ieškoti).
Pakūrenęs eidavo pakiemiais „šaukt pirtin“. Beldžia į vienas duris. Gaspadinė
klausia: „ as ti un a
ai a enai Dun a ra am irtin
Vandenį pirtyje šildė krosnyje įkaitintais akmenimis dideliuose u tku se,
o vėlesniais laikais įsitaisė jau metalines statines, kurias įmūrydavo į krosnies
šoną. Ant pirtyje sumūryto pečiaus (krosnies) gausiai prikrauta gero kumščio
dydžio akmenų garui užsipilti, vanojimosi malonumu pasigardžiuoti. Parėjęs iš
pirties užpalėnas dėkodavo: „A iū a u ilmų Gaudavo surimuotą atsakymą: „Ar
i rausei vilnų
Sėdo „išprausęs vilną“ žmogus prie stalo kampo, bėrėsi druskos žiupsnelį,
dažė duoną ir valgė, užsigerdamas gira ar rauginta sula.
„ ū tis at aivina ir
– sakydavo.
***
Keitėsi laikai. Kaimai skirstėsi į vienkiemius, buvo suardyta senoji kaimo
struktūra, negrįžtamai dingo tradiciniai puošybos elementai.
Specialistų teigimu, senovišką kaimo struktūrą, tradicinio tipo trobesius yra
išlaikę tik kai kurie Užpalių krašto kaimai: Šeimyn škių, Liku čių, Vaisk nų, J ciškių, Gaili šionių, G liškių, Deg sių. O Baj rų kaime ir dabar tebestovi . Vaškelienės troba – senosios statybos architektūrinis paminklas, deja, jau naujoviškai
„aprengtas“ (apkaltas lentomis).
Remiantis senelių prisiminimais galima teigti, kad tiek miestelėnų, tiek
kaimiečių gyvenamosios trobos buvo prastos, menkutės, šiaudais degtos gryčiutės mažais langeliais. Be grindų. Ir gryčioje, ir seklyčioje – plūkta molinė asla,
vienose trobose lygesnė, kitose – labiau duobėta. Net katei palakti pieno šlaką
ar viralo į duobę įpildavo.
Niūrus baudžiavinio kaimo palikimas – dūminė gryčia. Kūrenant pečių,
dūmai rūko į vidų, o iš ten pro aukštinį – į pastogę, į lauką. Todėl trobelių sienos ir lubos blizgėjo nuo dūmų ir suodžių. pač pečiaus kakta. Papjovus kiaulę
ir įsūdžius mėsą, lašiniai ir kumpiai buvo kabinami palubėje ar ant aukšto, ties
aukštinio anga ir taip rūkomi. Rūkyklos priemenėje pradėtos įrengti gerokai vėliau,
XIX a. pabaigoje ar XX a. pradžioje.
Bene pirmasis iš užpalėnų kaminą susimūrijo Norva šių kaimo gyventojas
Gabrys. Jo proanūkė O. Aglinskienė „Utenio“ laikraščio skaitytojams pasakoja,
kaip tai atsitiko:
Man
au iauninkas r senelis ri iku amas sav
yvy e i
el
n kai asi ai iusių aunų staininių ir ų
ra ne
n akmenu tu at sūkių ir akel s me ių ilnu lauk keliu
r senelis
kęs ant keli
ir us sulaik
tai uv atleistas i
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au iav s ir ta
irmu laisvu ūkininku N rvai ių kaime Ga rių
eima irm i tarsi vis tu metini kaim
a u kai susimūri
u nke ę kr sn su ūmtraukiu (a ie
m)
Ne urnas m us Ga rys ale i ūka sum sli a Devul
il yt
kalbėjo Norvaišių kaimo žmonės.
Miestelio gyventojas Ferdinandas Vilutis – „devynių amatų“ žmogus. Išmoko
siuvėjo amato, vėliau ėmėsi pelningesnio darbo – krosnių mūrijimo. Pirmiausia
išvedė kaminą savo gryčioje. Tai buvo apie 1898–1899 m. Bėgo žmonės žiūrėti
to dyvo ir neatsistebėjo. O dar labiau skėsčiojo rankomis, kai paskui ir didesnius
langus savo gryčiutėje prakirto, žydo meistro Ješelevičiaus pamokytas, ir naujus
langų rėmus pasidarė.
Nemažai stebėjimosi buvo, kai ūkininkas Motiejus Namikas savo naujai
trobai jau nemažus langus įsidėjo.
ai al M tie au ir su ve etu arklių m slini
ry ian ra lan ų i va iu t
– ironizavo kaimynai.
Didelis įvykis buvęs, kai Sruogos, turtingi gaspadoriai, savo staci (antrame,
nekūrenamame trobos gale) grindis įsidėjo...
Sakoma, kad baudžiavos laikų palikimas dar egzistavo ir XX a. pirmaisiais
dešimtmečiais. Senosios kartos atstovas Antanas Adomaitis (gim. 1902 m.) jau
po 1930 metų, važiuodamas per B tiškių kaimą, rodydavo savo sūnui Aloyzui
kaimo gale, kairėje pusėje susigūžusią pirkutę ir sakydavo, kad ia a ūmin
e kamin ry ela
***
Gryčioje – viskas paprasta. Tik
tai, kas kasdien reikalinga.
Kampe, prie durų, didelis, iš molio suplūktas pečius. Jo šone pritaisyta
tarsi lentyna – gultas. Ir ant tų gultų,
ir ant pečiaus miegojo šeimyna, nes
kadaise net ir lovų nebuvo. Jos atsirado
tik apie XIX a. pabaigą. Kai kam tekdavo miegoti ir ant suolo, klojime ant
šieno, apsiklojus kailiniais ar sermėga.
Šalia krosnies, kampe sustatyti
visi šeimininkės darbo įrankiai: ka er a
(žarsteklis) žarijoms žarstyti, puodams
krosnyje pastumdyti, didesnės ir mažesnės šakės puodamas kilnoti, e elnykas
ar nedidelės šakelės keptuvei „valdyti“
blynus kepant, iš pušų šakelių surišta
šluota, vadinama pušine, pečiui iššluoti.
Čia pat ir pečiadingtė, ir puodakilis
padėtas. Nematome čia dar vieno labai
svarbaus šeimininkės darbo įrankio –

Du nke es kr snis

a ar kei ia i inys
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ližės. Ji pagarbiai laikoma kamaroje šalia duonkepės, laukia, kada vėl šeimininkė
formuos ant jos duonelės kepalus ir, pažymėjusi pirmąjį kryžiaus ženklu, pašaus
į karščiu tvoskiantį pečių.
Šalia pečiaus angos, ant rie e s, kamputyje – žertuvė (čia sužeriamos žarijos iš pečiaus) ir trina ka pastatyta. Po ja iš smulkių malkelių kūrė ugnį, kepė
blynus, virė vakarienę. Tik vėliau, kai šalia krosnies pradėtos mūryti viryklės
(„plytos“), trina kų vaidmuo sunyko.
Po rie e a – paprieždis, tinkamas puodams susidėti, apačioje, po krosnimi, – papečys.
Žiemą vištas laikė troboje. Jų vieta – papečys. Dieną jas išleisdavo į gryčią.
Čia jos kapstėsi, kėlė dulkes, užteršdavo aslą. Valerija Vilutytė (gim. 1897 m.)
1906 metais mokėsi pas daraktorę Alžbietą Ingaunaitę skaityti. Šita sena panelė
savo mažoje gryčiutėje papečyje laikė keletą vištelių, kurias kasdien išleisdavo po
gryčią „pasivaikščioti“. V. Vilutytė prisimindavo:
ai Al ieta vi tas suvar a e in aslų ū ava a lu a sme
liuku a arsta A kai mes ateinam in ų m kintes tu
a re
urų lie ia mumenai ersi e n t ir atsklau us em a u iu t
Mum auru ai ra am su takiu Va keli ku ne aslų a sava
rank v u iu t
Kiaušinius vištos dėjo papečy. Jų paimti siuntė vaikus, nes suaugusieji į
papečio langelio gabaritus netilpo.
Troboje arba priemenėje šėrė kiaules, nes „ e u kiaulas en si ur i la inių
netur si – sakė mūsų proseneliai.
Šviesiajame gryčios kampe – stalas. Tai garbingiausia vieta. Čia ant sienos
šventųjų paveikslai, kryželis, čia šeimyna valgo, čia tėvas raiko duoną, čia valgoma
Kūčių vakarienė, čia giedama ir meldžiamasi... Pasieniais – ilgi, iš storo medžio
išpjaustyti tvirti suolai, aslanais vadinti. Šalia stalo – suolelis.
Priešingame kampe – nesiauras gultas. Čia telpa keletas šeimos narių. Virš
jo – kabo kartis, ant kurios sumetami kasdieniai drabužiai. Išeiginius kabino ant
sienos, dengė paklode ar lovatiese.
Išplautus indus vertė ant aslan arba dėjo į šaukščiaus lentynėles. Šaukštų
vieta – taip pat šaukščiuje. Jie įstatomi galvutėmis aukštyn į apatinėje šaukščiaus
lentynoje padarytas trikampes išpjovas.
***
Vėlesniais laikais statyti gyvenamieji namai buvo jau erdvesni, bet dar siauroki,
turėjo, kaip buvo sakoma, „du galus“: viename – gyvenamoji patalpa – gryčia,
antrame – seklyčia, dar ir „stacija“ vadinta. Tai „švaresnis“ galas. Nekūrenamas.
Jau su grindimis. Čia stovėjo staltiese apdengtas stalas, lova svečiui paguldyti,
keletas senovinio darbo kėdžių. Svarbūs baldai – kraitinė skrynia, kuparas, o
vėlesniais metais – ir komoda, trijų durų spinta. Kubilai kraičiui krauti tapo
nebemadingi. Juos galėjai dar pamatyti nebent kur klėties kamputyje, pritaikytus
grūdams supilti ar šiaip kam nors sudėti.
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Tarp gryčios ir seklyčios – erdvoka priemenė arba namelis, kurio dalis
atitverta podėliui. Tai kamara.
Kiekvienos sodybos sudėtinė dalis – didesnė ar mažesnė klėtis, priklausomai
nuo šeimininko turtingumo. Dažniausiai būdavo dvi klėtys. Viena skirta grūdams
aruoduose laikyti. Čia stovėjo šiaudinės un er s miltams, kruopoms, kartais ir
rūkytos mėsos atsargoms laikyti. Antroji – švaresnė, su grindimis. Čia kuparai
ir kraitinės skrynios su drobių ir kitokių audeklų rietimais, kai kurie išeiginiai
drabužiai ant sienos sukabinti, viena kita lova, nes vasarą čia mėgdavo miegoti
šeimininkų dukterys. Savita klėties dalis – prieklėtis. Tai fasadinėje klėties pusėje
prigludusi siaura pastogė su grindimis,
pakeltomis nuo žemės kaip ir klėtyje.
Ant prieklėčio – lubelės, vadinamos u
l mis. Čia šeimininkas sumesdavo mažiau reikalingus ūkio reikmenis, senus
gelžgalius. Klėties stogas remiasi ant
ketverto šiek tiek išrantytų medinių
kolonėlių. Į prieklėtį ir klėtį patenkama laiptus atstojančiais plokščiais
akmenimis.
Kai kurių ūkininkų sodybose
tarp dviejų klėčių, po tuo pačiu stogu,
dar buvo va aunia vežimams, rogėms
įstumti, pakinktams laikyti. O Jonas
Gureckas čia buvo įsirengęs dirbtuvėlę
kinkomiesiems lankams lenkti.
Gurbai – tai būstas gyvuliams,
statomas dažniausiai šiek tiek toliau
nuo gyvenamosios trobos. (Bet pasitaikydavo nuo seno išlikusi gyvenamoji
troba ir gurbas po vienu stogu.) Gurbe Dar i lik i m li r tų astatų
laikė karves, avis, o denadaržy, arba
al iūn nu tr
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enike stovėjo arkliai. Čia buvo ir penimų kiaulių a u aras. Gurbo langeliai maži,
per vieną sienoją, kaip užpalėnai sakydavo, „kum ia i uma“, todėl patalpa apytamsė. Ant lubų gaspadorius klojo šiaudų ar spalių sluoksnį, kad žiemą gyvuliams nebūtų labai šalta. Tvarto šiltumą matavo, žiūrėdami, „ar stin sta m las“.
Dienadaržis – šalta patalpa, be jokių lubų.
Atokiau nuo kitų trobesių – klaimas. Jo centre – iš molio plūktas lygus padas, šonuose – po keletą šalinių javams sukrauti. Nuo pado šalinės atitveriamos
vienu dviem medžio vainikais, po kuriais likusi kiaurymė užmūrijama akmenimis
su kalkių ar molio skiediniu, kad kuliant ar vėtant javus, grūdai nebyrėtų į šalis.
Didžiausia galinė šalinė buvo vadinama galu – čia krovė šieną. Virš pado, ant
skersinių sijų, buvo pridedama tanki karčių eilė, ant jų paskleistas kūlio sluoksnis.
Čia sutraukdavo sėmenis – nešukuotas ir žarde išdžiovintas linų galvutes (iki
kūlimo). Kai į vienkiemius išsikėlę ūkininkai pradėjo sėti dobilus, juos dažniausiai
kraudavo irgi čia. Klojimo gale dar buvo renčiamas pašalys – vieta įvairiems
ūkio rakandams susidėti.
***
Neatskiriama senojo kaimo dalis – tvora. Jas dar prisiminė senolė Valerija
Vilutytė (gim. 1897 m.) iš Užpalių.
v ras ū av st tin s tv ra nestarais a ali kais tankietines
ra esnas kur linteli tem a tverta tv ra ly i la iau ar eliam tika
ver ava ir ar visų ūly ių ka
alvi ai ar u s neit amatais
va in ava kai a
ava kartim Vienų tunkiau kitų re iau ū ava
a ta Ale au a niau tai statines tv ras uva ū ava a a ine
tv ra
a ais a tverta Vis t a at
tv ra
Kokią dvasinę skriaudą patyrė užguita, beraštė mūsų liaudis, byloja ir Vilučių krašte senųjų dainuota daina.1 Tai nemokančio rašyti, bet turtingos ir jautrios
sielos kaimo žmogaus skundas.
D m Vana

s y a

Vilu ių kaime

1

Padainavo Pranas Paršiūnas, gim. 1903 m.
Vilučiuose. Dainą išmokęs iš savo tėvo.
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Apšvietimas
Nuo seno savo gryčią valstietis apšvietė degindamas balanas, o ponai dvaruose apšvietimui naudojo vaško žvakes. „Balanos gadynė“ sugrįžo ir Pirmojo
pasaulinio karo metais, nes nebuvo žibalo nė mažam gazeliui uždegti. Vyrai iš
skalaus medžio priskaldydavo visą šūsnį balanų. Vieni, nepaisydami galimo gaisro
pavojaus, įkišdavo jas į sienojo plyšį, kiti buvo pasidarę „diedus“. Tai medinis
stovas su įtaisyta „gerkle“ balanai. Jo vieta – viduasly, kad šiek tiek apšviestų
visą gryčią. Šalia „diedo“ pastatydavo kokį indą puišoms sumesti. Kai čia susirinkę kaimynai ir vyresnieji šeimos nariai vienokius ar kitokius darbus dirbo, kuris
nors vaikas buvo pristatomas „diedo“ prižiūrėti: balanas pakeisti, apanglėjusius
balanų galus nulaužyti.
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Nepriklausomoje Lietuvoje gal jau beveik visi ūkinin- Viens is net li
alių
kai įsigijo nedideles, penkto numerio lempas su uždedamu
al iūn nu tr
išgaubtu stiklu, kad geriau skleistų šviesą, o turtingiau gyvenantys turėjo ir aštunto ar dešimto numerio. Tai didelės, gerai
patalpą apšviečiančios, bet ir nemažai žibalo reikalaujančios lempos. Tačiau šalia
lempų išliko ir gazelis, silpnai šviečiantis ir rūkstantis prietaisas. Rytą ar vakare
į tvartą ar klojimą eidami pasišvietė „panoru“. Taip pat ir kūlės metu klojime
kabino du tris panorus. Tai žibalinis žibintas su rankena ir stiklu, gaubiančiu
dagtį. Aplink – vielų rėmelis stiklui apsaugoti.
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Gyvuliai, jų ganymas, priežiūra
rašė

e ina

ukauskienė

ano
eni as ra ė o su
uliais. Kai u au a a aniau. radė au nuo
siuk
iščiuk o kolūk e iki ensi os dir au el ė a. Vaik stė e aukščius au inda o e
sau ir arduoti nes reikė o ini . ė ai sten da osi kuo a iau t
ini
išleisti et
es aikai au norėda o e irktini daikt kurie u o ra esni. al todėl ir da ar tai
au isk sten ia ės irkti o ne at s ruoštis. Vis risi enu sa o senelės a ok us
K ats asidarei tai inai kad asidarei.
siukus an ti radė o e su senele. i ir o i atsikelda o alesinda o taukais
ir dar ka kuo ne e risi enu tada i da o e o ien ir rakišda o e ro
rišk
kelni
lau d kad arnos nenešiot .
siukai nenorėda o l sti kartais ištrūkda o ir
susi aiš da o su au rakištaisiais tai tok tuo arna ir nunešda o et ei nunešda o
rakišt tai arda o kad ne iūri
ir net ausda o
ker oši neleisda o. Viščiukai
reitesni ūda o kišda o e o kelis et
dau iau ir nunešda o aus ė a esnė
ūda o. Viščiuk sau oti ateida o ir aid s. ei tik radėda o skraid ti arnos irš
ed i
es ne a at da o e dar o aid s au at ila as us.
sinas tai iš toli
rėkda o s arnais osuoda o.
Be an da os turėda o e dar dil i
ririnkti rid io inti dau da o e irtus
kaulus nes ie
isa tai sulesinda o išto s kad kiaušini neka ot . Kad koki
irktini
aist duot
aukščia s tai ne risi enu.
Kai radė au an ti
ulius senelė dar u o
a ir es a i a ie uos eida oe. er ur ines isada išleisda o e lauk
et rieš išleid iant a rūk da o olelė is
atrodo ta ačia er a kur ūda o u
a eiksl u kišta. Kolūkio laikais niekas nieko
nerūk da o et ėliau au u o radė
inėti ania os rad i . rie er
su a iuoda o isas sk rius edė as kal
asak da o andeniu a silaist da o e kar ė ant
al
ainikus u dėda o ie enis uosto
errišda o siūriu asi aišinda o e. Kar i
sutikti ėl isi ateida o e nes o ie os kar ės neklaus da o neida o sa o ietas
kininkė V. o arienė
sa o ūk e sten iasi
išsau oti sen
ietu os šė
al i

eisl
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ač tel čios kurios a si eršia o ie . Kai ren ė el i o aikšteles nau iena u o
ir u s ir kar ė s. Saulėto dieno
erai lietui l ant ur
risda o e askui
at arkė nau as direktorius.
aun stė an o etu rieš onines sau oda o e kar es nuo lo
aki . Bu o
kai e tokia oterėlė sak da o kad kar ės nusto o duot ieno nes au ta oterėlė erė o
er ūs an klas. oterėlė ė da o aikščioti a iškė rinkda o isokias oleles
onė ir
ulia
a el ėda o li os at e u. Kai ištekė au ati radė au ūkininkauti laikė
kar es sir da o
ač o a si eršia i o tai risi inda au senelės a ok us. Sutinus
teš en te da o e taukais ūkišku uilu da nai el da o e iūrėk ir raeida o. Veterinarai aiškinda o kad kar ės ser a nuo rasto ašaro eršeliai krisda o ei š ie ia ienes
šerda o silosu nes ten dau rū šči . Veršeli skrand e sūris susidar da o nuo to. ei
ūda o er ose ietos tik k a si eršia usias kar es atskirda o šienu šerda o eršeliai
ra ūs au da o. Bet ne isada tai
ūda o.
lėti
ulius reikia. e kiek ienas ali.
Senelė sak da o kad ei su kai neik rie
ulio išsiduok kur ašal tada ūkis eisis.
Kad ne kiek ienas ūkininkauti ali a atė e e riklauso
ės rad io e. iestiečiai
atsiė ė e es
uli
risi irko ir si ai da o kad ūkininkaus. o et ūkininka ias ai ėsi nes krito
uliai rast
ašar
risiruošė derliaus laiku nesudoro o. ra
ūkinink kurie sėk in ai ūkininkau a lečia sa o ūkius et toki
ienetai. ie dau
dir a ne ato š iesios dienos r tais anksti keliasi ėlai ula o a ie lais adienius tai au
nėra kas ir kal a. Kar ės ririši as dau reiškia. iūrėk a ie ko
randinė a sisuko ar
u kėlė kai ne ato iai ar riu o asika a o ir ne ėra
ulio. us dienos dar iš ūna
o dau iau laiko
au aisu alikti e rie iūros nes ne inai kas kada nutiks. ei era
olė tai kar ės tuo ersiėda ir suser a. ada reikia
d ti. risi enu turė o e toki
uod ar kar . Senais laikais ūs krašte uod ar ės kar ės u o reten ė.
onės
ateida o a iūrėti kai nau ien .
ano tė as atsi edė nuo ne ė io. Kart uod ar ė
iš uto. K dar ti Senelė atarė eiti as t
oterėl . oterėlė atė o as us a ė o a link
kar
a lostė šonus išsitraukė iš kišenės lašini
a al ir lie ė kišti
erkl . ė as
nenorė o netikė o kad adės. a a radė o erkti o es nosi is šniurkščioti. asik ietė kai n ir tuos lašinius sukišo. Kar ė atsirū o radė o seilėtis.
dar a arinė o
ir as eiko. Kolūkio laikais tokio kar ė alie
ilda o
asa us dar da o lie da o
arinėti. e u o kar ės sočios retai iš usda o. a niau sir da o aral iu . Sako is
nuo krau otakos
ed ia
a kaitos sutriki . ei laiku šio susir i o ne aste ėda o
kar ė krisda o
ač nakt turė o ūti ri iūri os kar ės kurios eršiuo asi. ia naktini
sar
dar as. edė tele onus kad ūt
ali a eterinarus ašaukti. eisda o aistus
en . Kai kurio s akakda o ir ieno karto o kito s reikėda o kelis kartus leisti
dar ir ird da o e. K
ird da o e tai ne e risi enu nela ai kas ir sak da o nes
u o eterinar dar as. a ar au aistai asikeit ne enu irksi toki . tsk rė
oni
aistus nuo
uli .
ulia s ita in
irkda o e
oni
aistinėse. Sa o kar ei
aš ir ati suleisda au ita in ar dar koki tik
en au k iesda au eterinarus.
dar
okėda o e ini us. Kiek a raš da o. ei dien
i iau o ei nakt
ran iau.
eri u o eterinarai a iuoda i u sukda o ir
ienkie ius iūrė o ir
oni
ulius. kio ašin kiek ienas eterinaras turė o. ar u o sanitarai. uos a ok da o
eterinarai
rau enis ie aistus leisda o te da o teš enis eršelius ri iūrėda o.
Veršelia s st neleisda o er
edė ai. uos tuo atskirda o
ardelius. Su kar ė
ūti
tai ir s l
ne u o.
ėšlo trans orter kristi alė o skers ė ai ūtė. rė nos er os
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u o. au osiose er ose au u o ėdintu ai oras r nesnis o eršelia s
ašiltintos
atal os. ada a iau krisda o. edė ieno lini as. e ereikė o ieno nešioti ki irais.
anko is el da o e tik eršelia s. Bendros t arkos trūko. e isi dar ininkai laiku
dar išeida o ir sa o dar
adar da o. er
ristatė o auni as ne atė ateities ir
ė o iš kai o tada trūko dar inink . Kokio is s l o is dir o e okariu ir kokio is
rieš a ai
tai nėra ko l inti. au
uli ūkis au ino ie nesir o nešė eln .
ie s ri iūrėti reikė o ok t
oni o toki ne u o. a ar ūkininkai k la. auni as
i asi šio dar o nau o iškai isk
ert arko.
es a ie tokias s l as net nes a o o e.
e u o kada. eikė o dir ti. Sunkiai ir onotoniškai. ė os es turė o e. a ar la ai
dau
oni ser a. al ie ne er
aist al o
aikau au tik ien kar . i atsi eda kas et o eršel . Būna kad suser a. Vasar
asiruošiu uolo ie ės nuo iduria i o el n skrand iui sė en lin sėkl
eršeliui nes reikia dėti
ien kai nutrauki ind
asid io inu dil ėli . Burtais
u kal ė i ais es dar tiki
nors ne e tai kai anksčiau.
k dar ti kai okie aistai ne adeda
rie iesi ir kraštutinu . asikal a e su sa o drau ė is a ie aun st
eni
ano is s l o is. au la ai iskas asikeit .
es l
ir ne etinka os šia
asauliui su sa o tikė i ais et u s ie ra ūs. 1
uo aik stės
lė au edi in s a o au ūti
d to a et liki as lė ė k
kita ta au eterinari os d to a. a ar esu ensininkė. e esido iu edi ina.
oni ir
uli . Kai okiausi la iausiai atiko raktika nes ten risiliesda au rie
to tikro o dar o. Vis ūda au ir o i krau i ti kastruoti skrosti ino au isus
rau enis ir kauliukus nes la ai do ino anato i a. ar as ateikė kitoki siur ri
ač at kus dir ti
or aiši tar in ūk . is u o toli nuo ra ono entro e eik
u irštas ka elis. Statėsi er as kūrėsi
oderni a osi et a ie eterinari
ač
okslin čia a ai u o al o a a. Kai astatė nau kontor
kūrė e aistin l
ir len iau ta o alė o e ne i oda i atsi e ti aist
asidėti e susir i
kd ti
ro ilaktin dar . Skie i i ai rasidė o.
onės nenoro is sutiko skie us.
oni
uli neskie i o e tik ūkio. rieš skie i i us su el ė o is akal ėda o e. Sk ri
edė ai nuolankesni u o. ie turė o direktoriaus klaus ti ir ūs u duotis
kdė et
ie ašar ne iūrė o. au teko kal ėti kad dėl lo
ašar ser a kar ės arša edės
ku elės.
kiek ien kritus
ul turė o e atsiskait ti. au
u o nuslė ta
ri iūrėto
kad nekrist atsako
ė. Vėliau kai au eriau sekėsi susikal ėti kai
eterinarais ė ė tikėti at s ri iūrėto ai rod da o ser ančius
ulius li os rad io e
ir tai li
ūda o ali a reičiau iš d ti. Senos er os u o er ild tos drė nos
nesandarios. Skers ė ai
ač a o in i u o aunie s eršelia s aršelia s. au osios
er os su ėdini o siste o is andentiekiais kanali a i o is da ė er re ultat
uliai nekrito
a iau ė ė sir ti s arčiau riau da o s orio. ūs ūkio nea lenkė
did io i ėda snukio ir na
e ide i a. i ir iausia rasidė o er d i kai e. io
kai o er a u o i oliuota nuo kit . Veterinaras iš ten neturė o teisės iš a iuoti. ada
la ai sau o o e kitas er as.
ie
. e ide i a as us u o susta d ta. Visi
len iau atsiduso e. š to ir asi okė e ta o e udresni. Bu o s e iali ka era kur
de in ekuoda o rū us a al n draudė atkti ir iš kti. ar a ie d e us etus
1
Pateikėja Vera Abukauskienė, gim. 1937 m., gyveto krašto neleido e lank ti. trodo kad
nanti Utenos r. Užpalių sen. Norvaišių k., buvusi
Norvaišių tarybinio ūkio melžėja.
dau
uli nekrito ne e risi enu.
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k e u o
riausias eterinaras
eterinaras te nikas
sanitarai.
or aiši tar inia e ūk e u o enki sk riai ir kiek ienas turė o o sanitar
ėliau tuos sk rius susta ino su a ino ir sanitar skaiči . eriausias sk rius u o
a ioni . en dir o a u Ka ake ičiai. ie la ai rū inosi ašarais
uli
rieau liu.
alonu u o su ais endrauti. en eriausia t arka ir er ose u o.
ano dar o etais
ulius
dė e tik e iniais aistais. uos u sak da o e
eterinari os aistinėse atsi e da o e iš tenos laik da o e aistinė e ir a al sera u
dal da o e sanitara s ar a at s a inė o e ir leido e ei ūda o ri tas
susir i as. Suleisti
en uk ne kiek ienas ali. ar
ul reikia ir laik ti. ia
reikda o ir sti ri
oni
ač
r . el ė os kurios rū inosi sa o anda ird da o
na iniais aistais eršelius. os eriau ir laiku a at da o kas nutiko
uliui. Bu o
ir toki kurios nesirū ino. raš da o e
kad u s nors ranešt
uk u o erėūn
ienadieni
eni u ne atenkint . ie s nieko š enta ne u o et kai dar
adar da o ir iš ė da o. okie il ai ir neu si ūda o is keisda o
ena
iet .
oks
o us iš eido at da osi. Vienu etu u o u ė usi ada lakst ti o ūkius.
ie tai kal ė o e su direktoriu i. is us su rato. tė ūnus
ri ad nukrei da o.
ada ūkis a iau nuostoli turėda o. ei
o us eras s inin ai dir da o sten da osi
tada tok ir
er
ali a rii ti.
Kai da ar a al o u kiek t ko o a o nakti is a inė ant as neišsi eršiuo ančias
kar es. auni ska ut keliesi ir a iuo i aist
asiė s. Keliai u ust ti rankos
ko os stin sta nuo šalčio et nėra kada a ie tai al oti sku i ir kitus ra ini. Būda o
e a ir ro ė is. š irsti. ai iūri kad tik ko ne a etus uk neat ė si keli kilo etr
at al asii ti. t a iuo i reikia eršel traukti. Kur
rai Su sar u sika ina e ir
te ia e. urė au ė os ištraukda o e. ei iskas lai in ai r da au na o o ei ne
ikda au udėti rie
ulio. K ten ienas tas sar as da nai koks senukas. auni as
nenorė o tokio dar o dir ti. auna u au. a ar iskas kitai atrodo.
tsiskait us
kd da o
r. eterinaras
es a
ed ia
ateikda o e a ie
susir i us
d us iš d us kriti us. š rad i
eterinari os stotis u o teno e
o ėliau
aliuose.
er ano raktik u o ienas asiutli ės at e is. Kar sude ino. r ienas
sta li ės arkliui. Kiti da niausi susir i ai tai irškini o trakto ir k ė a i o tak
u de i ai. Kar es rokuoda o er
edė ai ie
kd da o kontrolinius ieno t ri us
ir a al tai s r sda o. Kar i sėklini as ir i u o ne ūs reikalas. r eršin a
tikrinda o e es. ir tinis a sėklini as tik askutiniu laiku rasidė o asiškai. nksčiau kiek iena er a turė o uli ir su uo ker da o. o et
akeisda o aunu.
ie
ėsinius al i us ne u o ir kal os. oki tada ne ino o e.

2

Pateikėja Elena Gylienė (Mikšytė), gim. 1943 m.,
buvusi veterinarijos gydytoja, gyv. Utenos r. Užpalių
sen. Kaniūkų k.
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Užpalėnų arkliai
Jonas Keraminas pasakoja apie arklius
Arklys – nuostabus gyvulys. Aš juos labai myliu, domiuosi su jais susijusiomis
nau o ė is k inau noriu a asakoti ir u s.
Suskaičiuo a a
eisli
radedant oniais ir ai iant sunkias oriais. rkli
la ai iš st ta klausa at a sta šei ininko in snius iš toli. usis ne tik a auna et ir
susti rina arsus. atek s ne ino
iet udina ausis kar o audo arsus. a auna
tik ienod
ars
iškrei t nerea uo a. osle tik su šuniu ali susil inti. Vanden
suranda arti iausiu keliu. autriausios lū os. aitelis turi airuoti isu kūnu. ei arkl s
aukštai kelia ko as is tikriausiai aklas. šla ė s skonis neės su edusio ašaro nuodin
au al .
iestiečiai i o arklio kad ne s irt ne kast . rkl s
nea res us
ūnas.
is autrus š elnus ra us reitos reak i os inasi kano o is. aukiant ant o k la o
krau o s audi as is audinasi. l tis reikia ra iai nura inti ei audinasi. ei ko os
kli sta šoka aučiasi nera iai arkliui reikia adėti tada.
o aus ir arklio sant kiai
turi ūti tokie kad ie ienas kitu asitikėt .
rkl s
ranašesnis u
o
sakė
rus raš to as. ai at irtinta
eni o. etinka i arkliai arduoda i ėsai. Ku elės
ienas ertin esnis u kar ės. ukščiausios rūšies ieno akaitalas nau a i ia s a ina as
iš ku elės ieno. kulinarinius a inius kurie itin ertina i tai at deda a ku elės
ieno. is turi is
o ui reikalin
ita in
ūna liesesnis len iau sisa ina as. š
ku elės ieno a a inti roduktai
. ku sas rau intas ku eli
ienas ra la ai
ertin as. Ku elės ienas arto a as kos etiko e sti rina i unitet iš arkli krau o
a ina i
do ie i seru ai.
Bendrauda as su arkliu
o us ta a eresnis išsi do airias li as todėl
sanatori ose laiko i arkliai kuriais
onės odinė a. odinė i as
d as nuo netais klin os laik senos.
Veislės
sunkie i ir e aitukai susta into ti o . Vietiniai e aitukai ai ia
išn kti. ietu o e ino i e uno
a rės V lniaus Sart
ari
olės ir nai.
r na eisli
ra la ai a ai. au u a au išrūnai. Sunki
eislė iš esta erinant
Viktori a o arienė su
aunaisiais ir ininkais
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akti onės š entė.
.

šėri
išrinant su
edi os ardėnais.
. ši eislė at irtinta. e aitukai tiko
kariauti nes
a as s oris lati laštaka.
. esi i us a rašė kad ie nedideli
la ai sti ri ko . Sunkie i
il o lataus lie ens kaklas storas nu ara lati tiesi.
S al os lauki sarti ėri šir i. Ko os arkl
aitina. ei nesti ri ko
tokio arklio
niekas nelaiko a auna ėsai kail ir i naudo a. rkl s atrodo rotin as. e aitukus
i ta kr
inti su sta iaisiais nes u o toks oreikis.
inskiai kuni aikščiai išsauo o ši eisl . istūnais adina i s ortiniai ir ai. Kuo r nesnės eislės tuo eresni
re ultat
asiekia s orte. okslininkai ste i kuri eislė tinka iausia. ie ūna kinko i
ar a ais odinė a a. š lito usi o e. ir i retai
uodi ėri. rek o e ie s kelia i
dideli reikala i ai et ir kaina didelė. rlo o ristūnai.
ūs šei os turi
e
a dir a ienas arkl s. Sunkesn dir a dir u traktoriu i. iai sten iuosi dau u
dar nudir ti arkliu e u alkas ie
asar rė iu
šien
e u a o u ul es urokus
an kl e u anden
ien
ienin . aučiu
didel
alonu
dir da as su arkliu. ais alaik e eik tik su uo raleid iu ir aučiuosi
Viktori a o arienė
sa o kurta e
arklinink stės
u ie u e
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s eikas. rkl s turi dau ė os. Varikli
alin u as ir i atuo a as arklio ė a.
.
traktorius
tai reiškia kad o ariklio alin u as
arklio ė
ir t. t. a e ti ali
iki
k . Bet arkl reikia sau oti neleisti kad il ai e t sunk kro in . ai
at
ne ali a a ar usio arklio ird ti šaltu andeniu. Kai su arkliu endrau i
atai kokia
o ė a. Kad arkl s ūt sti resnis reikia treniruoti u d ti rau enis. renira i as turi
kti ne ertraukia ai o tru ut didinant krū . reniruoči
etu s ar u ne erkrauti
arklio. ai
ali a a
ar ti dusul ar kit li .
Ku elės nėštu as trunka
ėnesi . Kad i t s eikas ku eliukas reikia riiūrėti ku el šerti tinka u aistu ne er ar inti. i s ku eliukas inda otin
sekio a iš askos. Būna šioki toki ne ato u . Ku eliukas iš indo s eti
dar
udria e kel e is ali akliūti o ašina. al todėl
onės da niau laiko arklius o
ne ku eles. Sako a kad arkl s sti resnis u ku el . al ir tai . arda us ku eliuk
ali a u dir ti ini .

Apie arklius ir šeimą
Barbora Kemeklienė gimė ir augo Kark žiškių kaime (netoli Vil čių), namuose buvo 7 asmenys (5 vaikai: 2 seserys ir 3 broliai, ir 2 tėvai). Karkažiškių
kaime buvo 4 kiemai: dvi Gaigalų ir dvi Garunkščių šeimos, tarpusavyje giminės.
Barbora Kemeklienė buvo Gaigalaitė. Ji pasakoja, kad senelis turėjo didelį ūkį.
Kai aikai asidali o e
ano tė a s atiteko
a e ės.
ano rolis onas
ai alas u o siu ė as ir iš to
eno turė o sūn on . Kita sesuo na ir i u o
siu ė a ir Bar or iš okino siūti. Bar ora tuo etu u o ar in as ardas asi adinda o diduo enė.
ė
ūk e dir o e e
turė o e
kar es
arkl
ekonus. eliukus kueliukus ekonus arduoda o e. ai u o a a os iš ūkio. tsi enu tė elis arda ė
ku eliuk ir nu irko ed ia os an suknelei nes ruošiausi eiti
ir
klas . a uose
nešioda o e na
dar o dra u ius kuriuos a tė išausda o. kio dar uose adėdao
isi. ane rikelda o a a r te ir an da au sa o and . Keisda o ės adieniui.
Kai aau o roliai ie eida o tė eliui adėti tada an da o e es
er aitės. ar us
dal da o ės sutartinai tė a s nereikėda o ra inti. Kiek ienas ino o sa o ė as ir a al
as dir da o. ė ai u o u siė
sa ais reikalais. Krū ai a iškės ūda o ūs karali a. en uo auda o e r auda o e. a ai au da o ara kai. au ririnkda o e.
a a d iau da osi. r u s nuo to ūda o era. ad uo
tai
at ririnkda o e
ir ė da o e na o.
urė o e ien arkl . rkl s u o la ai sti rus didelis ėras išlaikė iki at
irties a ie
et . Ka a uos ūda o arkli tur ūs er Ka i ier
et ano tė elis
e da o
kišk nes ten eriau irkda o ran iau okėda o. arduoda o ku eliukus.
Vienu etu es turė o e ku el . i at edė kelis ku eliukus. uos arda ė e a o e
ini . Ku eli er il
ūs kai e ne u o. oli reikėda o esti al todėl tė elis arkl
il iau laikė o ne ku el . ra
eno e iš ūkio. Visko a iau irkda o e sten da o ės
kuo dau iau arduoti ir tai u sidir ti ini . š aisto nieko ne irkda o e.
a a
nešda o s iest
ali s arduoti. Vėliau ien e da o ieninėn nes u
okėda o
ini us et ūda o kad u ien duoda o s iesto. risi enu la ai skanu ūda o.
rkliais dau iau a iuoda o. oda o tik
an kl . oti ne okė au nes ats arkl s la ai didelis. risi enu asako i us kad aučiais arda o o arkliais tik a iuoda o.
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at ti neteko.
ūs kai e dar ini auči ne u o. akti onės tai
at ne risi enu.
ė elis arkl rišda o. Kartais aleisda o asi an ti kai ūda o laukai nui ti o ruodas
nakti is au u o u ė s sau oda o nuo a . rkl isi
lė o e. Be arklio ne si ai da o e sa o
eni o.
Su etru susi a ino e ir a si edė e. tė o u kurio . ir iausia
eno e as
us. aso os nieko neatsinešė atė o kai sto i.
askui atsisk rė e irko e Vaškeli
na us e e ės. ada tai
arduoda o. ai u o rie okieči .
Seniau arklius šerda o šienu o kar es
šiaudais dar šiaudus aiš da o su šienu adinda o kratiniu
ač a i . Kar ės neėsda o dur n šieno o arkliai ėsda o.
rklia s duoda o do il kar ė
neduoda o. Kar ė
urokai. a asar arklia s
duoda o e a i
šieno ir šiaud . šsirinkda o šien o ėliau suėsda o ir šiaudus. ai
kitoks
ul s ne u kar ė neatra o a.
rkliu isus dar us dir da o akėda o arda o dra a oda o. r aš okė au arti.
V resnė u au roliai aunesni u o.
akinktai. Va iuoda o e su lanku. Ve i ais su ele inė is aši is a iuoda o e
s ečius o su edinė is dir da o dar us. atai ūda o a kaust ti. Kaust da o kalėse. Kal ė u o ik nuose. en dar a osi ka olis onas Kučinskas. n l asiruošda o
na uose.
uod dėda o ari
u den da o kad ne a aut oro. os tai ir u esda o.
Kit dien nešda osi kal . Kal ė e isada ūda o
r
ie adėda o kal iui. Ka olio rankos isada ur inos. Kaniūkuose kal ė u o tar
rase ičiaus Vaškeli na
ir dau ia učio. Ka olis u o ne sa as et su Vaškel te a si eni o tada ta o sa as.
nksčiau kal ė u o rieš a linskienės na us kur rio s o u o šito e ieto e kal ė
ir karčia a. Bu o didelis ot nis išnešė e
ir atsirado rio s. atka as asa as
nukalda o ats ka olis. is irkda o ele krautu ė ir kalda o. ukalda o ir inis.
ata
ėliau atsirado. ekaust tu arkliu nieko nedir da o ne a iuoda o. e et kas
akaust da o arkl . a esda o asa as. a at ūtinai ai da o ran en e laikė.
al todėl ir sak da o
adai asa
radai lai . Kaust da o kai radėda o ok ti
dir ti. a ūs arkliai ūda o akelia ko . a ai
o u i asitikėda o.
o us arkl
sau oda o ne er ar da o. Ve da i a us
ėšl
alkas krauda o e i
a al arklio
ė as. Kušliuos
iškas u o aldiškas. š ten irkda o e ir e da o ės na o. Ve iena ūtė e o iški
kai e.

.
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da o e alkas d e o is ro ė is ienos didelės o kitos a os. okė au kėra oti kad
askliundro nenueit nea irst
adėda au tė eliui. u nelas irkda o e Ka a uos.
entas kėdes stalus dir o o ro i
e i
ne. uo as Sir dis isk
okė o asidar ti ats e i us ratus ro es net alt . eikė o isk
okėti. ei ne oki
ėda.
Visi u o u i ti. Bran ino kiek ien
inut . oter s tai at u o la ai u siė usios.
os turė o er ti austi
e ti er ie . ino o išeis lauk
rie toki dar
nee risėsi. ir o oter s dar inti u o ir aikai. ie lunksnas lėšė siūlus
da o.
ė elis ir es
da o akinktus tais da o. eikėda o ir tė eliui adėti alaik ti siūl
s alinti. š ė au siūti. a ai ra iai sesuo siūda o. enkt niauda o e kuri reičiau
asiūs. Siu inėda o e. al da o ės iešiniais siūl ats al iais.
akink ti arkl
okė au. Keista kad auni
rai arkli kink ti ne oka. Bi o
arkli . Kai
onės i o tai i o ir arkliai. rkl s taik da osi rie
o aus o al
o us rie arklio. ė elis nesku ėda o leisda o arkliui ailsėti. iūrėda o kad arkl s
lo
roči ne t . ei k a ė ins nusileisi tai ir kit s k t at adar s. a ai
arkliai i oda o ašin . ors
čia niekur ir ne ūda o. Bet kai atsirado tai arklius
aid da o. Kulia
ne i oda o nors os ir i tarkšda o nė kiek ne a iau. raktoriai
išstū ė arklius. a ar ėl arkli reikia et ne il a . auni as
anau rie arkli
ne r š dir s e
traktoriais.

Apie arklius kolūkio laikais pasakoja Vanda Kubiliūnienė
Kolūkio laikais
onės e eik neturė o arkli . etas kuris. Visi arkliai u o arkli er o e. askirtas
o us uos ri iūrėda o šerda o ird da o
ok da o dar o
slau da o rū inosi arkli
anda išduoda o askirtie s
onė s kolūkio dar a s
atlikti. o dar o arklius ėl at esda o
er . oks dar as ir teko an. Bedir da a
la ai risirišau rie arkli .
ano er o e u o
arkli . š rad i ne okė au el tis
su arkliais. V r. oote nikas da ė kn
a ie arklius susido ė usi erskaičiau. en
dau su ino au kai reikia el tis su arkliais atari us ritaikiau dir da a. š rad i
i o au ku elin
ku eli
al o au kai reiks rii ti ku eliuk
et er is
ano
dar o laikotar
šešerius etus tik ien s k
ačiau kai ku eliuo asi ku elė. iai
ku elės atsi esda o sla čio is. teini au ku eliukas sto i rie ku elės. risi ratinda au
Su arkline šiena o e.
l io aškonio ar

as
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ku eliukus ašaukda au ardu ir at ė da o. an klose ir nešaukti at ė da o ei u tik
a at da o kad ateinu erkelti. Bu o at e
kai ateida o
ano kie
kri enda o
ro lan
iūrėda o iš rank duon i da o ukr saldainius.
Su arkliais dir o e isus ūkio dar us arda o e akėda o e kulti uoda o e
rinkda o e ak enis arkliai ak enis iš e da o
alauk e i ais tuos e i us
onės
rikrauda o ak en
rė da o e e da o e šien
auda o e išin šien do ilus iš
išk
e da o e alkas. Kar i teliuk kiauli er ose arkliai ne a aino i dar ininkai ūda o. ėrikas rikrauna e i
šieno u koki
k ir lin uo a
er . er os
išsi ėčiusios u o o is kolūk toli nuo dar ini .
onės dau laiko su aišda o tai
e ioda i šien nes er os ūda o kurtos ien ūkinink sod ose o ašarai
kit
ūkinink dar inėse. Vėliau tik radė o rie er
stat ti dar ines kai radė o kurtis
entrinės
en ietės.
Su arkliai la ai ė o dir ti aikai. Vasar kai asi ai da o a okos rasidėda o
atosto os ateida o ulkai aik . ie akėda o ul es ėliau rė da o šien šiaudus. V resnie i dir da o sunkius dar us krauda o šien iškrauda o
oter s inda o e i us.
ai aikai u sidir da o ini . Visi la ai norėda o u sidir ti. Būda o net sudaro a eilė
kuris kok dar dir s ir kuri dien . ė ai noriai leisda o aikus dir ti net askatinda o.
tada ūda o susirinki as ruden a do anoda o dau iausia dien išdir usius aikus.
ar skaičiuoda o a al išdir tas dienas ir okėda o u dar adienius.
tsirado te nika kuri išstū ė arklius. e nikai reikė o
r kurie okėt
ald ti. Bet arkliai dar il ai adė o. e nika su esda o o asar reikia sku ėti kad
šieno nesul t . ida o ri adininkas er na us ir k iesda o dar . Vėl rie ano
er os l iuoda osi eilės. Bu o aik kurie
lė o arklius et u o ir toki kurie nelėda o. ie s nenorėda au duoti. e erai kai arkl s turi dau šei inink . ar da o
notūr . a nai arkliai ersidir da o ne a ailėda o
onės sunkius e i us krauda o.
Susir usius
d da o kartais ne e as eikda o iš e da o
uli
riė i o unkt .
Ku eles dau iau laikė tik ku eliuka s esti. ad
neiš ok da o dar o dir ti. ei u
aunos neiš okei a
enusios dar o dir ti au neiš ok si. Visk reikia atlikti sa o laiku.
r ilai tai
at dar o nedir da o. ar ui u o ri iūri i atskiri arkliai. urė au sart
ku l i i ė rie an s. širus kolūkiui o askui ir e ės ūkio endro ei
entosios
š ent ...
S. Balčiūno nuotr.
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akrantė t ku el arda ė s eti ie s
onė s. a ai os ailė au d i dienas erkiau
ne al iau. i u o la ai risirišusi rie ūs šei os. ik es alėda o e nuo randinės
ai ti s eti
ne risileisda o.
Kai a ai u o ašin arkliai dal auda o š entėse. uos iš uošda o ir a iuoda o
oda o. a arklius reikėda o aruošti. ššukuoti karčius sut ark ti. adėda o kolūkio
oter s
er inos. os inda o ainikus da inda o akinktus. ik da ar a al o u kad
arklius an da o ačiose rasčiausiose ietose šerda o rastu šienu. a asar ie os atsikelda o. aila ūda o iūrėti. erda o šiaudais su tru učiu a i
šieno. eišlaik da o
širdis atant toki neteis
a o da au šienainio ir ašerda au arklius. ie ar šai
t oras rau da o. si udrinau ir aš. ri ratinau arklius nueiti rie siloso šienainio
o uoli ir ten aėsti. ane u tai arda o. asi adėda au kad eriau ri iūrėsiu arklius.
Bet kai eriau ri iūrėsi kad neduoda o nieko ėsti
uli dau o ašaro nėra. a ar
ati turiu arkl
ardu rin as uodos s al os. usi irko e a
u siau ino e la ai
liu. Visus dar us nudir a e. a ar Kaniūkuose er ilo nėra. rkli
onės turi et
ie au a
en . auni as ieliau erka traktori .
ačiau kart kai ku elė atsi edė ku eliuk . Bu o la ai do u. Vis dien u
kalno lindė au kad a at čiau. Ku elė atsi edė aiše su danti is t
aiš
ra lėšė. Ku elė turi ūti alaida. i ati iena isk susit arko. Kart
er ne ino i
aš
aiš rakir au radė o ė ti krau as ne ali a susta d ti. K iečiau eterinar . is su
re lė is u s audė t
iet kur aš kir au ir krau as nusto o ė s. asirodo ku elė
rak sda a aiš
tai
at u s aud ia danti is ir krau as ne ė a. Ku elės la ai
sau o aikus s eti i ne alies ilkas tai at ne risiartins nutrauks et kokias randines os ūna la ai iktos. Kart edė e arkli kai en
kit an kl . eikė o ereiti
er u el . Ku eliukai ne at andens neina er
tai neina ir ku elės. ano sūnus
astū ė ien ku eliuk tas su i o kai šoko ku elė ar rio ė us a u iš ur ino.
Kart atsi edė nes eik ku eliuk .
ie o au rie ku elės ind ti akeliu ant rank
rie teš ens u akalinė is ko o is re da osi
e .
i sa aites tai
ar au kas
al. et askui as eiko u au o la ai ra i ku elė. ei u ien kart arkl ri uši
ta s ne risileis atsi ins.
Kolūkio arkliai u o e aituk trakėn ardėn
eisli . e aitukai u o dir ti o
lenkt nė s
ardėnai. ietu os sunkie i la ai tinka i dir ti. ūs
e aitukas. Keraitis
ir i turė o e aitukus.
eikė o iš ok ti a iuoti arti. ati dir da au t dar .
oku ir arti.
ok ti
radėda o e ie . risi enu tok atsitiki
asikinkė a u su ri adininku arkl ir
iš a ia o e. Kai asileido arkl s er an klas kurios u o a t ertos stul eliais arklio
nesu aldo e net
stul eli nu ušė . Būda o ir toki kurie reit iš okda o. ie
i
ku eliukai ūda o eresni. ar t arte ri rasda o rie
oni sa o ardo o ei
i da o lauke ūda o kai laukiniai
oni
i oda o
ašin
i oda o isko i oda o.
okius la ai sunku ok ti. okslininkai ir i siūlo kad eriau kai ku elės ku eliuo asi
ie
o ne asar . a ar arkliai ėl la ai ran ūs
lit .
ano sūnus
rūnas Ku iliūnas asikink s du arklius nusi auna šien susi e a a aria a ie
a
e ės asisė a isk . a traktoriaus nereikia.
anau arkl reikia sau oti. inau kelis atsitiki us kai arkl s išleistas tik
asid iau ti r nu oru šoko er t or ir susilau ė ko . e irdė au kad arklia s
ko os su a.
arkl iš e ė
ėsos ko inat . Kit kart arkl s šoko er iel kuri
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an klo e.
S. Balčiūno nuotr.

u o te ta nuo stul o kai atra a ir elektra arkl u ušė. ano sūnus to arklio
la ai ailė o.
S k radau net
er ilus susisukusius
ien krū . Sukiau sukiau ri ar au
atsisėdau ir erkiu. iūri er ilai
ane. a erkiau ėl sten iuosi atsukti. at s arkliai
adė o atsukti
ienas sto i kitas eina. Kart
u o a ė
net
u kišk . Sekiau
sekiau ėdo is o au o au net sėd nė ra l šo et susekiau. nksčiau
onės arkli
ne o da o. rkliai u o sunu eruoti kai ir kar ės. Kaust tos turi ūti isos ko os.
Kaust da o or a šiuose rie sandėlio Vladas ndrašius. erai kaust da o ne irdė au
kad reikt
erkaust ti.
Būda o sarti ėri uodi. Vienas u o ilkas kai auksinis. a ai atiko s al a
ūčiau irkusi. a ar is Vil čiuose
atau kartais.
rkl s e a a ie
k su tokiu kro iniu ali ir ė ti o
k
au l iu
keliu ali a e ti ir
k . Bet au sunku. eriau arklio ne er ar inti. risi enu
kai kolūkio laikais a asar kai ai da o ak eni s rinkti o lo o šėri o at ar da o
arklius er
tai ie neėsda o o tik eida o ulti. raudu ūda o iūrėti tok
ul .
uden il ai laik da o lauke. alaidi isi ne ali ūti reikia ien du ririšti. ain daau. Kit dien kitus ririšda au.
Ku elės ienas la ai s eika. š ir ati ėriau. Sir au. a ai kosė au
d to as
asakė ei ku elės ienas neiš d s tai niekas neiš d s. ai ku elė neatleid ia
ieno ir ne a elši o kai inda ku eliukas i atleid ia ien ir aš tada u kito s enio
a el da au.
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Kaimo kasdienybė tarpukario metais
al ira Sir

d tė

Kaniūkų kaimo žmonės, kaimui dalijantis valakais
Kaime buvo 26 valakai, bet nevienodo dydžio. Kur žemė geresnė – valakas
iš 18–20 ha, o kur prastesnė (pelkės, krūmokšniai ar šiaip labai nederlinga) – tai
net iki 40 ha. Kani kų kaimas pradėtas dalyti 1911 m., o 1913 m. jau turėjo
dokumentus.
Valakininkai ūkininkai buvo šie:
1. Binkauskas Jonas;
2. Dragas Juozapas;
3. Čerškus Jurgis;
4. Galvydis Balys;
5. Garunkštis Nikodemas;
6. Gudas Pranciškus;
7. Jovaras Pranas;
8. Kubiliūnas Mykolas;
9. Kuosa Antanas;
10. Miškinis Antanas (pravarde Barboriūnas);
11. Miškinis Antanas (pravarde Ilgasai);
12. Miškinis Jonas (pravarde Jonelis);
13. Pranskūnas Dominykas;
14. Reikalas Simanas;
15. Reikalas Jonas (Joniukas);
16. Sakalauskas ;
17. Sirvydis Konstantinas (Kosčius);
18. Sirvydis Antanas;
19. Stasiškis Juozapas (pravarde Bizdas);
20. Ramoškis Jonas;
21. Garunkštis Jurgis;
22. Vaškelis Antanas;
23. Vilutis Vincentas.
Dvidešimt šeši valakai kažkada, prieš 1863 m. sukilimą, priklausė Rudokui, bet jis buvo ištremtas ir jo vietoje įsikūrė du rusai: Petuškinas Archipas ir
Sarokinas Josifas.
Tie, kurie turėjo po 1–2 ha, buvo vadinami „tribuišiais“. Jų buvo:
1. Bislys;
2. Vilutis (Čiočinis);
3. Traukalas (Janonis);
4. Griška (Paršiukas);
5. Macijauskas;
6. Kėblys;
7. Juška;
8. Tilindis;
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9. Navikas;
10. Pranskūnas;
11. Umaras.
kininkai gavo pievas Paliūnėje (prie Šventosios upės) arkliams pasiganyti,
nes ten auganti žolė karvėms netiko. Gavo miško po „šniūrą“ (apie 3 ha) šilelyje į Norvaiši s, kiti – Puodži kaimo laukuose lapuočių miško (krūmų). Žemę
dalijo matininkas rusas Romanovas. Išdalijo Svėdasuos , tada atsikėlė į Užpali s.
Lietuvos nepriklausomybės laikais, tarpukariu iki 1940 m., dauguma ūkių
išliko tie patys, tik sūnų arba žentų rankose. Taip atsirado naujų pavardžių:
vietoje Steponavičiaus – abukas (žentas, atėjūnas), Jovaro vietoje – Janonis, nes
Jovaro ūkis iš varžytinių buvo parduotas, Jonas (Jonelis) Miškinis savo ūkį pardavė atėjūnui Valevičiui ir kt. Iš vienuolikos tribuišių kaime savo daržiukuose
beliko keli: du broliai Umarai, Griška (Paršiukas), Gladutis, Pranskūnas, Rimiškis.
Jie savo trobelėse buvo įsikūrę kaimo galuose. Daug kas iš ūkininkų išsikėlė į
vienkiemius (į gautas žemes). Kaime paliko gyventi Balys Galvydis, Balys Vaškelis,
Jurgis Kuosa, Antanas Miškinis, Juozapas Sirvydis, Jaronimas Miškinis, Antanas
abukas, Jonas Reikalas.
kininkų trobos buvo didelės, talpios, nes buvo daug šeimynos, daug gyvulių, o tribuišių trobelės mažytės. Jei laikė karvutę, tai tvartukas ir gyvenama
gryčia buvo po vienu stogu. Langeliai maži, asla dažniausiai plūkto molio. Nors
kaminus jau visi buvo išsivedę. Visos trobos medinės, šiaudiniais stogais, sienojai
iš gero medžio, jų tarpuose matėsi samanos. O jei namo galas iš seno medžio,
apmušdavo lentelėm arba apdrėbdavo moliu (atrodė – mūriukas). Sienojų sienas
laikė ir viduje, netinkuodavo kaip dabar. kininkų langai buvo nemaži: šešiašiubiai
ar trišiubiai. Paprastai ilgas namas buvo dalijamas į du galus: gryčia – kur gyveno
ir valgė ar žiemą darbus dirbo; seklyčia – kur svečius priimdavo ir namiškiai
miegodavo. Čia laikė išeiginius rūbus, drobių rietimus (staltieses, lovatieses). Žodžiu, švarusis, vasarinis galas, žiemą nekūrenamas. Senesnės statybos namai buvo
galais į kelią, nes taupė žemės sklypą, o naujesnieji – visu priešakiniu „frontu“,
„gonkais“ kelio pusėn žiūrėjo.

Namo vidaus sandara

Namelis

Miegamasis

Kamara

Virtuvė

Seklyčia

Miegamasis

Gryčia
Gonkai
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Sodybos išdėstymas
Klaimas

Šulinys

Gryčia

Pirtis
Daržinė

Tvartas

Klėtis

Prie sodybos visada glaudėsi sodas: obelys (daugiausia žieminės, atsparios
žiemos šalčiams), kriaušės, slyvos, vyšnios, serbentų krūmai. Prie gyvenamojo
namo, iš gonkų pusės, – darželiai. Juose augo daugiametės gėlės: rūtos, lelijos,
pivonijos, mėtos. Pradėjo sėti nasturtų, linelių, gvazdikų, našlaičių. Sodybos visada buvo apsodinamos medžiais: uosiais, ąžuolais, liepom, berželiais. Spygliuočių
medžių vengė, nebent kur toliau prie klaimo.

Arkliai mūsų ūkyje
Mūsų tėtė labai mylėjo arklius. Jis sakydavo, kad arkliai išlaiko visą mūsų
20 ha ūkį, kitaip sakant, valaką. Turėjom du gerus darbinius arklius, tiksliau –
kumeles. Jos atsivesdavo kumeliukų. Su arkliais dirbdavom žemę, važiuodavom.
Prieškario laikais vidutiniai ūkeliai neturėjo technikos, nebuvo pajamų jai įsigyti,
nes labai brangiai kainavo. Tik stambūs ūkiai, dvarai turėjo šienapjoves arba kertamąsias javams. Viską vyrai pjovė dalgiais. Kai mes maži buvome, tėtei pjauti
padėdavo samdytas tarnas (bernu vadindavo), o kai paaugome, samdė pusbernį.
Šienapjovę įsigijome tik prieš pat karą. Po visuotinės krizės ūkininkams gyvenimas pagerėjo. 1939 m. tėtė ir namą suremontavo: paaukštino, naują viršų uždėjo,
čerpių stogą uždengė; ir kitą pievą Paliūnėje prie upės nupirko. Tik užėjo karas.
Bet ir kolūkių kūrimo metu mes su šienapjove darbavomės. Ta pačia mašina
įsigudrinome pjauti ir javus. Bet ir čia be arklių neapsieisi.
Arkliais pjovė, arė, „drapavojo“, akėjo, jais jodinėjo, važinėjo ir dirbo kitus
darbus, kur tik reikėjo jėgos. Ir taip diena iš dienos. Sunkus buvo arklio gyvenimas. Arkliai su šeimininku augte suaugdavo, prisirišdavo ir viens kitą mylėjo.
Mūsų tėtė, eidamas pas arklius, visada sušvilpdavo, o jie atsiliepdavo, kur tik tuo
laiku būdavo. Be darbinių arklių, mes turėjome ir kumelį. Kiek prisimenu, mes
laikydavom bėrus, Ardėnų (sunkiųjų) veislės. Kumelys būdavo nuganytas, riebus,
visas žvilgėjo, tamsiais karčiais, pakirpta uodega. Turėti eržilą – tai tas pats,
kaip dabar turėti automobilį. Su kumeliu darbų nedirbdavo, juo tik važinėdavo.
Vežimaitis, kurį kumelys traukdavo, turėdavo būti dailus: vasarą – „lineika“ (keturratis ant lingių), o žiemą – „lugnios“ (dailios, dažytos rogės). Kumelį palaikęs,
tėtė parduodavo – daug pinigų paimdavo ir vėl kitą augindavo.
Darbus dirbti arklius išmokydavo. Pirmiausia pakinko į akėčias ir dirvą
akėja, paskui moko važiuoti, moko plūgą tempti, kitaip sakant, arti. Jodinėti mažiau bejodinėjo, nes jau turėjo dviračius.
Prisimenu, mes labai ilgai turėjom baltą kumelę. Su ja užaugau. Ji buvo
mūsų namų svarbiausias gyvulys. Rami, ištverminga, klusni visiems šeimos nariams (ne visi arkliai pasiduodavo bet kam). Prie Baltosios mainėsi arkliai, o ji
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visą laiką iki pat kolūkio sukūrimo buvo. Ją tėtė pirko turguje dar jaunutę dveigę
(dvejų metų). Ji nebuvo visiškai balta, bet širma – pilkai obuoliuota, aukšta, liekna,
matyt, trakėnų ir ardėnų mišinys. Vėlai vakare, kai tėtė grįžo iš turgaus, išėjom
pažiūrėti. Stovi apdengta gūnia ir krūpčioja – juk svetima aplinka. O paskui metai
iš metų šviesėjo, balo ir liko visai balta.
Tėtė iš turgaus visada grįždavo vėlai. Baltoji neraginama skubindavosi namo,
į kiemą įsukdavo ir prie tvarto durų sustodavo. Belikdavo tik nukinkyti, įvesti į
tvartą, pašerti ir pagirdyti.
Būdavo ir skaudžių akimirkų. Per mūsų žemę tekėjo upelis drokšlis,
labai skardėtas, su įdubom. Kai reikėdavo parvežti iš kitos upelio pusės javus,
vargas didžiausias būdavo. Kumelytė dvėsuoja, plūkiasi, iš visų jėgų kanopomis
kabinasi, stengiasi ištraukti prikrautą javų vežimą. Aš už pavadžio vedu, tėtė
šakėmis vežimą prilaiko, kad neišvirstų, ir kumelytę ragina. O kaip ragina
Šaukia, rėkia: „Nooo “, keikiasi, per šoną su vytim tvoja, kad nestotų. Man
taip baisu. Aš verkiu, poterius sau mintyse kalbu už kumelytę, tėtį, už visą tą
graudų vaizdą. Nebūdavo atvejų, kad neištrauktų. Ir kai iš upelio ant viršaus
kranto užvažiuoja, atsidūstu aš, atsidūsta kumelytė, tėtė nurimsta ir, paėmęs
už pavadžių, atsargiai ir ramiai parveda namo. Tada įvažiuojam į klaimą, aš
šoku ant prėslo, o tėtė – ant vežimo, meta man glėbius, aš dedu ir minu, o
kumelytė ilsis, ėda padėtą šieno glėbį.
Tragiškai kūrėsi kolūkis, nes žmonės sunkiai skyrėsi su savo gyvulėliais.
Atidavėm ir mes savo Baltąją į bendrą bandą. O kaip nenorėdavo ji ten būti,
tykodavo progos ištrūkti. Atsimenu, stovi prie mūsų tvarto durų ir žvengia. Tėtė
verkia, neturi nei glėbio šieno jai paduoti, išeina lauk ir vėl ją nuveda badauti su
visais (kolūkis iš pradžių nepakankamai apsirūpindavo pašarais). Tėtę pamačius,
visada žvengdavo, o jis skubėdavo mestis į šalį. Kumelė gyvenimą baigė be savo
namų, be savo šeimininko, alkana ir neprižiūrėta. Mūsų Baltoji Kiek kartų aš
su ja važiavau į rajoną, į Svėdasus pas senelius. Mokėjau važnyčioti, o ji manęs
klausydavo – buvau jos namų žmogus.

Kaip mes šėrėme gyvulius
Be arklių, mes laikėme 5 karves ir jų prieauglį, 3–4 veislines avis, dvi
veislines kiaules, kurios atsivesdavo daug paršelių, bet jų nepardavinėjom. Ką
augindavom, tą ir pjaudavom, o kai ką užauginę parduodavom.
Žiemą, kai visi gyvuliai būdavo tvarte, šitaip juos šerdavom: arkliai ėsdavo iš ėdžių, pritaisytų aukštai prie sienos. Apačioje būdavo padėtas ilgas lovys.
Ryte arkliams į ėdžias prikemša žirnių virkščių (nuo žirnių šiaudai), į lovį pripila vandens ir padulkina avižinių miltų. Arkliai peša virkščias, padažo į lovį
ir suėda. Gražu būdavo žiūrėt, kaip jie ėda. Apie pietus į lovį priberdavo pelų
arba akselio (dobilų ir šiaudų mišinio, supjaustyto „šiečkarnia“ mašina), dar užberdavo avižų. Jeigu arkliai kūdoki ir darbymetis užeina, papildomai dar avižų
duodavo. Vakare arkliams užmeta vasarinių šiaudų arba šieno. Ruginius šiaudus
vartodavo tik pakratui.
Karvėms į ėdžias rytais pildavo griežčių. Visi sodindavo daug griežčių, nes
jie gerai augdavo, būdavo atsparūs sausroms (gal tik pavasarį juos reikdavo ginti
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nuo spragių). Po to prikišdavo ėdžias dobilų. Karvėms dar duodavo vasarinių
šiaudų, šieno. Avis šerdavo šienu, šiaudais, lubinais.
Kiaulėms šutindavo bulvių. Jas maišydavo su arklių mėšlu, užberdavo
miežinių ar žirninių miltų. Vasarą kiaules šerdavo žole, arklių mėšlu, o baigdami
penėti dar duodavo ir pašutintų žirnių. Atsigerti duodavo palapsėti dagtienės
(paplaktų ruginių miltų vandenyje ir kiek pašutintų pečiuje). Lašinį užaugindavo
iki 900 kg.
Triušių nelaikėm. Vištų irgi nedaug.
Gyvulių pjaudavo nemažai: pavasarį – teliukus, rudenį – avis, o žiemą
kiaules. Vasarą valgydavom kumpį arba skilandį. Dešrų darydavo labai nedaug
ir greit jas suvalgydavom.
Parduodavo daugiausia bekonus. Reikėdavo, kad paskerdus gryno svorio
būtų 84 kg. Todėl išveždavo į teną supirkimo punktan sveriančius po 100 kg.
Eilės būdavo didelės, todėl išvažiuodavo naktį.
Parduodavo ir prieauglį – antramečius kumeliukus, veršelius. Prieš parduodant išprausdavo, iššukuodavo. Žydai iš namų nupirkdavo arba vesdavo į turgų.
Turgūs būdavo pirmadienį Svėdasuos , antradienį – Užp liuose, trečiadienį –
Kamajuos , ketvirtadienį – Utenoj . Penktadienį ir šeštadienį turgų nebūdavo, nes
žydai šabą švęsdavo ir neprekiaudavo. Prekyba užsiimdavo beveik visi žydai. Žydo
nėr ir turgaus nėr. Sekmadieniais mūsų žmonės šventė. Eidavo miestelin. Moterys
pėsčios, basos, apavą rankoje nešdamos. Duodavo arkliams pailsėti. Kas eidavo
bažnyčion, kas su pažįstamais susitikt. Krautuvės iki pietų būdavo uždarytos. Po
pirmos valandos atidarydavo. Kaimiečiai mažai pirkdavo, gamindavosi naminius
rūbus (turėdavo daug vilnos, sėdavo daug linų). O krautuvės sekmadieniais vis
dėlto būdavo pilnos: vieni žiūrinėdavo, kiti – pirkdavo, o treti šiaip šnekėdavosi.
Nusipirkę tuoj nebėgdavo, nesiskubindavo, pasišnekėdavo su giminėmis, pažįstamais ir tik tada važiuodavo ar eidavo namo.
Pasakojo Faustina Sirvydienė

Kaip būdavo auginami ir sudorojami javai
Svarbiausi javai ūkyje buvo rugiai, miežiai, avižos, žirniai. Jų daugiausia
suvartodavo. Kviečių sėdavo mažai, ir tai tik parduoti. Smėlynuose sėdavo grikių.
Iš rugių kepdavo duoną, darydavo rūgštį. Savaitei šešių žmonių šeimai
užtekdavo šešių kepalų. Daug duonos suvalgydavo. Atsimenu, mūsų bobutė mus,
vaikus, mokė, kad duonos reikia kąsti daug, o pieno užgerti mažai (pieną veždavo į pieninę parduoti). Vaikai, žiūrėk, sukę apsukę, lauke palakstę už duonos
kąsnio tveria. Gerbdavo duoną. Moterys savo vaikus mokė: nuo stalo nukritus
plutelei, ją nuo žemės pakelt ir pabučiuot. O kaip gardu būdavo vaikams, kai
mokyklon įdėdavo duonos su žiupsniu cukraus. Piemenei, išeinant gyvulių ganyti, pakišdavo irgi duonos. Ubagui užėjus – taip pat. Duona būdavo viso valgio
pagrindas, todėl rugių sėdavo daugiausia.
Iš miežinių miltų kepdavo blynus. Miežinius miltus vartojo kiaulėms šerti.
Iš miežių darydavo kruopas.
Avižos – arklių pašaras. Iš avižų pasninko dienomis darydavo kisielių.
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Kepdavo žirninius blynus, darydavo žirnių zacirką.
Kvietinius blynus kepdavo tik svečiui. Kvietinė zacirka – tik ligoniui. Iškultus ir išvėtytus kviečius parduodavo. Sėdavo žieminius ir vasarinius kviečius.
Labiau vertindavo žieminius, nes jų grūdai dideli ir geriau derėdavo. Ragaišis,
pyragas – tai tik šventiniai valgiai.
Rugiams žemę iš pavasario ruošdavo. Palikdavo vadinamąjį juodą pūdymą.
Jame dar karves paganydavo. Iki švento Jono (birželio 24 d.) pūdymą „apriekdavo“ (apardavo), išdrapavodavo, išakėdavo, mėšlo užveždavo ir „atkartodavo“
(antrą kartą gerai, gražiai apardavo). Kartodavo, rugius nupjovus. Kad būtų
geras derlius, labai svarbu nustatytu laiku žemę įdirbti. Po švento Jono pūdymą
„aprieksi“ – rugių neturėsi, nes jau suvėlavai žemę įdirbti. Mėnesį, mažiausiai
3 savaites, žemė stovi neliesta. Prieš rugių sėjimą išakėdavo, sakydavo „apvalkiodavo“, ir tik tada rugius sėdavo. Stengdavosi iki rugsėjo 15 d. (vėliausiai iki
20 d.) pasėti, nes paskui vėlu – nebėra rugių. Išvesdavo vagas vandeniui nutekėti.
Kviečius sėdavo irgi kaip rugius, tik jiems parinkdavo gerą, stiprią prie
molio žemę.
Anksti pavasarį, kai dar pašalę, dar lomelytėse sniego yra, eina sėti ant
rugių dobilų. Sėja visada saulei tekant, nes tada nebūna vėjo. Vyturėlis čiulba,
bet dar dirvon neklimpsta, apvaikštai, pasėji. Sėja du: vienas sėja, kitas biržija.
Biržyt paprastai eidavo vaikai. Jeigu blogai biržys, tai stovės nesudygę, tušti
tarpubiržiai.
Žirnius sėdavo labai anksti, vos išėjus pašalui. Labai saugodavo, kad šlapion dirvon nepasėtų, kad akėjant žemė byrėtų, o ne veltųsi. Dirva turi būti jau
iš rudens suarta. Pavasarį tik akėja ir sėja, tada aparia. Sakydavo, žirnius sėja
„po vagu“. Iki medžių sprogimo (maždaug iki gegužės 3 d.) turi būti jau pasėti.
Vasarojų sėdavo javams sužydėjus.
Derliui labai svarbu mėšlas. Arklių mėšlas geriausias. Jis labiausiai tinka
daržams ir rugiams. Iškratytas kvepia. Karvių mėšlas irgi nieko. Blogiausias –
kiaulių, juo stengdavosi netręšti daržų. Kai atsirado mineralinių trąšų, nors mėšlo
būdavo iki valiai, pirkdavo ir barstydavo rugiams ir kviečiams. Rudenį pūdyman
išvežus mėšlą, sėdavo zuperį (saugodavo, kad jis nesupultų), o pavasarį (ypač
ant kviečių) – dar ir salietros.
Rugiai paprastai prinokdavo liepos pabaigoj. Per 3–4 dienas dalgiais nupjaudavo, sustatydavo gubom. Guba – devyni sustatyti pėdai, o dešimtas perlenktas – stogas. Stagavietė – pusantros kapos (90 pėdų). Jei geri rugiai – stagavietės
tankiai, jei prasti – retai. Iš tolo matyti, koks gaspadorius. Per dešimt dienų, jei
sausi orai, išsistovi, tada arkliais suveža klaiman. Toliau prasidėdavo kūlimas.
Stogams dengti nublokšdavo rugių pėdus dar vežant. Kuldavo savo mašinom
ir su sava šeima. Mašiną sukdavo arkliai. Pirmiausia kuldavo rugius. Šiaudus
išvarydavo į lauką. Didžiulės stirtos riogsodavo prie klaimų. Vasarinius šiaudus
palikdavo klaime gyvuliams šerti, o ruginiai buvo skirti pakratui. Paskui javus
pradėjo kulti dampėm. Įsitaisys koks vienas apylinkėj dampę ir važinėja iš kaimo
į kaimą kuldamas. Kulti pradeda suvežus javus ir kulia visą rudenį. Visi laukia,
iš anksto žino, kada į kurį kaimą atvažiuos. O kai jau į kaimą įvažiuoja, tai ir
eina pakiemiais. Prie dampės reikia daug žmonių, tai visi viens kitam talkinin1364
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kauja – iš kiekvieno kiemo eidavo po vieną žmogų. Perdien, dar kiek pavakaruoja
ir iškulia visam kaimui. O savo mašinėlėm tekdavo kult pusę žiemos. Po kūlės
visi sueidavo valgyt. Balius būdavo, nes kuldavo bent 18 žmonių. Privirdavo
mėsos, alaus padarydavo. Degtinės neduodavo, nebent kartais užstatydavo kokį
litrą. Padainuodavo, pasijuokdavo – visi savi, visi kaimynai.
Papasakojo Faustina Sirvydienė

Drabužiai ir jų plovimas
Vyrai kelnes, švarkus, o moterys sijonus, žakietus nešiojo čerkasinius arba
iš milelio. Bliuskos (palaidinės) ir skarelės būdavo pirktinės. Vyrai kasdien vilkėdavo drobiniais marškiniais ir tik per šventes apsivilkdavo pirktiniais. Moterys net
sukneles rainuotas audė, bet šventinės jau būdavo pirktinės. Apatiniai drabužiai
būdavo tik drobiniai, vyrų kelnės – pakulinės.
Drobiniai rūbai geriausiai išsiplaudavo tik su šarmu. Drobes mėgo gerai
išbalinti. Pradėdavo balinti kovo mėnesį: tiesdavo ant sniego ir balindavo iki
sekminių. Medžiams sprogstant, darydavo pertrauką. Šeimynos būdavo didelės,
rūbų daug. Ruošdamiesi žlugčiai (rūbų plovimui) darydavo šarmą: lapuočių
medžių pelenus, sukasus žarijas, išdegindavo, pelenus nusijodavo, supildavo rėčkon, apipildavo šaltu vandeniu, užplūdus angliukams viršun, juos nugraibydavo.
Pelenus vėl sumaišydavo su vandeniu, sukrėsdavo špižiun (didelis puodas) ir
pastumdavo krosnin tarp žarijų. Pelenai paplepa, paverda, tada pripildavo šalto
vandens, išmaišydavo ir palikdavo nusistovėti. Po paros nupildavo glitų, švelnų
vandenį – šarmą, jį pašildydavo. Rūbai iš vakaro būdavo pamerkti šaltam vandeny (jei karštam mirks – neišmazgosi). Rūbus dėdavo į geldas, pildavo šarmą ir
trindavo spaudydamos, maigydamos, ant lentos dar pamuilydavo (namie turėdavo
pasigaminę muilo: pirkdavo „akmenį“ ir su prastais riebalais išvirdavo). Išmuilytus
rūbus sudėdavo į rėčką (ušėtką), apipildavo karštu vandeniu, duodavo bent pusdienį pamirkt, tada ištrindavo ir pakišdavo krosnin dar šarme pašust. Tik trečią
dieną eidavo upėn išplaut. Jeigu būdavo žiema, ledą kirsdavo, eketes užstatydavo
kūliais ir su kultuvėm velėdavo. Bet daugiausia žlugtis būdavo pavasariop, kai
gražūs orai. Tada surinkdavo visą žiemą neskalbtus rūbus, veždavo prie upės ir
su kultuvėm velėdavo. Paprastai velėdavo po dvi moteris ant vienos lentos: viena
iš vieno galo, kita – iš kito. Pamaigydavo, išniurkydavo, pateliuskuodavo eketėje
ir vėl su kultuve mušdavo, kol ištekėdavo nešvarus vanduo. Visų balčiausi rūbai
būdavo kovo mėnesį. Tada prie upės ir iš toliau atvažiuodavo velėti. Vengdavo
velėti medžiams sprogstant, nes tada rūdu traukdavo (kur sulenkimas, ten rudas
ruožas). Jeigu gerai neišplaudavo rūbų – tai šeimininkė tinginė.
Pasakojo Faustina Sirvydienė

Maistas
Maistą šeimynai paprastai gamindavo namų šeimininkė. Jai galėdavo padėti
vaikai ar samdinė mergaitė. Kai atitekėjusi marti gauna teisę gaminti šeimai valgį,
tada ji jau pilnateisė tų namų šeimininkė, nes pagal savo norą tvarkosi su maisto
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ištekliais. Pagrindinis šeimos valgis būdavo duona. Rugys – labiausiai vertinamas
grūdas, todėl jų daugiausia ir prikuldavo. Kiekvienos šeiminkės duonos skonis
būdavo vis kitoks, todėl neskolindavo duonkepės (pagadins rūgštį). Duoną įmaišydavo paprastai ir plikytai. Plikyta duona visada būdavo kepama šventėms, nes
ji ne taip greit sensta, salsteli, pluta minkšta, spalva tamsesnė.

Kaip kepdavo duoną
Ruginius miltus nusijoja, pusę jų apšutina verdančiu vandeniu, bent pusdienį šeimininkė prieidama paplaka. Duonkepę laiko apdengtą drobine marška.
Kai tešla pravėsta, supila raugą (senos duonos likutį – tešlos kamuolėlį). Raugas
atskiedžiamas vandeniu ir išmaišomas. Kai supila raugą, sako: „ da ė duon .“
Tada supila likusius miltus, viską išmaišo. Tešla lieka tiršta, ją apipila sausais
miltais, uždengia storai, ant duonkepės net pagalvę uždeda, padeda šilton vieton. Taip duona rūgsta visą parą. Kai duona pakyla, duoda jai dar atslūgti ir
tik tada minko. Jeigu minkytų tik pakilus, tada duona būtų karti, neišrūgusi.
Minkant deda druskos, kmynų. Užminkius vėl uždengia ta pačia drobule, uždeda
daugiau rūbų, kad tešlai būtų šilta, ir palieka, kol pasikels. Kai tešla pradeda
kilti, kuria pečių.
Reikia mokėti ir pečių kūrent. Jeigu nemokėsi, pečiaus pado lygiai neįkaitinsi,
ir duona nevienodai keps. Pečiai ne visi lygūs būna, reikia patirties prie kiekvieno
pečiaus. Pečių gerai iškūrenti gali tik sava šeimininkė. Pečiaus padas turi įkaisti
iki raudonumo, su kačerga nuodėgulius ir anglis iškasa. Anglis supila puodan,
uždengia su juška ir jie užgęsta. O anglių daug reikėdavo neštis, kai eidavo pas
kalvį. Jei nenorėdavo anglių gesinti, sukasdavo žertuvėn (alkūnė prie prieždos). Ir
jie išdegdavo. Pečių iššluodavo su žalia pušine, kurią atnešdavo vaikai iš miško.
Tada ima ližę, ant jos kloja kopūsto arba klevo lapus, arba ajerų, arba
plonai pabarsto ruginiais miltais. Lapų šeimininkės turi prisidžiovinę iš vasaros
(tuo pasirūpina jauniausi šeimos nariai – vaikai) ir juos laiko pakabinę palėpėje. Šeimininkė, pasivilgius rankas vandenyje, iš duonkepės atsispaudžia tešlos
gabalą, deda ant ližės, padirba duonos kepalą, pakraščius suspaudo, kad kepalas
neišsiplėstų, ir šauna pečiun. Nuo ližės nustumia reikiamon vieton. Ant pirmojo
kepalo deda kryžiaus ženklą. Duona pečiuje kepa 2,5–3 valandas. Vidury kepimo
su kačerga kepalus patrauko iš vietos, kad geriau iškeptų apačia.
Išėmus visą tešlą iš duonkepės, ji gražiai išgramdoma. Iš tešlos likučio
padaromas gumulas, apiberiamas miltais ir paliekamas duonkepėje – tai raugas
kitam kartui. Duonkepė su raugu apverčiama ir laukia naujo kepimo. Duoną
kepdavo kas dvi ar tris savaites, o kartais ir vienąkart per mėnesį.
Ištraukus duoną iš pečiaus, ji dedama ant ilgo suolo, kuris užtiestas švariu
rankšluosčiu. Pluta pavilgoma vandeniu, kepalai užtiesiami staltiesėle. Vaikams
duodavo valgyt šviežios karštos duonelės su sviestu. Sviestas tirpsta ant riekės –
koks skanumynas Duoną labai gerbdavo. Jeigu vaikas numesdavo kąsnelį žemėn,
turėdavo pakelti ir pabučiuoti.
Duoną kepant, darydavo virtinius ir tą rytą duodavo į stalą. Paimdavo užminkytos duonos tešlos ir darydavo apvalius, plokščius ritinėlius, juos sumesdavo
į verdantį vandenį. Išvirtus valgydavo, dažydami į spirgus.
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Kepdami duoną, darydavo ir rūgštį (raugalą). Maždaug keturių kibirų kubiliuką švariai išplauna, emaliuotam puode išplaka plikytus ruginius miltus, padeda
žertuvėn tarp žarijų ir duoda pašust, tada paplaka ir supila į kubiliuką. Įdeda
duonos raugo, supila šaltą vandenį, uždengia dangčiu ir duoda rūgt. Raugalą
valgo su šviežia duona. Rūgšties su atskiedimu turi iki kito kepimo. Jeigu mato,
kad baigias, pripila vandens, primerkia duonos plutų.

Kiti miltų kepiniai
Kepdavo ir ragaišį, bet tik šventėms. Ragaišiai buvo kepami iš rupių kvietinių miltų su mielėm. Pyragus kepdavo iš valcuotų miltų, pagardintus aguonom,
varške, obuoliais, irgi tik šventėms. Kepdavo įvairių blynų: žirninių, grikinių,
miežinių, didelių – per visą keptuvę arba penkis šešis mažus. Blynai – kasdienis
ryto valgis. Vienų blynų nevalgydavo, bet su padažu. O jie irgi labai įvairūs:
bulviniai, kruopiniai, kopūstienė arba varškės padažas. Bulvinis padažas: šutintas
bulves sutrina, pripila pieno, įplaka kiaušinį, įdeda sviesto ir pakepina. Panašiai
daro ir su kruopomis. Kopūstienė: išvirtus kopūstus išgriebia, prideda spirgų,
patušina tarp žarijų. Kai kas valgydavo blynus su rūgščiu pienu.
Iš kitų miltinių patiekalų valgydavo parpelius (zacirką). Parpeliai būdavo
daromi iš blyninių miltų ir verdama sriuba, kuri užbalinama pienu ir valgoma
vakare prieš gulant.
Šutindavo žirnius. Bliūdas šutintų žirnių ant stalo, prie jo šaltibarščiai –
rūgštis, užbalinta grietine.
Rudenį, kai dar kūlė nekulta, kai bijoma pristigti miltų, daugiau viską gamindavo iš bulvių. Tai tarkuoti bulviniai blynai, bulvių košė, prėskinys – sriuba
su bulvėm, užbalinta pienu ir pečiuj pašutinta.

Pieno gaminiai
Pieno daug neturėdavo, nes nebuvo gerų karvių. Geriausia karvė duodavo
10–11 litrų pieno. kyje labiau žiūrėdavo arklius, karves mažiau. Sakydavo: „Arklio nėra tai adas kar ės nėra tai asn kas. Pieną veždavo parduoti į pieninę
susitarę padieniui, kam eilė prieina. Rytais Užpaliuose pieninė „užkaukdavo“ – tai
ženklas, kad pieną pradeda imti. Sviesto nemušdavo, o atsiveždavo iš pieninės.
Mėnesiui imdavo po 2 kg. Turėdavo užtekti svečiui ir sau. Kai kada dėdavo sūrį,
sunkdavo varškę, nugriebdavo nuo puodynių grietinę, mėgdavo rūgštų pieną. Pieno
valgiai įvairindavo mėsiškus, riebius valgius. Lydyta grietinė buvo laikoma geru
valgiu, ja vaišindavo svečią. Buvo daroma taip: pripila bliūdą grietinės, pakiša
nelabai karštan pečiun, ji sušyla ir pakyla kaip varškė. Ataušus praduria skylutę
ir išpila išrūgas. Įdeda truputį druskos, ištrina ir sudeda palivonan, o viršų užpila
šildytu sviestu. Arba ima pusę varškės, pusę lydytos grietinės, prideda kmynų ir
valgo su šutintom bulvėm. Duoda ir svečiui.

Mėsos vartojimas
Kiekvieną dieną turėdavo mėsos. Reikėdavo šeimynai stipriai pavalgyt, kad
galėtų dirbti. Per metus pjaudavo kelis kiaulius. Mažiausiai vieną lašininį. Vieną
kiaulį pjaudavo prieš Kalėdas, kitą – prieš Velykas, o dar tada, kai mėsos pri1367
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trūkdavo. Rudenį valgydavo avieną, išpjaudavo visas avis, palikdavo tik veislei.
Iš avių kailių šeimynai siūdavo kailinius. Avių kailius ištempdavo ir džiovindavo,
po to veždavo išdirbti pas kailiadirbį. Ateidavo į namus siuvėjas ir apsiūdavo
visus. Teliukus pjaudavo pavasarį, nes tuo metu juos karvės atsivesdavo. Mėsą
susūdydavo. Avieną, jautieną paslėgdavo, pabarstę svogūnais ir druska, ir nešdavo į šaltą rūsį. Reikalui esant, po truputį išimdavo ir valgydavo. Kiaulieną
rūkydavo. Lašinius ir kumpius pasūdydavo, palaikydavo kelias savaites sūryme
ir išrūkydavo. Dešras per nudaužtą bonkos gurklį sukimšdavo į gerai išplautas
kiaulio žarnas. Paruoštą mėsą rūkydavo pirtyse. Todėl pirčių sienos iš vidaus
būdavo dūmais aprūkę, juodai blizgėdavo.
Atskirai reikia pakalbėti apie jukos (kraujo sriubos) darymą. Gerą juką ne
bet kas mokėdavo išvirti. Pirmiausia padarydavo pamintalą. Ją dirbdavo taip: iš
vakaro ramiu vandeniu apipila ruginius miltus, įmeta dėl raugo duonos plutų,
padeda šiltai pernakt parūgt. Ryte ją vandeniu atskiedžia, o kad nebūtų tirščių –
perkošia. Tada šiton sunkon deda prieskonių (pipirų, mėtų, svogūnų ir kt.), kepenų,
plaučių gabalų, mėsos kauliukų, dar riebios mėsos. Reikia, kad sriuba būtų riebi
ir rūgšti. Išvirus mėsą išima, sunką užvirina ir pila kraują. Kaip kraują paruošia
Į kraują deda druskos, geriamos rūgšties, įpila stiklinę vandens. Į verdančią sunką
lėtai pila paruoštą kraują ir maišo. Kai tik kraujas užverda, juka gatava. Juka
turi būti juoda. Jeigu raudona – tai trūksta arba druskos, arba rūgšties. Kraujas
neturi būti sutrauktas gabalais. Juka turi būti ištisinė.
Kepdavo iš žarnų vėdarus. Žarnas gerai išvalo, išplauna, kruopas apšutina,
duoda išbrinkti, įdeda riebalų. Į žarnas pila skystą kruopų masę, deda ant blėkų
(skardinės keptuvės), išteptų riebalais, dešras adata pabado, kad kepant nesproginėtų ir kepa karštoje krosnyje. Paskui jas aplaisto atsiradusia sunka.
Darydavo ir šaltieną. Kauliukų neišmesdavo, o juos susūdydavo, pridėdavo
prieskonių ir paslėgę laikydavo šaltai.

Pasniko valgiai
Valgydavo raugintus, tušintus burokus. Raugintų burokų turėdavo po kubilą.
Rauginimui buroką perpjaudavo. Raugintus burokus supjausto skiltim, sudeda
puodan eilėm, pabarsto svogūnų, pipirų, druskos ir pečiuj patušina. Riebalų labai
mažai dėdavo, tik kad nesviltų.
Šutindavo ir pupas. Pupas su druska išvirdavo ir dar kietokas nusunkdavo.
Tada atgal puodan supildavo, uždengdavo drobiniu rūbu. Ant rūbo uždėdavo
truputį virkščių, apdėliodavo balanėlėmis, kad virkščios neišvirtų. Tada apversdavo
puodą ir kniūbsčią kišdavo pečiun. Pečius švariai iššluostytas, kad neprisviltų.
Porą valandų pabūna, ištraukia, pila pupas sietan, papučia, pupos sprogsta, ir
jas valgo. Šiltas pupas valgo su šviežia rūgštim, o šaltas – vienas, pasisemiant
saujom. Taip pat būdavo ir vožti žirniai.
Avižinis kisielius. Avižinius miltus apipila drungnu vandeniu su visom
ašakom, įdeda duonos plutų, šiltai pastato, kad per naktį parūgtų. Ryte atskiedžia vandeniu, perkošia per sietą ir pastato nusistovėti. Nuo paviršiaus švarų
vandenį nupila ir palieka skystį kaip pieną, kurį supila puodan ir ant lėtos
ugnies verda visą laiką maišydamos, kad neprisviltų, kol pasidaro tirštas ir ga1368

I

UL

A

lima kabinti šaukštu. Šiltą kisielių valgo su bulvėmis, o šaltą – užpiltą aguonų
pienu ir pabarstytą cukrumi.
Tušinti ir virti būdavo naudojami moliniai puodai. Sakydavo, kad sveikiausias ir gardžiausias maistas – virtas moliniuose puoduose. Puodus pirkdavo
turguje ir pas žydą – puodžių, kuris važinėdavo po kaimus. Pas žydą pirkdavo
už grūdus. Sriubai virti pečiuje naudodavo cigūnus ir cigūnėlius (tai špižiniai,
iš vidaus balinti puodai su ąsom). Bulvėm šutinti naudodavo špižius ir špiželius
(tai nebalinti ketaus puodai).
Pagautą žuvį virdavo, rečiau kepdavo. Kepdavo tik smulkią. Žuvį sudėdavo
į puodą, pabarstydavo svogūnais, pipirais arba dėdavo eilėm su bulvėm, užpildavo
truputį aliejaus arba taukų, puodą aklinai užvoždavo ir karštoj krosny tušindavo.
Kepdavo ir silkes ant aliejaus arba vienas. Kiekvieną silkę atskirai suvyniodavo į
storą mėlyną popierių, sudėdavo į keptuvę ir karštam pečiuj palaikydavo kelias
minutes. Mėsa atšokdavo nuo ašakų, tada valgydavo.
Aguonų pienas. Sutrindavo kočėlu nepalivotam moliniam puode aguonas,
užpildavo karštu vandeniu ir trindavo, kol vanduo pabaldavo ir pasidarydavo
kaip pienas. Aguonų pieną vartodavo vietoj karvės pieno.

Maistas darbymečiu
Darbymečiu per dieną šeima valgydavo 3 kartus, bet sunkių darbų dienomis – 5 kartus.
Pusryčiams į stalą nešdavo blynus su dažiniu, po to valgydavo rūgščią
sriubą (burokus, kopūstus, virtus su mėsa) ir prėskinį.
Jeigu būdavo šienapjūtė ar rugiapjūtė, prieš pusrytį vaikai dirbantiesiems
nešdavo „sniedonę“. Vaikams viską įdėdavo pusrytį gaminanti šeimininkė. Tai
būdavo blynai su spirgais arba kumpis, dešra.
Pietums duodavo rūgščios, riebios sriubos, vadinamos „viralu“. Viralas būdavo karštas, su mėsa virtas. Po viralo valgydavo vieną mėsą be daržovių. Įvairių
salotų, kaip dabar, nevartojo. Jei valgydavo, tai daugiausia agurkus, bet ir tai
vienus arba su medum. Agurkus dar raugindavo. Pomidorus tik pradėjo auginti
daržuose, bet senos moterys sakydavo, kad nuo „komidorų“ daržas smirda. Po
mėsos užvalgydavo rūgusio pieno su duona arba šaltos pieniškos kruopienės.
Darbymečiu po pietų, kai diena ilga, į laukus dar nešdavo ko nors užkąsti.
Daugiausia rūkytų lašinių, kumpio, skilandžio ar dešros. Atsigerdavo laukuose
rūgšties ar vandens, į kurį būdavo įmerkta duonos plutų.
Vakarienei šutindavo luptas arba neluptas bulves. Jas valgydavo su pienu,
su spirgais. Jei nešutindavo bulvių, tai virdavo žirninę arba miežinę zacirką (parpelius), kurią užbalindavo pienu. Po tokio skysto valgio dar ko nors užkąsdavo –
raugintų grybų arba medaus.
Mažiems vaikams nieko atskirai nevirdavo. Jeigu vaikas jau vaikšto, tai sėda
prie stalo kaip didelis. Pagraibo jam tirščių, deda prie jo ir liepia valgyti, nes pats
dar šaukšto nenulaiko. O jei sugeba valgyti su šaukštu, valgo kaip visi, tik iš
savo bliūdelio. Šeimos buvo įpratę valgyti iš vieno bendro bliūdo. Visi sėdėdavo
savo vietose, turėdavo savo šaukštus ir semdavo iš bendro. Valgio metu nebuvo
įprasta daug kalbėti, persimesdavo vienu kitu reikalingu žodžiu. Vaikus drausdavo
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nuo juokų ir išdykavimų. Valgydavo rimtai, prieš valgį ir po jo žegnodavosi. Žegnonė visus sutelkdavo rimtumui. Vaikams nebūdavo leidžiama pirmiems nubėgti
nuo stalo. Vaikai turėdavo viską valgyti, kas paduota. Jeigu nenori, valgyk nors
truputį. Jeigu nevalgysi, ožiuosies, gausi tėtės bizūnėlio.
Iš pirktinių produktų vartodavo tiktai cukrų, ir tai labai mažai, nes cukrus buvo brangus. Kai atvažiuodavo svečiai, giminės, virdavo arbatą. Vandens
atsinešdavo iš upės (ten švelnus vanduo) ir kaisdavo anglinį samovarą. Su batų
aulu kaminėlį padumdavo, kad anglys geriau degtų. Arbata būdavo visokiausia:
ramunėlių, čiobrelių, kmynų, liepžiedžių, aviečių lazdų arba pirktinė. Tada ant
stalo dėdavo ir cukrų. ukrinės būdavo mažos. Šeimyna šiokiadieniais arbatos
negerdavo, nes reikėdavo cukraus, sviesto, ko nebūdavo daug. Uogienių irgi
virdavo mažai.
Pirkdavo pasnikui silkių. Jos būdavo pigios. Pirkdavo pipirų, cinamono ir
kitokių prieskonių, bet labai apgalvotai. Daugiausia tenkinosi tuo, ką gali pagaminti savo ūkyje.

Tradicinės šventės
Gimtadienių niekas nešvęsdavo, nebent tokių populiarių vardų, kaip Jonas,
Petras, Kazys, Juozas, Ona, vardadienius. Ir tai rečiau. O tradicines metų šventes
švęsdavo net po kelias dienas.
Kūčios ir Kalėdos. Prieš Kalėdas yra adventas, kuris prasideda gruodžio
pirmąjį sekmadienį. Adventas – tai ne senybės laikai, kai žmonės labai pasnikaudavo. Paskutiniu metu penktadienį ir šeštadienį nevalgydavo mėsos. Vietoj
mėsos – žirninė sriuba, kiaušiniai, žuvienė, silkės. Žuvis gaudydavo Šventojoj su
eldija. Triūbnyčių nusinešdavo prie upės, užtiesdavo pakelmes. Triūbnyčia – tai
ne tinklas, o dviguba sietka: retas tinklas ir tankus, apačioje geležiniai svareliai,
o viršuj svareliai iš beržo tošies. Užtiesus pakelmes, „dupinuodavo“. Kaip „dupinuoja“ Turėdavo lazdą kiauru viduriu – dupiną. Su dupinu mušdavo vandenin
ir šitaip iš pakelmių išbaidydavo žuvį. Šventojoj pagaudavo didelių šapalų, net
žilais ūsais, lydžių, ešerių. Tinklais gaudydavo tik ežere.
Kūčias valgo Kalėdų išvakarėse – gruodžio 24 d. Susirenka visa šeima.
Nepamirštama vienišų žmonių: arba juos pasikviečia pas save, arba nuneša valgio. Visi eina į pirtį, išsiprausia, švariai šventiškai apsirengia. Stalas balta linine
staltiese uždengtas, po ja pridėta šieno. Ant vidurio stalo pastatomas kryželis,
prie jo – lėkštutė su plotkom. Plotkų tiek, kiek šeimos narių. Visi valgiai iš karto
sunešami ir sudedami ant stalo, šeimininkei nebereikia valgio metu vaikščioti.
Visuose kambariuose dega šviesos. Sukalba maldą, maldoje prisimena šeimos
mirusiuosius. Vyriausias šeimos narys pirmas paima plotką, o kiti visi iš jos
atsilaužia. Likusias pasidalija. Visi pasniko valgiai – be taukų, be pieno. Valgo
„parpeliukus“ (kūčiukus) krosnyje keptus, užpiltus pasaldytu aguonų pienu. Juos
kepdavo iš pikliavotų kvietinių miltų. Valgo baravykų sriubą, išvirtą su prieskoniais, silkių, žuvies. Visada būdavo nugrūstų virtų kviečių (grucės), valgomų
su aguonpieniu. Virdavo obuolių kompoto, avižinio arba uogų kisieliaus. Visada
Kūčioms pasirūpindavo medaus. Patušindavo su aliejumi ir baravykais kopūstų
arba burokų skilčių. Pasidarydavo alaus. Turėjo būti ne mažiau kaip vienuolika
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patiekalų. Pavalgius nieko nuo stalo nenukraustydavo, palikdavo iki ryto. Ryte
anksti šeimininkė stalą nukrausto, o šieną išneša galvijams. Kai kas pramogos dėlei
burdavo, bet burtais jau netikėjo. Pavyzdžiui, pavalgius iš po staltiesės traukdavo šiaudus ir žiūrėdavo, kieno ilgas, o kieno trumpas. Pirmus metus duktė po
vestuvių su savo vyru atvažiuodavo Kūčių pas tėvus.
Kalėdos – didelė šventė. Labai anksti ryte važiuodavo į bažnyčią ir grįždavo ant pusryčių. Tada valgydavo mėsiškus, šventiškus valgius. Mėsiškų valgių
apsčiai būdavo, nes prieš Kalėdas pjaudavo meitėlį. Užsivalgydavo kisielium su
pyragu, užsigerdavo alaus. Tada eidavo pogulio – netinka iš namų eiti į svečius
iki pavakario. Visos Kalėdų linksmybės – antra Kalėdų diena. Nebūdavo kiemo
be svečių. Kalėdų eglutės, kaip dabar įprasta, nestatydavo. Mokykla vaikams
paruošdavo Kalėdų eglutę ir programėlę.
Mėsiedas – laikas nuo Kalėdų iki gavėnios. Mėsiede būdavo daug vestuvių,
nes tada buvo laisviausias metas. Tik žvanga visi keliai, nes piršliai su žvanguliais važinėja.
Užugavas (Užgavėnės). Kiekviename kaime iki dvyliktos nakties būdavo
šokiai, iki to laiko ir baliavodavo. Po dvyliktos valandos viską nuo stalo nuima
ir deda silkes ir alų. Per užugavas jaunimas važinėdavo arkliais su žvanguliais,
juokus krėsdavo. Apie Užgavėnių kaukes neteko nieko girdėt.
Velykos ir kitos šventės. Prieš Velykas būna septynių savaičių gavėnia.
Nebūna vestuvių nei vakarėlių – dainuot ir linksmintis nepriimtina ir negražu. Senovėje, sako, pasnikaudavę sausai (be mėsos ir be pieno) trečiadieniais,
penktadieniais ir šeštadieniais. Paskutiniu laiku tik penktadienį ir šeštadienį
nevalgydavo mėsos, su taukais galima. Velykų sulaukus, priruošia daug visokiausių valgių, daugiausia mėsiškų, nes pjaudavo kiaulį. Kepdavo saldžių pyragų,
kiaušinius margindavo. Būtinai ant velykinio stalo turėjo būti virto išrūkyto
kumpio, sviesto, sūrio, margučių, dešrų, alaus. Kiaušinius dažydavo svogūnų
lukštais, medžių žievėm, nudažytus peiliuku išskutinėdavo. Velykų pusryčius
pradėdavo nuo kiaušinių mušimo. Šeimininkė padalydavo margučius vaikams,
kad jie galėtų pas draugus nuėję juos mušt, ritint. Vaikams būdavo sūpuoklės.
Prieš Velykas iš pagrindų namus švarindavo, patys išsiprausdavo. Suaugusieji
ryte anksti važiuodavo į bažnyčią. Grįžę pavalgydavo, pailsėdavo (pamiegodavo)
ir eidavo svečiuotis vieni pas kitus. Velykas švęsdavo dvi dienas. Trečią dieną
dirbdavo namuose, į laukus neidavo, nors ir pradžiūvę būdavo.
Sekminės. Buvo paprotys per sekmines eiti rugių aplankyt. Rugiai jau būdavo
paaugę, išplaukę (nužydėję). Keli kaimynai, kas su kuo draugauja, susideda valgių
ir eina parugėn pabūt, pavalgyt, padainuot. Būtinai turėdavo sūrio su kmynais,
gero pyrago, alaus. O vaikai, piemenys apvainikuodavo karves.
Traicė (Trejybės atlaidai). Tuoj po sekminių ateidavo Traicė – didžiausia Užpaliuose pavasario šventė, kermošius, atlaidai. Jai iš anksto visi ruošdavosi: moterys
kepdavo pyragus, vyrai darydavo alų, tepdavo ratus, šukuodavo arklį. Mergaitės
visur plauna, šveičia, šluoja. Visi laukia svečių iš kitų parapijų. Atvažiuoja ne tik
giminės, bet ir draugai, pažįstami. Priimta, pro šalį važiuojant iš kermošiaus, užsukti
„pakeliui“. Traicė visada būdavo sekmadienį, bet jau pradėdavo švęsti šeštadienį.
Pavakarį tėvai su mažais vaikais išvažiuoja Krokulėn – stebuklingon vieton prie
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Užpalių. Arba moterys su vaikais šalikelės takeliais pėsčios, basos keliaudavo
Krokulėn. Autuvą nešdavosi rankoj – ne kad gailėtų, bet kad taip lengviau eit.
Juk ano meto kaime vasaromis visos moterys ir vaikai namie vaikščiodavo basi.
Kojų padai buvo sukietėję, nebijodavo nei žvyro, nei akmenų. O jeigu pasiduria
kojos padą, užtvinksta, na ir kas Atpjauna bryzelį lašinių, palaiko prie žaizdos
kelias dienas ir pratrūksta pūlinys. Prie žaizdos dėdavo įvairias žoles: gyslotį,
ugniažolę ir kt. Tuo tarpu vyrai visada būdavo kuo nors apsiavę.
Krokulėje trykšta šalto vandens šaltinis. Ten yra padarytas šulinėlis. Prie
jo sėdėdavo daug ubagų, giedodavo ir savo žaizdas mazgodavo. Žmonės irgi
semdavo šulinio stebuklingą vandenį, plaudavo akis, nešdavosi namo. Čia buvo
pastatyta ir koplytėlė su Švč. Jėzaus Širdies statula. Prie jos kunigas tądien
laikydavo pamaldas. Krokulė buvo aptverta mūrine tvora. Už tvoros žvengė
sustatyti arkliai ir laukė važiuotojų. Traicės išvakarėse Krokulėje vaikų būdavo
pilna. Visi išprausti, gražiai papuošti šmirinėdavo tarp žmonių. Seniau mažai
kur vaikus su savim veždavos, nors jie ir labai norėdavo visur važiuoti, tai
dabar jiems buvo rojus.
Traicėj beveik kiekvienas kiemas turėdavo svečių – negražu giminių ar
pažįstamų iš kitų parapijų nepakviesti tądien į svečius. Ant stalo dėdavo ir
„arielkos“. Labai mėgdavo užstalėj dainuoti: ne dėl to, kad pasigerdavo, bet
pramogos dėlei. Vakare jaunimas eidavo į gegužinę pasišokti. Lygioj pievelėj
berželiais nužymėdavo šokių aikštelę. Muzikantai išsijuosę armonikomis su birbyne grodavo. Jaunimas visą naktį nemigo, o bernai iš kitų parapijų tik kelintą
dieną namo parsirasdavo.
Traicėj kermošius virdavo didžiulėj rinkos aikštėj miestelio vidury. Vežimus
iškinkydavo, ienas sustatydavo ir arklius pašerdavo. Pašventorėj išsirikiuodavo
kromelninkų būdos su ilgais, namie dirbtais saldainiais. Žinoma, be saldainių,
čia visko būdavo: nuo molinių žirgelių iki inventoriaus, knygų ir kt. Užpaliuose
buvo keturi restoranai. Tądien jie ūždavo kaip bičių aviliai. Apsėsti stalai vyrų,
„fundydavo“ vieni kitus, „arielką“ gerdavo, bet moterys jiems nepadėdavo.

Apie laikraščių ir knygų skaitymą
Seniau kaimas mažai skaitė. Užpaliuose buvo dvi bibliotekos, tačiau už
skaitymą reikėdavo per metus mokėti 5 litus. Knygų nepirko, nes buvo per
brangu – litai niekam nesimėtė, bet dauguma neturėjo ir noro. Ant pirštų buvo
galima suskaičiuoti žmones, kurie domėjosi knyga, ir tai ne kiekviena. Jaunimas
skaitė meilės (Mnišek „Raupsuotąją“, Kryžanovskajos „Nemezidę“), nuotykių
romanus. Buvo ir tokių, kurie skaitė Dostojevskio „Nusikaltimą ir bausmę“,
Dikenso „Dovydą Koperfildą“. Skaityti dieną buvo sarmata. „ ik tin iniai skaito –
sakydavo senieji. – au eriau išsi ie ot ailsėt kai akis ar int. Vis dėlto beveik
kiekviena šeima imdavo laikraštį, daugiausia savaitinį „ kininko patarėją“, metų
gale jie prisiųsdavo naudingų priedų: „Namų šeimininkę“ ir kt. Be „ kininko
patarėjo“, imdavo krikščionių demokratų „Mūsų laikraštį“, vaikai – religinio turinio laikraštį „Žvaigždutė“. Liaudininkai – socialdemokratai platindavo kairiųjų
laikraštį „Lietuvos ūkininkas“. Užpaliuose aktyvus šio laikraščio platintojas buvo
Kaušyla. Jis sugriebdavo pieninėn atvažiavusius vyrus ir įpiršdavo. Moterys
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namuose bardavo vyrus, girdi, kunigėlis peikia „Lietuvos ūkininko“ skaitytojus.
Laikraščius parsiveždavo sekmadieniais iš pašto arba šiokią dieną kas pieną
veždavo. Laiškanešių nebuvo.
Kaimas radijo nežinojo. Prieš pat karą seniūnas Antanas abukas įsitaisė
„Filips“, iškėlė vėjo sukamą malūnėlį, anteną. Pritaisė klėtyje. Klėtis tapo savotišku
salonu, kur susirinkdavo kaimynai. Čia buvo labai švaru, sienos laikraščiais išklijuotos, pasieniais kėdės. Vakarais žmonės eidavo pasiklausyt, ką kalba. Dainuodavo
kartais Kipras Petrauskas, jo balsu visi grožėdavosi. Koks tik garbingas svečias
atsilankydavo arba kaime vasarodavo, būdavo nuvedamas radijo pasiklausyti.
Sodinamas prie pat aparato, leidžiama jam pasukinėt ratelius – paieškot stočių.
Klėties šeimininkas vaišindavo obuoliais. Būdavo daug ginčų, juoko, kalbų, bet
išgėrimų nebūdavo.

Kaip vyrai degtinę gerdavo
Antradieniais Užpaliuose būdavo dideli turgūs. Visa didžiulė rinka ir šoninės
gatvelės būdavo užtvindytos žmonių ir vežimų. Vos vos pro vežimus tarpeliais
judėjo vorelės žmonių. Atveždavo visko, ko tik širdis geidžia: grūdų, daržovių,
lašinių, sviesto, kiaušinių, paukščių ir t. t. Karvės stovėdavo „patiltėj“. Atvažiuodavo baronkiniai (daugiausia iš Kamajų) su vežimais baronkų. Iškinko arklį, ienas
sustato, išverčia ant vežimo baronkas ir šaukia, rėkia, kviečia pirkti. Kiekvienas,
iš turgaus grįždamas, parveždavo vaikams virtinę baronkų.
Vyrai, ką nors pardavę, paprastai įgerdavo arba visai nusigerdavo. Būdavo
šitaip: du ar trys (kompanija) užeina restoranan, prie bufeto užsisako degtinės – iš
pradžių pusbutelį (litran tilpdavo trys pusbuteliai) ir užkandos. Pusbutelis kainuodavo du litus. Sėda prie staliuko ir laukia. Atneša pusbutelį, duonos ir plonai
papjaustytos dešros, dar dvi mažutes kaip „noparskiukai“, storo stiklo čerkutes
(jon tilpdavo tik gurkšniukas). Tai pirmas susigėrimui. Jeigu prie stalo prieina
naujas žmogus, tai priimta, kad jis „fundytų“. Tada šakute tarškina į lėkštutę,
ateina padavėjas, užsako naują pusbutelį. Šitą pabaigia, tarškina lėkštę, šaukia kitą.
Vis dėlto nekviestam prie kompanijos prisėsti būdavo negražu. Visi restoranuose
o
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gerdavo kompanijomis. Vėliau didžiuodavosi – tai su tuo, tai su anuo iškiliu
žmogumi gėriau. Moterims kompanijose gerti netiko. Bobos šliauždavo vėlai, vyrų
ieškodamos namo važiuoti. Po turgaus visokių kalbų būdavo, kaip bobos išprašo
vyrus iš restorano. Kiti vyrai net norėdavo, kad pavadintų, nes negarbė būdavo
pirmam atsistot ir eit. O dar kiti pykdavo ir neklausydavo vadinami. jo kalbos,
kaip Puodžių Aglinskienė įpykus nuo stalo viską nušlavė, nes vyras tris dienas
pijokavo ir namo nevažiavo. Tiesa, čerkelė būdavo maža, eidavo ratu, tai norint
pasigert, reikėdavo visą dieną sėdėt ir gert.
Restorane būdavo ir brangių valgių ir gėrimų, bet juos valgydavo ir gerdavo
tik miestelio „ponija“ (valdininkai). Dažniausiai jie gerdavo po restorano darbo
valandų jį uždarius, tolimesniuose kambariuose. Kaimo žmonės jų nematydavo.
Tada restoranininkai gerai uždirbdavo. Jie degtinę pirkdavo iš monopolio, kuris
būdavo kitapus gatvės. Galėdavo užeiti čia bet kas ir nusipirkti degtinės, bet ji
būdavo brangi ir žmonės jos vengė. Naminę varyti bijodavo, nes valdžia smarkiai
bausdavo, galėjo net ūkį išvaržyti.
Užpaliuose buvo keturi restoranai. entre prie turgavietės stovėjo dviejų
aukštų žydo elmano namas, kurį vadino Neškės restoranu. Sako, kad antran
aukštan, kur kiekvienas nematydavo, užeidavo su mergom. Dar buvo Liepava –
nuo amžių restoranas už tilto. Jį išlaikė irgi žydas. Dideli „pijokai“ taip ir prasigerdavo, eidami nuo vienos kompanijos prie kitos, nuo vieno restorano prie kito,
pradedant Neška, baigiant Liepava.
Vyrų gėrimas buvo skaudžiausia šeimų nelaimė, tikra namų rykštė. Moterys
paprastai negerdavo. Labai juokdavosi iš Degesių malūnininkų Dagių, kur visi
trys – Dagys, Dagienė ir Dagiokas – gerdavo. Pajamų ūkyje nebūdavo, nes labai
pigūs buvo ūkio produktai. Šeimos stengdavosi kuo mažiau pirkt, apsieidavo su
tuo, ką gali pasidirbt namuose. Viską, ką parduodavo, susiimdavo šeimininkas –
vyras, ūkio „gaspadorius“, šeimos galva. Jeigu moteriai arba vaikams ko nors
reikdavo, turėdavo prašyti tėvo. Moteriai būdavo labai sunku. Kitos moterys,
kurių vyrai būdavo „kieti“, išsigudrindavo slapčia už grūdus ar kiaušinius ką
nors sau nusipirkti. Buvo žydų kromelninkų, kurie su puodais arba su smulkiom
prekėm (adatom, skarelėm, degtukais, muilu) bastydavosi po kaimus ir siūlydavo
moterims. Iš žydų moterys puodus taip pirkdavo: išsirenka moteris molinį puodą,
pripila grūdų, prie to puodo žydas pristato kitą puodą, grūdus išsipila sau, o
moterims atlieka abu puodai. Už tokius kupčiavojimus vyrai pykdavo. Su savim
nešiodavos klėties raktus.
Kad ir vyrai išgerdavo, kad ir moterys pykdavo, bet nesigirdėjo, kad poros skirtųsi. Gerai ar blogai – šeima pragyvendavo visą amželį. Moterys buvo
nuolankesnės, mokėdavo prisitaikyti, nes nebūtų buvę kur dėtis, išėjus iš namų.
Motinos Faustinos Sirvydienės pasakojimas
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Užpalėnų papročiai
udronė Stanikienė

aškon tė

Kūdikiui gimus
Kūdikio atėjimas į pasaulį – paslaptis. Užp lių krašto moterys diegė dukroms laikytis tam tikrų nuostatų, draudimų... Buvo manoma, kad nuo nėščiosios
elgesio daug kas priklausys ir kūdikio gyvenime.
Draudimai nėščiosioms buvo šie: nevogti, nemeluoti, nevartoti alkoholio,
nepavyduliauti, neapkalbinėti, nieko nemušti, nesistebėti išvaizda (ilga nosis, šlubas,
kuprotas...), išsigandus, pamačius gaisrą, neliesti kūno rankomis, nes ir kūdikėlis
gali gimti su kokia nors dėme ar anksčiau paminėta yda, charakterio bruožu...
Labai svarbus buvo bobutės statusas. Bobutės, savotiškos kaimo akušerės,
padėdavo moterims, kai „griūdavo pečius“ (pradėdavo gimdyti). Bobutė priimdavo
kūdikėlį, suteikdavo pirmąją pagalbą.
Užpalių XIX a. pirmosios pusės garsiausios priėmėjos buvo Grasilija Adomavičienė ir Ona Bislienė. Jos buvo liaudies daktarės, bemokslės, beraštės, bet
priėmė daug vaikelių.
Onos Bislienės namai buvo pilni visokių žolelių, kamarėlė kvepėjo močiakalapių (šalpusnių) lapais ir žiedais, centurijomis, ajerų šaknimis, pelynais, trilapiais,
ramunėlėmis. Kaulažolės tepalu gydydavo (ir dabar gydo) lūžusį kaulą. Alaušo
ežere rinkdavo vandens putas, žinojo, kokia diena tam tinka, kokia saulė... Tas
putas džiovindavo saulėje – iš jų likdavo tik gelsvas gniužuliukas. Jį skuto peiliu
ir gautais milteliais barstė nudegimus. Nuo kirminų vaikus gydė „avižų pienu“
(avižiniu kisieliumi). Jį naudojo ir Kūčių vakarienei.
Vos gimusį kūdikėlį bobutės maudė medinėje geldelėje, vystė minkštais
išnešiotos drobės vystyklais ir vyniojo valiniu. Valinys – ilga, neplati, į galą šiek
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.
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tiek siaurėjanti juosta, kurios viršutinė pusė, ypač labiau pasiturinčių šeimų,
būdavo puošni – iš šilkinio ar medvilninio audinio, o pamušalas – paprastos,
vienspalvės medžiagos. Valinį dovanodavo ir kūma. Jis turėjo būti gražus ir ilgas
(apie 3 m), siaurajame gale buvo raišteliai užrišimui. Vaikai taip buvo vystomi
iki XX a. vidurio.
Priėmusi kūdikėlį, bobutė liepdavo kietai išvirti keletą kiaušinių ir duoti
arbatos gimdyvei, kad moteris greičiau atgautų jėgas, būtų stipri ir sveika. Keletą
dienų prie gimdyvės budėdavo pati bobutė – priėmėja.
Jeigu tuo metu nežinantis kas užeidavo, kad šeimoje yra naujagimis, – bobutė mikliai nutraukdavo jam kepurę ir paslėpdavo. Atėjusysis turėdavo išsipirkti
kepurę pinigais. Taip būdavo išprovokuojama dovana jaunai motinai.
Kūdikį guldydavo į lopšį. (Tėvo rūpestis jį pagaminti.) Lopšį rišdavo palubėje, prie balkio, ant lingės – ilgos lanksčios karties. Ant jos laisvojo galo, pritvirtinta virvėmis, ir kabojo sūpuojama „lovytė“. Lopšys buvo prie motinos lovos.
Jo apačioje iš virvių buvo padaroma kilpa, kad lopšį būtų galima linguoti koja.
Taip motina galėjo siūti, megzti, lopyti... Nuo musių ar uodų lopšį pridengdavo
linine marškone.

Krikštynos
Krikštynos – šeimos šventė. Jei vaikas gimdavo sveikas, – krikštynas ruošė
po 2–3 savaičių, jei silpnas – kuo greičiau, net krikštydavo namuose, neveždavo
į bažnyčią.
Kūmais tėvai kvietė giminaičius ar kaimynus, žiūrėdami, kad tai būtų rimti, dori, gerą vardą turintys žmonės. Atsakingai rinko vardus: šventųjų ar kokį
„atsinešė“... Vėliau populiaresni tapo tautiniai vardai. Dar iki XX a. pabaigos
duodavo 2 vardus – šventą ir tautinį.
Prieš vežant vaikelį į bažnyčią, bobutė susupdavo jį į šiltą vilnonę skarą,
pagalvėje padarydavo įdubą. Taip suvystytą vaikelį bobutė išnešdavo kūmams.
Už šią paslaugą jai dovanodavo skarelę. Dažnai kūmai, pasivaišinę karčemoje,
pamiršdavo ar sumaišydavo tėvų pasiriktus vardus. Vis tik vaikai be vardų
rie a n čios.
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nelikdavo. Grįžę kūmai katalikiškai pasisveikindavo su belaukiančiais namiškiais
ir svečiais: š e ė
a on ar e ė krikščion . uok ie e a s eikatos ir isoki
aloni
„Naująjį kataliką“ perimdavo iš kūmų tėvai ar bobutė.
Po to kūmas apdalindavo vaikus saldainiais, kūma vaišindavo keptu ragaišiu.
Krikštynų vaišės nebuvo labai įmantrios: sūris, sviestas, mėsa, višta su kaulais,
didelis dubuo karšto viralo... Ant stalo – kūmo vyno butelis.
Kūmus sodindavo greta, kad vaikelio dantukai būtų gražūs, o bobutė iš
karto atrišdavo vaikelio kojeles, kad būtų greitas.
Kūma kepdavo pyragą, slėgdavo sūrį, mušdavo sviestą, ruošdavo krikšto
rūbelius. Rūbeliai buvo iš baltos medžiagos, papuošti „rožytėmis“ ar kaspinais.
Berniukams – mėlynos spalvos, mergaitėms – rožinės. Kūmui reikėjo paruošti ir
kraitelį. Taigi „kūmystė“ kainuodavo...
Gimdyvės draugės, kaimynės, giminaitės ėjo motinos ir jos vaikelio aplankyti.
Užpalių krašte ši apeiga buvo vadinama „eiti angelais“. Jos nešė dovanų: pyrago,
sviesto, sūrį, lino drobės atraižą, rankšluostėlį, vystyklų, kiaušinių krepšelį ir kt.
Pagimdžiusi motina neturėjo teisės įeiti bažnyčion, kol nebus „impravodyta“ – kol nebus kunigo iš zakrastijos su malda ir tam tikromis apeigomis
įvesdinta į bažnyčią.
Pasakojo O. Bislienės anūkė Bronė Balčiūnienė.
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Apie vaikų auginimą
Vaikai daugiausia buvo motinos rūpestis. Jų nelepindavo. Motinai reikėjo
eiti į laukus rugių pjauti (ji nešdavosi ir vaikus). Guldydavo vaikelius į pavėsį,
duodavo čiulpti cukraus žiupsneliu pasaldytą sukramtytą duonos gabalėlį, įrištą
į drobę. Ne visada skubėdavo išgirdusios vaikelį verkiant: „ a erks ir nustos“, –
ramindavo save. Gal iš tų laikų ir išliko pasakojimų apie paliktą vaikelį, kurį
globoja ir apdovanoja laumės.
Paaugusius vaikelius maitino girnomis maltų, rupių rugių, grikių košytėmis,
pagardintomis kruopelyte sviesto, girdė pienu, arbatėlėmis, davė graužti duonos
žiauberį, „kad dantukai reičiau d t “. Vaikelio draugai: katinėlis, vištytė, šunelis
„rungtyniaudavo“ valgant. Bobutė vedžiodavo vaiko delniuke pirštą, „maišydavo
košę“ dainuodama:
Verdu

erdu koš

Vaikai atsiloš
ia Ka iūkui čia

etriūkui

ia kat tei čia šuniūkui
čia

ūs

niūkui...

Migdydavo lopšine:
lia l lia
Kas t

ū

ū

ai kat t

sū a
tai

aukšt t

ai..

Lopšines kurdavo čia pat, jų specialiai nesimokydavo. Ekspromtu buvo
parenkami žodžiai. „Būda a kas a eina in
slas ir sakai kad aikas a i t .
Uršulės Indrašienės, gim. 1893. Reme kiuose, užrašytos lopšinės:
t ė a

el t

ar de

nias ka arėlas l lia...

ar deši t

l lia (4 kartus)
sakl tė

l lia...

eš

el t sald

ie

l lia...

Kai

it l sald

ed

l lia...

au s

n sūnaitėl s l lia...

i s lunk s šen a ėl s l lia...
tal a s arkus lietus l lia...
Bė s a
u

es

u uo ėliu l lia...

las

ne t elis l lia...

a šakel s

ne

la eliai

ne

čiut s l lia...
deliai l lia...

***
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iūčia liūlia l lia l lia...
ik

er ela

a utėla l lia l lia...

Būk saulala lin alėla l lia l lia...
ūk

ilnas

aduškėlas

r šilk niai
e ul

l lia...

st klėliai l lia...

ie a

a utėla l lia...

e ul au a didutėla l lia...
e ul ū a

raitutėla l lia...

Pateikė A. Stukienė, gim. 1891 m. Šeimyniškių k.

iūčia liūlia
lia l lia
ik

liūlia...

a utėl

ana

itai altas
ali

aikel

l lia...

aike ėli l lia...
ata ėl s liūlia...

ari lo šelėl s l lia...

Pateikėja V. Puišiukienė, gim. 1898 m. Stasiškių k.

Vaikai buvo myluojami:
iel

iel

iel

iel

aikel

iel

iel

iel

iel

alt

iel

iel

ar

š t

kat
kat
kat .

Ant kojų, ant rankų sūpuojami:
Kėk
eška
er

kėk

kėk

e

šėk

edin t lt

u ku ilai

lt

ltas sukrutė a
ltai iš re a...
uku

duku

ku iliūku

o e o a du
e

aidukai

aidūkus

o

ečka

a ūte le ečka.
ul dul dūdela
oni kelia ūdela
o

ūdela la utėla

Su keturiais

aikeliais.

1

Paduška, pagalvė.
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ki

irkt

Ka a uos

Saldainiuk

rinkt

ur un ne a iuota...
o ka ne arduoda.
arkela
Keli ta o

artela
aikeliai

(skaičiuoja mažylio pirštelius)
u na uos du ka uos
u atšlai i du šieni
u

ar

u duon
u

eči

du

ar s eči

raik

ni us skait

r s ke stuo a
inki klai

šluo a...

Pateikėja E. Gudelienė, gim. 1886 m. Degesių k.

Vaiką migdančiai veikė ir savotiškos nuobodulio pasakėlės.
Degesių kaimo senolė E. Gudelienė (gim. 1886) prisiminė tokią pasakaitę:
„ talakia uodas
l s s arn čielas saksn s... akia ar Su at
kaln
ar ėtn čias ūl či nūlake u
a n čian... Bu i
a n čia dešra rak nta ku iais ka nta... š ar sk lti l st
uodas an
t
ir nieka ne e irdė au...“
Emilijos Beigienės (gim. 1901) iš Užpalių pasaka buvo dar nuobodesnė:
šiai u au a as a utėl s kai
ū
š otas. u e au art
ke er ot išoriau indasa š ot . u ė au kal en kal aiten nus kaliau kir kir ait nu e au iškan iškaiten kirst ušes ušaites.
Viena skiedra ukšt an kaklan... u ė au tris dienas ir tris naktis...
Skrenda uodas inkial s šešial s. radė a ani nešt ar ul či
tiesiai u i
a n či n... iūru
a n čia dešru a rak nta kil asa
a ka nta. ešr nulau iau kil as nukūndau. inu a n tėlan tinai
kuni ėl s kai a inėl s. sai taukuoti ar da s etanuota... šiai
ad t isi
ones lai t... šenai li u in irš
ani st eria a u
k šk ... us und s kai šokau ra lun el
tiesiai in ku elas Kuel te traukia šeši ilkai laukia... šenai ku el t a o iau skūr
nu o iau... š skūras asiu au aiš iš ko
asd r au la das
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iš ade as
kra l iš arn
adelas iš al as
liktarni iš
šanakauli išė a
akes... Susdė au
sak
aišan ir au.
e au
ar ur n a tinai aid s kai kirta
aišas a irta...
Panaši ir V. Paršiukienės (gim. 1898) iš Stasiškių k.
pasekta pasaka:
Bū a sanas saneliūkas išė a anas art kera ot . ada
š ot . u e a kal en kal aiten nūskala kir kir ait ir
ška kirst . Saneliūkas edin okšt a skiedra atokšt
akaušin okšt kita kaktan atokšt Saneliūkas atokšt
as nei
rs
sas ast r s...

šta as
nu e a
Viena
uli nei

gtelėję vaikai norėjo jau kitokių pasakų. Patinkamas prašė ir vėl kartoti –
neatsibosdavo, nors jau beveik atmintinai mokėjo. Juos jaudino, galima sakyti,
bendraamžių likimai: našlaitėlės Sigutės vargai, liūdna Jonuko ir Gritutės dalia
patekus pas piktąją raganą, Pelenės bėdos ir džiaugsmai.
Dvejų–trejų metų sulaukusį vaiką sodino prie stalo, tik šaukšto jam kol
kas nepadėdavo – juk vis tiek nemoka juo naudotis. Taigi paberdavo jam tiesiog
ant stalo viralo tirščių, sutrupindavo blynelį, mėsos gabaliuką. Ir valgė vaikas,
rankytėmis pasiimdamas maistą. Paaugęs ir jis gaudavo savo šaukštą, kaip ir visi
kiti šeimos nariai.
Visais laikais vaikai kupini fantazijos, nori žaisti. Žaisdami jie formuoja ir
turtina savo pasaulį, įgyja tam tikrų įgūdžių, gyvenimiškos patirties. Apie vaikystės
žaidimus prisiminė užpalietė E. Slapšienė (gim. 1897):
an da i isaka ris sl da a . Berniokai d r da a iš l ndes
šakeli dūdelas a iš karkl
e i su nda a ar uonikus ir tu da a uos. ie rodes kad ro a... š ušes e es iš aust da a
arkliukus ratelius. nkinka ūda a siūlais tuos arkliukus ratelias
ir a iuo a šdo da a ė a alūnėlius
ra u kai sūkas š olia
ar šl na l de
isokius aukščiukus... rid r a
kiaušiniūk
sutaisa
ū telas ir tū da
aukšt t te ul eri... al tes
nioda a iš isoki ske etėli . a ai os sau a a
lė a . e
kaki
irkt ni niekas ū neda e... Kai kadu iš šakalok laliot
asd r da a ... š aiša
o akis ūrn ... iš akul
laukus
šni s alu ril da ...
kar es lauk
ris eš s ediniok
sus elda a ir ėt da a ...

Vaikų mėgstamos „pasakėlės“
„Iš pavasarėlia tykūmai denelių.
ja strielčiai žalion gyrian šiaudytų žveralių. Ajau par giratį,
sutikau babetį ir paklausiau materyškį, ar nemate kyškia.
– Ašiai mačiau kyškį, – saka materyške, tūpi anas in dirvona
nuogas, be žipona.
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Ausytes stačias, akytes plačias.
Trumpa vadegyte, perplyšį lūpytes. Apsidairinėjįs, apsižiūrinėjįs
apie sava gražumėlį sau vienas šnekėja:
– Mana vilna pilka, blizga kaip ir šilkas, kad uždėtų kas
karūnų – būčia karalaitys. Kaks mana gražūmas, kajelių graitūmas,
gal iš balų taks gražūmas mana prigimyma
Kad čia būtų krėslas ir pinigų prėslas, čia nebūtų tų dirvonų, ale būt palociai. Galu dvara žalių sodų del savį laikyčiau, būt
kapūstų, būt markyčių, šunų nelaikyčia...
Lapai sučiužėja, kyškis sudrabėja – neberaikia nei palocių,
miškan nupleškėja...“
Pateikėja Emilija Slapšienė, gim. 1900 m. Kureišiškių k.

Antras variantas
Tyki denela, šiulta vasarel , ėja strielčius žalion gyrian žveralių
šaudyt... Klause materyškį, ar nemate kyškia
Kyškis tupi in dirvona su pilku žiponu.
Jam žiponas pilkas žiba kaip ir šilkas. Jam burnyte apskriti,
a lūpyte nuskelta. Anas dyvinėja, ūsus kraipinėja:
– Kad aš būč bagočius, statyčiau palocius, prie palociaus
žalių sodų del savų vigadų. Šunų nelaikyčiau, a su sava draugelu
spakainiai gyvynčia.
Kaip strielčius sušūka, kiškis sudrabėja, neberaikia ne palocių,
krūmais nugužėja.“
Pateikėja O. Remeikienė, gim. 1891 m. Kyšūnų k.

Tarnavau par ponų
arna au
a e
o

ar

an
kiauši

a učius
arna au
a e
as

eda

ra učius
on

onas

eltonus...
untrus

etelius

aid iūk .

aid iūkas kakarieku
kiauši

arna au
a e

o

aikus

ar

an

a učius

as

etelius

ištela kiaušius deda

š t

o

r us
išt t .

ištela kiaušius deda

š t

o

on

onas

an
sela

aikus

eda

ra učius
ar

on

onas
ir u

eltonus.
tračius

etelius

sel .
ar u

aid iūkas kakarieku
ištela kiaušius deda
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Kalakūtas šuldi uldi
o untela kr

u r

o

sela

as

aid iūkas kakarieku

o

ir u

u

ar u

ištela kiaušius deda

š t

kiauši
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aikus

eda

ra učius

eltonus.

Pateikėja Anelė Radžiūnienė, gim. 1893 m. Kuprių k. Užrašyta 1961 m.

Greitakalbės
ešias

s s su šešiais

Vidur
iena

rūda liūdas
uto duonas

eltonas

aidel s
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lūduriuo a ta

liūdi

ieda

rin ka

Bė a uikūt s

ra s ra ut

re

akrat .

Vir e
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ir a al s.

ir ela

arsiai
kšte ir

rūdas

rūdi liūdas

er e

rūne

Skrenda starkus
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uta

luta.

ras
ra

liūdi
er
aka

luta

r

lūduriuo a.

ria
ra

ardal e.

ėrus.

aka .

Marga genelio pasaka
– Ar tau raikia pasakyt marga genelia pasakų
– Raikia...
– Kad tau raikia, ir man raikia. Ar tau reikia marga genelia
pasakas
– Neraikia.
– Kad tau nereikia, ir man neraikia...
– Ar tau raikia marga genelia pasakas
– Nustok
– Kad tu sakai „Nustok“, tai ir aš sakau „Nustok“ Ar tau
raikia marga genelia pasakas
– Baik tauzyte
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– Kad tu sakai „Baik tauzyte“, ir aš sakau „Baik tauzyte“...
Ar tau raikia marga genelia pasakas
–
– Tu tyli, ir aš tyliu. Tau neberaikia marga genelia pasakas,
ir man neberaikia marga genelia pasakas...
Pateikėja Elena Micelienė, gim 1899, Užpaliai.

Vilkas šipšonas
„Būva vikas sanas šipšonas, ne tiek sanas, kaip žylas, ausys
stačias, akys plačias, duntys kai vargonai...
ja pra varčių, ažkliūva varčias – ir vėl iš pradžias...
Būva vilkas sanas šipšonas...“ ir t. t.
Pateikėja Elžbieta Gaigalienė, gim. 1889, Užpaliai.

Būva sanas saneliūkas su trumpūčiais skrabučiūkais, ėja pra
varkščių, ažkliūva varkščias – ir vėl iš pradžias... Būva sanas saneliūkas...
Būva sanys ir sanela, anys turėja avelį. To avela – bet avela,
pasakysiu vėl iš gala – būva sanys ir sanela.
Važiava sanelys arkliu, arklys trukt až vadžių – ir vėl iš
pradžių: važiava sanys arkliu, arklys trūkt už vadžių...
Gyvena ponia ir turėja šuniūkų, jį labai myleja... kai šuniūkas
nūmira, jį pakavoja, pastate paminklų ir paraše: gyvena ponia ir
tureja šuniūkų...
ilietinės

ard nos.

.
. uknio nuotrauka
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Apie užpalėnų vestuves
Dalyvaudama „Versmės“ leidyklos organizuotoje tiriamojoje ekspedicijoje, gyvenau didžiulėje Viktorijos Jovarienės sodybos klėtyje. Kai šeimininkė pasiūlė man
ten nakvoti, išvydau pasieniuose senoviškai paklotas lovas, virš jų kabojo virtinės
šviežiai surištų beržų ir ąžuolų vantų, kmynų šluotelės. Klėties sienojų, medinės
lovos ir džiūstančių lapų kvapai tebelydi mane ir dabar, praėjus beveik mėnesiui...
Virš mano lovos kabojo senas siuvinėtas kilimėlis. Jame buvo išsiuvinėtos
gėlės, centre – širdis ir du vienas į kitą žiūrintys paukšteliai. Tikra vestuvinė
idilija... Gal čia, šioje klėtyje, teko nakvoti ir jaunajai Viktorijai, atitekėjusiai į
šią sodybą. Nors ne kartą užsiminiau apie jos vestuves – nepanoro man nieko
pasakoti. Gal tai labai intymi tema...
Atviresnės buvo L nskio kaimo moterys: Audronė Prievelytė-Ramanauskienė ir Julija Būgaitė-Petrauskienė. Jų vestuvės buvo jau sovietmečiu, septintame
XX a. dešimtmetyje. Julija į L nskį atitekėjo iš Kušli kaimo. Audronei vestuves,
beje, gana prašmatnias, iškėlė Linskyje gyvenę tėvai, nes jaunasis buvo kilęs iš
miesto – Utenos.
Abi papasakojo apie Linskio kaimo tradiciją – „pečių matavimą“. „Pečių
matavimas“ buvo humoro ir išradingumo kupinas antros vestuvių dienos teatralizuotas veiksmas. Jo metu lankomos šalia gyvenančių kaimynų sodybos arba tos
sodybos, kuriose nakvodavo pamergės ir pabroliai, vestuvių svečiai. Pulko dalyviai eidavo „pečių matuot“, grasindami jį nugriauti, lįsdavo į šeimininkų namus,
juokais tikrindami, ar jie nepikti, ar geri bus kaimynai jaunajai porai. (Nuotrauka
iš J. Petrauskienės archyvo.)
Buvo kariamas ir piršlys, kurį išvaduodavo jaunoji, užmetusi gražų rankšluostį. Kaimo jaunimui ruošdavo paveselį. Paveselys buvo visiems, ne tik svečiams.
Juk įdomu pažiūrėti į jaunosios suknelę (abi pateikėjos vilkėjo baltas sukneles
su trumpais nuometais). Audronės apranga buvo modernesnė – galvos apdangalą sudarė trumpos „tulios“ ir balta kepurėlė, tarsi nuometinio lanko imitacija...
ečiaus
antr

ata i as
estu i

dien
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Audronė papasakojo, kad ji segėjo ir rūtų vainikėlį, kuris vestuvių metu buvo
iškilmingai sudegintas. Julija prisiminė, kaip anytos namuose gavo užduotį iškepti
duoną. Tą darbą puikiai mokėjo. Iškepė skanią duoną, kurią visi gyrė. Jaunoji
Julija šeimyniniam gyvenimui buvo gerai pasiruošusi – mokėjo ir verpti, ir austi,
ir gyvulius prižiūrėti, ir namų ūkyje tvarkytis. Ji augo didelėje, darbščioje šeimoje. Audronė papasakojo, kad ji vėliau, gal po kelių mėnesių, santuoką slaptai
patvirtino bažnyčioje. Sovietmečiu taip elgėsi daug porų. Beje, XX a. pabaigos
vestuvėse jau nunyko senosios vestuvinės tradicijos. Silpnėjo „rūtų vainikėlio“,
kaip merginos skaistybės, doros simbolio, reikšmė, ėmė brautis svetimybės, nyko
oracijos, užstalės dainos.
Laiko stoka neleido plačiau patyrinėti dabartinių užpalėnų vestuvių tradicijų.
Manau, tą padarys jaunieji etnologai, kraštotyrininkai.
Man pasisekė. Į mano rankas papuolė lietuvių kalbos mokytojos, Užpalių
garbės pilietės Vandos Kuliešienės užrašyti senųjų užpalėnų prisiminimai apie
vestuvių tradicijas XX a. I-oje pusėje. Tada dar karai ir pokaris nebuvo netektimis
ištrypę šeimų. Jose augo daug vaikų, ūkininkai gyveno savo žemėje, kaimo bendruomenės turėjo gilias moralinės kontrolės tradicijas. (Nors ir tais laikais visko
pasitaikydavo...) Taigi jeigu jau „prisėdom prie stalo“, paklausykim, ką paporino,
deja, jau amžinybėje šiuo metu esantys XX a. pradžios užpalėnų jaunuoliai...

Apie piršlybas
Vestuvių laikas – ruduo, arba mėsiedas. Kai ūkio darbai nudirbti, ar
adventas pasibaigęs. Tai ir skambėjo tuo metu piršlių skambalai, tai ir aplodavo
kaimo šunes nepažįstamus svetelius. Mergina retai ištekėdavo už jai patinkančio
bernelio. Tėvai savo dukras ar sūnus apvesdindavo, dažniausiai žiūrėdami turto,
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geros pasogos. Būdavo ir taip, kad jaunikis, nusižiūrėjęs mergelę, siuntė žmogų
atsiklausti jos tėvų, ar priims tokius piršlius, ar verta važiuoti.
Jaunikis piršliu pasiprašydavo vyresnio amžiaus žmogų, liežuvingą, iškalbų,
mokantį „ir apmesti, ir atausti“. Nuvažiavus piršlėmis, svarbu buvo sudaryti gerą
pirmąjį įspūdį. Todėl važiavo geru arkliu, pakinkytu į „maliavotą“ važį, gražiais
pakinktais. O jei dar žvaguliai buvo uždėti ant arklio kaklo Ir jaunikis stengėsi
tinkamai apsirengti – baronais, kailine kepure, gerais čebatais. Jei viso to neturėjo,
teko skolintis pas bičiulį ar giminaitį.
Gal nių kaimo gyventojas Kazys Abelinskas (gim. 1883 m.) apie 1960 metus
papasakojo tokį su piršlybomis susijusį atsitikimą.
Seniau (XX a. pr.) vaikams ligi 10–12 metų motinos kelnių nesiuvo, o tik
ilgus, iki kelių ar žemiau jų drobinius marškinius. Iš laiko nuotolių išliko šis
linksmas, anekdotinio pobūdžio pasakojimas:
Su isle ernas en tes... Susrada anas iršl er ir a iuo a
in er
katr au nusda o s u a... očia iršl a
a
au
ir uro kelnes asiu a. ein rat s su o a seit. Bu a a e s
sa a raikalu er nan tai kai aska ina in šakas tei ir alika...
irša...
iršl s a
u a risak s
Kai atsisėsi a ustala re er as tai at esk sar ė as
sk ern kad at t s nau as kelnes ir sak k
ar u i isaka ra...
Bernas tei ir adarė kai
u a a ok tas. ta etė anas
sk ern ir as ra kad isaka turi... er a nuraudona a ir nu ė a
na takia a ota erna...
Piršliai, atėję į gryčią, pasako „Pagarbintą“, aiškina, kad bevažiuodami
paklydę, užėję kelio pasiklaust... Kiti sakosi iešką žalios rūtelės ar norį pirkti
jauniklę žąselę:
ai iš kur keliau at
klausia tė as.
š la ai toli iš čia nes ata
atsaka iršl s.
ei u asat iš toli a krašta ri ar tai raša sėstes re
stala asilsėsta...
ada iršl s ant stalo tiesia alt nosin stato no utel .
Va ir doku entai rod ia kad ašiai ne eluo u...
Piršlys, jaunikis ir namiškiai susėda aplink stalą, motina atneša duonos, sviesto
„spatkelį“, papjausčius džiovinto sūrio, tėvas „suranda“ butelį kokio nors gėrimo.
Besivaišinant piršlys užveda kalbą apie dukteris. Mat jiems iš tiesų reikią
geros gaspadinės, duonelės kepėjos, šieno grėbėjos... Ar čia tokios nerastume
„ ai

ra tokia ke ė a ir

ra ė a

ė

asnara is“, – sako tėvas.

Piršlys, suradęs mergelę, sodina ją užstalėje tarp savęs ir jaunikio. Na, ir
prasideda Jaunikis esąs iš gražaus dvaro, zerkoliniais langeliais... Stogai esą lašinių
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paltimis dengti, teka midaus upeliai, pieno balos, tvoros kilbasomis tvertos... O
koks ūkis Pilni gurbai galvijų... Grūdai svirnuos netelpa... Rugiai ir kviečiai –
kaip miškas siūruoja...
Piršlys meluoja ir meluoja, o jaunikis sėdi ir tik retkarčiais kokį žodelį įterpia.
Prasideda derybos dėl pasogos. Piršlys nori kuo daugiau išsiderėti, o tėvas
spyriojasi. Jeigu piršlys mato, kad tėvai nori „iškišti“ vyresniąją (o taip atsitikdavo), prastesnę, tai jis, susižvalgęs su jaunikiu, galų gale pareiškia:
ei u

aso a

era tai ir

resnio i us

erai.

Deramasi toliau. Jei piršlys liežuvingas, tai reikalavimus net surimuodavo,
pavyzdžiui:
ir elis
Kar
r

akink tas

te
ati

ra io a
ero a

r teliukas ir
r

ini ėli

aršiukas
nar

inketas ši teli

Tėvas žada gerokai mažiau. Piršlys su jaunikiu išeina „arklių pasižiūrėt“,
t. y. pasitarti.
Galų gale derybos baigiamos. Piršlys kviečia atvažiuoti pražvalgais – „kiaulių
suskaityti“, namų pažiūrėti, pamatyti, kad „visaka pilna“.
Važiuoja pražvalgais nuotaka su tėvu ar broliu. Čia ir sutariama, kada jaunoji važiuos pas kunigą, poterių („ažurašų“). O jeigu jaunikio namuose nepatinka
ir mergelė nenori už jo tekėti, tėvas jam užmoka už piršlybų metu išgertą vyną
ar degtinę, ir viskas tuo baigiasi.
Jeigu viskas gerai, jaunieji susitaria „paduoti ažusakus“, kurie vyksta tris
sekmadienius. Kiekvieną sekmadienį kunigas iš sakyklos skelbia nutarusių „priimti
moterystės stoną“ pavardes.
Šiuo laikotarpiu dar galima atkalbėti jaunuosius nuo santuokos. Būdavo ir
visokių intrigų...
Piršlio vaidmuo, kaip matome, buvo labai svarbus. Nenuostabu, kad ir
„piršlio korimas“ ilgiausiai išsilaikęs vestuvių paprotys. Tai būdavo itin teatrališka.
Paprastai „piršlį kardavo“ antrą vestuvių dieną. Labai įdomūs „piršlio
kaltinimo dekretai“. Juos sukurdavo talentingesni kaimo „rašytojai“ arba nuo ko
nors nusirašydavo. Štai vienas „piršlio kaltinimo akto pavyzdys“, kurį atkūrė
Povilas Varnas, gim. 1908 Vilučių k.

Piršlio pasmerkimas
iršliui
rašau
e krašt ...
etuose
ū n
uše

takia ir takia
didelia
isus s etelius aklaus t šit

ela iui ir sukčiui
nuos rend ir rašt

šituose anuose kai kates lo a šunes
eška ra
ūte o as eršiu kir a

edo a uikis
er as tekėte
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iršlio kori as Kušli
kai e.

ie

.

nenarė a tadu ilkas t
ais i isi und s ašoka ė t šoka ar
su u us kel
ir išs ra erniok .
aiki al
ones ra ine
a ai u e u a s arkus kai a s sukes kai
irn a atinis
ak uo a au lie u is ala kai
ė a alūnas. ai i tas andras
erniokas nust ėra ilk a ade as ir ne alaide Vilkas ė a ė a
ir atalake Viluči ūl čion. ia ir nutrūksta ilka ade a a erniokas net a irta... lia lika
as ir s eikas. u a au a ir u au a
aisus ela is. Vien ro anas ė a ar ūl či a kliu a t aras ir
a al ina ai ala r čias lun in či . ai alaičia n te nu uda ir
ra ėra sakl čias lun el . ai čia tas a ai a ir ri ela a n tei
risake isoki ne ūt daikt ...
nas sake
ekėk tu n t a Baltrūnioka nas
ena ūra d ari
didelis a očius. a na
dun čiai lašini
alti kloti lun ai
erkaliniai dei antais a arst ti takai ašeriais r sti tiltai ar uliniai šulniai s etonas ilni alus ir nas u eliais laukia... a
kil as akėčias lū ta... S iesta ir sūri de ni ardai ri ard ta...
a ar ata teis
kai in ečiaus kaktas š es ... ro as
sukr
ra dun či
dan us š iečia ra lan us arnas skraida
ra duris ried iai lundinė a... ėra čia nieka ir a u dunčia a kišt
isi il us intrauk aikštinė a. ėra ir alaus ačkelas arist a
s iesta tai ir rat sta ulė
ate t neu tekt...
Būda i a auti kaltina tak iršl
ela ir reikalau a
aus ės
ali
asrinkt kai aus
a u tokius did ius nuskal1389
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ti us ar aka in ardi šuni u ud s a ar a u karkl na
nu ed
r
katais a ėt s a ar u et
ela in irtelas
dun čiaus lies as a i s a.
al eriausia ūt
akarte ir tei
re dun aus art
riartinte
al tei ir adar s a
k su a likučiais dar s a
i iš kaktas us liktarnia
iš noses
ta okine iš dant
riekalas iš le u ia
kū elis iš
erklas išeis triū a iš il a us ū inas iš lauči ka olis du tu
asdir s iš lauk
us kutosai aika
as o t
š
sl
us
striūnas iš ko na
ra utėlas
kas liks šuni ataduos a ..
Štai kaip baisu Taip apkaltintas piršlys dar nenori prisipažinti kaltas esąs,
teisinasi. Galų gale prašo pasigailėti.
Piršlį gelbsti jaunoji, užmesdama jam ant peties rankšluostį.
Toliau svečiai atkreipia dėmesį į gaspadinę ir ruošiasi ją „pjauti“, nes ant
stalo maža mėsos... Vestuvių šurmulys tęsiasi.
Čia paminėtos tik piršlybos ir piršlio korimas. Vestuvėse užpalėnai XX a.
viduryje daug dėmesio skyrė vainikėlio simbolikai, dainoms, dovanoms ir t. t. Bet
apie tai pakalbėsime prisėdę prie stalo, kitą kartą... Reikia išsikalbėti apie savus
papročius, kad nesinaudotume svetimais vestuvių elementais, kitom mūsų tautai
nepriimtinom tradicijom. Kūrybai ribų nėra. Tebūnie ji prasminga ir mūsų šventėse...

Užpalėnų vestuvės
Keletą dienų ruošiamasi vestuvėms: pjaunamas jautis, kiaulė, verdama mėsa,
slegiami sūriai, mušamas sviestas, kepamas ragaišis, daromas miežinis alus. Svečiai, eidami į vestuves, irgi nešėsi dovanų maisto produktų: sviesto, sūrį, dešrų,
kumpį... O jauniesiems apdovanoti: stuomenų, rankovių (neplatų, plonos, gražios
drobės gabalą), rankšluosčių, staltiesių, lovatiesių ir, žinoma, pinigų.

Kvietimas į vestuves
Prieš savaitę iki vestuvių jaunoji susiprašydavo pamerges, o jaunasis – pajaunius (pabrolius). Kartais būdavo net 12 porų.
XX a. pradžioje, kaip teigia patys vyriausi užpalėnai, į vestuves abiejų pusių
svečius kviesdavęs kvieslys. Jis turėdavo kepurę su kasnykais, rankoj – lazdą su
kasnykais, rūtom papuoštą. Jodavo raitas, papuoštas kasnykais buvo ir jo arklys.
Įėjęs į trobą, trinktelėdavo lazda ir pasakydavo oraciją. Nusilenkęs išeidavo. Metams bėgant, šis personažas išliko tik folklorinių ansamblių repertuaruose.
Dabar svečius kviečia jaunieji arba jų tėvai.
Pateikėjas Juozapas Gaigalas, gim. 1890 m., gyv. Aukštuolių vienkiemyje.

Mergvakaris
Mergvakaryje buvo pinamas vainikėlis jaunajai. Žiemą rūtas dengdavo šiaudais
ar spygliais. Kai reikėdavo, atsikasdavo ir pamerkdavo į vandenį. Mergvakariai
būdavo šeštadienio vakarą. Susirinkdavo jaunosios draugės ir seserys, šukuodavo
jos plaukus, pindavo vainikėlį, derindavo veliumą (tulias), ruošdavo svotui ir
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pabroliams balto kaspino „roželes“ su rūtų šakele vidury. Merginos mergvakario metu dainuodavo graudžias dainas apie rūtelę, gražias jaunystės dienas pas
motinėlę, apie „stono permainymą“, apie kelionę į svečią šalį, kur laukia anytėlė
ir šešurėlis, kaip „erškėtėliai“. Jaunoji verkdavo ir kartu raudodama dainuodavo:
K

erki

K

erki

aunalėla
ar dienėla

au raiks ait a

ernalia

r skirtes na tė eli ...
Skirsies na

at nėlas

r na tikra tė elia
au surištas altas rankas
Su runkela
ars
r

ernalia.

ar dienas kukuosi

ar naktis lin uosi

Sa a did i
ieka

ar eli

ne ade uosi.

Pateikėja Valerija Paršiukienė, gim. 1898 m. Stariškių k.

Sekmadienio rytas
Jaunosios pusėje visi anksti sukilę. Statomi stalai, jie dengiami balta lino
staltiese, puošiami rūtomis.
Pamergės puošia jaunąją: derina tulias, sega rūtų vainiką. Jaunoji pasodinama
už atskiro stalelio prie durų. Šalia jos – svočia ir pamergės. Jos apdainuoja žalią
rūtelę. Jaunoji turi be perstojo raudot (kad gyvenimas būtų linksmas). Į vestuves
kartais ateina nekviesti svečiai – „kuogiai“. Jie padeda puošti arklius, dainuoja.
Svotas su svečiais kinko arklius, deda žvagulius, prie lankų riša metalinius
varpelius, puošia arklių karčius žiedais ar spalvoto popieriaus kaspinais.
Vestuvininkai važiuoja – visi turi girdėt
Didįjį stalą užsėda jaunosios pusės svečiai ir, kai pasirodo jaunojo palyda,
stalo užsėdėjai juos sutinka priešiškai, neužleidžia, uždavinėja visokius klausimus
jaunojo piršliui ir svotui. Reikėdavo pasirodyti šmaikštesniems, sumanesniems.
Vieną pavyzdį derybų, kurios vyko prie kiemo vartų, padiktavo Kazimieras Namajuška, gim. 1892 m., gyv. Neviržoje.
Derybų tekstai – savotiška liaudies kūryba.
Derybos (jaunojo pusė pasisveikina – jaunosios atsako):
e ul us a ar intas.
er a ius.
K u raikia š kur ūs esat
es esa iš
a e ės
kokiu keliu ūs čia atsradat
in
iedais tiestu
ai dė
arst tu...

š iestu

alio

rūto
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r surinkat tas rūtas
inka
rinka
a ienas nerada . ai al a na ūt
čia as a ieškat
Kur t rūt dėsta kai rasta
uri
ali de edėl tai rie a ir asodins a.
Kas ūs take
r turit raštus
uri raštus in isus asaulia kraštus
ai k u raikia
ada i ar irias keli
a etė
a čia a atė
i urėl
ir a e a keli klaust .
kita
asa la ai ri ar
al ri i tu et ailsėt
r dau ūs
edau čia ūs
tik tr s ši tai. i tas kliš ši tas
lik ši tas
er
oni ... Kliši ar iškus kelius sk nė
likiai
keli š iete a es eri
onės atari us da ė
Kakiais ir ais at o ot
ūs ir ai lin laišk aušras ai des isoki ol n
s al as.
kal aid s asi erk s ieda
ai kad ies
iš a etes ina.
Kaki šunia kiškis la iausiai i a
Balta
atai a rod ias kad e as iena arškinis tai
ištrūkte sunkiau.
K dar t kad asanė s ne ra iltu
eikia asisku int auna nu irtie.
Katras arkl s ienodai ata iš riekia ir iš a u akalio
a alas
Kal šu a uode
udina
štat kad uode a a u šun a esna... ei u ūt didesna
tai ade a šun udint ...
Ka tri
anė
asaul neraikia
a i a alui
š iesas kurčia
ar
ska ė i a a
likiui
ra eni
Dialogas trunka tol, kol atsibosta, šeimininkai jaunojo pulką įsileidžia. Bet
už stalo sėdintys dar nepasiduoda, reikalauja „dokumentų“. Jaunojo svotas padeda vyno ir degtinės butelį, pabroliai – saldainių. „Dokumentai“ – geri. Jaunojo
pulkas susėda užstalėje.

Vainiko įteikimas
Vainiko įteikimo ceremonija ir oracijos buvo šiek tiek skirtingos įvairiuose
kaimuose. Viena pusė girdavo, kita – peikdavo vainikėlį. Tai viena iš būtinų
sąlygų. Vainikėlis – merginos skaistumo, dorumo simbolis. Vargas mergelei, praradusiai vainikėlį.
Dabartinis jaunimas, ko gero, tik pasijuoktų iš tokios tragedijos. Vis dėlto
mes XXI a. jauniesiems priminsime šimtmečiais gyvavusią tradiciją.
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Jaunojo svotas prinešdavo prie jaunosios svočios ant lėkštės, balta nosine
užtiestos, padėtą rūtų vainikėlį ir kalbėjo tokią oraciją:
ar ė ė ui Kristui
t e ė
a st sasei rūt
ainikėl aun
ernu ėlia da ilėlia si st . Ve ė
ar alius laukelius ar tiesius
kelalius šit rūt
ainikėl dau elia er eli
int sida rinia
ku ki laik t
alia
ni irk t ... u e intai raša
ri i te ..
Pateikėjas S. Barauskas, gim. 1890 m. Kaimynų k.

Svočia atsako:
e i s a ūs
ainika
ūs sasei netinka taksai ainikas
san
o
intas il o k
rau tas a a os irk tas alė ė
laik tas
ūs sasei ritinka tik iš rūteli iršūnėli
ni alia
irk tas auksa ku ki laik tas
Ir tik iš antro ar trečio karto svočia pagaliau priima vainikėlį ir prisega
jaunajai kairėje galvos pusėje, į jaunosios vainiko vidurį. Jaunoji už vainikėlį
įteikia svotui nosinę.
Pateikėja V. Ramoškienė, gim. 1898 m. Užpalių mstl.

Vainiko įteikimu baigdavosi užgėrų rytas. Jaunosios tėvas ar svotas stato
ant didžiojo stalo degtinės butelį. Visi čia sėdintieji išgeria po stikliuką, šiek tiek
užkanda ir kyla iš užstalės. Pamergės prisega svotui ir pajauniams iš balto kaspino surauktas „roželes“ ar juosteles su rūtų šakele.

Išlydint
Įteikus vainiką, muzikantai užgroja maršą. Suskamba dainos „Jau žirgeliai
pakinkyti“, „Ar laista dukrelį, idabro“, „Neik ažu bernalio“ ir kt.
r laista dukral
r skirsta dalal
r iš
e

iš

ida ro.
ida ro

launaus d arelia ida ro
launaus d arelia sida ro

r a ota ernalia ida ro
ai lais a dukral

ida ro

ai skirs a dalal

ida ro.

Pateikėja Anelė Masiulytė, gim. 1880 m. Mikėnų k.

Jaunoji tuo metu rauda:
atinėla
a u

ana tu

ani išlaidi

una ėlia a u undenėlia...

atinėla

ana s utna

an ai s utna...
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laukte

r iš tas šalalas kur saulala teka
r iš tas šalalas kur

ė ėlis

učia

Pateikėja A. Varnienė, gim. 1918 m. Puodžių k.

Jaunoji atsisveikina ir su savo darželiu:
Sudie u
ana dar eli sudie u ana aliasias rūtelas Kas i
us nura es Sudie u ir i inėla
ir susiedėlia . ėka o u kad
ani ar elin išl dit... ėkui atinėla kad iš akinai ani er te
auste kad išnešio ai ani a
in runkeli ... ėkui tė eli kad
sukro ei asa ėl ... ėkui sesutėla kad nu nei ainikėl iš ali rūteli
ači
iršūnėli ... r tau raliukai ačiū kad e io ai
ker ašėliuos kad l dė ai auni ėlin... Kal i ūs ani išlaid iat
in did ia ar elia
Pateikėja V. Ramoškienė, gim. 1898 m. Užpalių mstl.

Tėvas ir motina pasodinami ant suolelio vidury gryčios, prie jų patiesiamas
koks divonėlis. Jaunoji klaupiasi ir atsisveikina su tėvais, bučiuoja jiems rankas
ir kojas, rauda:
alai ink tė eli kad ne raid čia uoda ur elia kad ne at čia
did ia ar elia kad neraudočia ailio ašarėlė ...
u
atinėla išnešio ai ani in alt runkeli
a č k
an
atinėla kad u a ot
ani
ralis kad ne e ot
a r či
a
ana aikeli ...
Atsisveikina jaunoji ir su bralužėliais, sesutėlam, giminėlam ir susedėliais...
Pateikėja F. Sirvydienė, gim. 1904 m. Kaniūkų k.

Jaunoji atsisveikina su visais pasibučiuodama. Tėvai ją peržegnoja.
Vestuvininkai išeina iš jaunosios namų, sėda į vežimus, skambant žvaguliams išvažiuoja...

Jau sumainyti aukso žiedeliai
Iš bažnyčios sugrįžtančių vestuvininkų kieme belaukiantys svečiai pasitinka
daina:
ana

iela

atinėla

an

artelius atkėla

an

artelius atkėla

runkelas

a ė e...

r su rūta

dukrala

r su rūta

auno a

Pateikėja Veronika Indrašienė, gim. 1904 m. Antakalnių k.

1394

I

V tauto

rano

estu ėse

a auniai.

ie

UL

A

.

Svočiai dar nespėjus išlipti iš vežimo, jai skamba pasveikinimo-prašymo daina:
S eika

a s ačiute do ile

es

ra iūrė a

es

ra erio a

al au

stikl lun el

do ile

isas durelas do ile

as aidė do ile

ir i ir eliai do ile
al au nutrūka do ile
Striūnas

adelas do ile

al u a ia ai do ile
n ak enėlia do ile
al usiklausei do ile
ai as

e utėlas do ile...

rašo

s ačiute do ile

Vidun sušilt
ilk

ėdint

do ile
do ile...

Svočia už dainą atsilygina pyragu. Vestuvininkai dėkoja daina „Ačiū, svačiute, dobile...“
Pateikėja Valė Paršiukienė, gim. 1898 m. Stasiškių k.

Kaip ir svočiai, taip ir svotui buvo skiriamos pagiriamojo ar pajuokiamojo pobūdžio dainos... Jeigu svotas ar svočia nieko nedovanoja, susilaukia piktų,
pajuokiamųjų žodžių:
S ačiute

u

ura

ra i ta a ke ure

1395

U Ž PA L I A I I I

Lietuvos valsčiai

S očiute erke
a eč

rider e ..

Kai a iuosi
Kad suklu t
no

ar u el
tau ir elis

usė u elas

Kad nutrūkt

adelas

Pateikėja E. Gaigalienė, gim. 1890 m. Užpalių mst.

Tėvas ir motina sutinka jaunuosius su duona ir druska, degtinės ar vyno
taurelėmis, linkėdami laimingo gyvenimo.
Jaunieji ir svečiai sėda už stalo, vaišinasi, skamba lyrinės dainos apie rūtelę,
mergelę lelijėlę, bernelį dobilėlį. Labai daug dainų dainuodavo patys vestuvininkai.
Jas mokėjo, žinojo melodiją ir žodžius.
Po vaišių prasidėdavo šokiai. Pirmi pradėdavo jaunieji. Jaunojo garbės reikalas
buvo nusamdyti gerus muzikantus. Šoko seklyčiose, gonkuose, vasarą – kieme.
Jei vietos troboje nebuvo daug, šokiai persikeldavo pas kaimynus – vykdavo
paveselys. Į paveselį dar ir antroje XX a. pusėje, jau sovietmečiu, susirinkdavo
jaunimas iš kitų kaimų, nekviesti.

Dovanojimas
Pavakary jaunoji sėdasi gale stalo, prieš ją padedama lėkštė dovanoms.
Jaunajai iš dešinės sėdasi pamergės, iš kairės – svočia ir svotas. Pirmas dovaną
duoda jaunasis, po jo – svotai, pamergės, pajauniai ir kiti vestuvių svečiai. Jaunojo pusės vyrai, mesdami į lėkštę pinigą, šaukia: „Mūsų marti “, o jaunosios
pusės: „Mūsų sasuo “
Kiekvienam, įteikusiam dovaną, svočia atriekia riekę pyrago, o vyrams –
svotas įpila alaus ar taurelę degtinės. Pamergės ir moterys dovanoja stuomenis,
rankoves, rankšluosčius, staltieses, paklodes... Vyrai mesdavo pinigus. Dovanų
teikimas užtrukdavo iki vėlaus vakaro...
Pirmoji vestuvių diena baigdavosi dovanomis ir šokiais.
Svočia klėty ar seklyčioj klodavo jauniesiems patalą. Jaunuosius išvesdavo
miegoti apie 12 val., vidurnaktį, irgi svočia, ji užrakindavo duris.
Svečiai irgi eidavo miegoti. Jiems būdavo paklojama klojime, ant šieno,
žiemą – ant gryčios arba gryčioje.
Rytmetį ir muzikantai, ir svečiai skuba prie jaunųjų durų. Čiumpa visi, kas
papuola po ranka: muzikantai – instrumentus, svečiai – kočėlus, samčius, dubenis,
pečiadangtę, kas garsiau skamba...

Prikeltuvės
Na ir prasideda „muzika“. Triukšmas aprimsta tik tada, kai jaunieji keltuvių dalyvius apdovanoja pyragu ar gėrimais. Tuo iš vakaro pasirūpina svočia...
Vaikučiai – mergytė ir berniukas – paduoda jauniesiems dubenį su vandeniu
ir rankšluostį. Už tai gauna saldainių.
Pirmadienio rytą sukilusius svečius vaišina jaunosios tėvai, o pietūs – svočios
ir svoto rūpestis. Svočia iš anksto prisikepusi pyragų, prisivirusi mėsos, pasirū1396
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pinusi sūrių, sviesto, o svotas – gėrimų. Beje, vestuvėse buvo geriama saikingai,
viena ar dvi taurelės „keliauja“ aplink visą stalą, tad kai kurie svečiai sakydavo:
„Kolai sulauki, tai ir burna perdžiūsta ..“
Po svočios pietų jaunojo pusės vestuvininkai ima nerimauti, dairytis, ką
čia galima pavogti ir gabenti į jaunojo pusę. O vogė viską: kas vištą, gaidį, kas
kultuvę ar spragilą, o kai kas sugebėdavo ir verpimo ratelį nugvelbti. Svarbu,
kad nuvažiavę į savo pusę turėtų kuo pasigirti...
Tačiau pasirodydavo jaunojo pusės kvieslys ir su specialia oracija kviesdavo
visus „kiton pusėn“ – prie vapsvų krauja, vuodų kilbasų, mašalų kumpių...

Jaunojo pusėje
Skamba liūdnos dainos. Sesula išvažiuoja nežinia kur, į svečią šalelę. Jas
nutraukia pasirodę kraitvežiai, iškilmingai pasipuošę, eina prie klėties, kur stovi
skrynios ir kuparai.
Tačiau ant jų atsisėdusi jaunosios sesutė su draugėm ir kaimynėm. Jos
dainuoja neleisdamos be išpirkos išnešti kraičio skrynios.
ūs

sas tės ūta ne tin inės

risi er ta

risiausta

lan

dro eli...

a. oter s krait ruošda o nuo a ens. Visos er aitės
okė o ir austi ir er ti ir e ti. Kai kurios ūda o tikros
enininkės. ietu i
oter skonis u o aukšto eninio l io.
liudi a da artini tautodailinink kūr a t sianti etninės kultūros
a eld . (Aut. past.)
Skrynias keldavo sunkiai, parodydami, kad jos pilnos drobių, audeklų...
Sakydavo: „ al čia ak en
ridėta...
Jaunoji išvykdavo verkdama, lydima dainos:
uoškis sas te ruoškis
au ir eliai
rie

onkeli

auno a

akink ti
astat ti...

Jaunojo pusėje nuo pat ryto rinkdavosi svečiai, jaunimas. Gryčios palubėje,
virš stalo, pakabindavo eglutę, „sodą“, kurį kaip išmanydami puošė.
Jis buvo veriamas iš šiaudų arba kabindavo žalią eglutę žemyn galva.
Puošdavo šiaudiniais paukšteliais, saldainiais, obuoliais. „Vidur sodo u o a rodn kas . Kartais
iš aust da o iš uroko rie ko ir rank
ririšda o šniūrelius.
uos ta ai
e anas rankas ir ko as kėlo a...
Prisimena Grasilda Saladžiuvienė
iš Kuprių k.
lal a uosia iškar ta o eria uosta
tai t ora ... aka intas
uteliokas
a ilėlis a us utelis undenia tai soda u ela ar a arėlis . a erėliuos
ra iuos in nio i uroka š atelius iš išeina saldainiai ...
ta enu ien ro taksai
au a senis ernas riė a re ūs ir saka
isli au kad čia eka ai saldainiai tai da
ristraukiau na sod
sli u er iotė duosiu a čia i a onst a.
u
i uoka
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Pirmieji pasirodo kraitvežiai. Dainuojama:
ar e a

artel

ardundina...
as

ar as skr nelas

ar arškina...

Po kraitvežių pasirodo svotas ir svočia. Jie apdainuojami taip pat, kaip
ir jaunosios pusėje. Gavę dovanų, svotus vestuvininkai praleidžia į vidų. Su
jais įeina ir keletas pabrolių, nes reiks „sodą“ derėti... Stalas užsėstas, nėra kur
jaunuosius sodinti. Svotai eina su pabroliais, peikia „sodų“, o užstalė gindama
dainuoja:
link sod
Vidu soda

u ė teka
aukščiai šneka

iul a ul a lakštin ėla
Sukukuo a

e utėla...

ūs s atuliai netra sėkit
ūs

sod

ūs derėkit

ei u soda nederėsta
Kur i sa a

arči

dėsta

Užstalės šeimininkai už „sodą“ prašo labai daug: statinės vyno, keleto maišų
kviečių, pinigų, žinoma, perkeltine prasme. Iš tiesų sodo kaina – svočios pyragas,
iš svoto – gėrimo butelis, o iš pajaunių – saldainiai. Derybos trunka ilgai, nes
atvykėliai norėtų pirkti „su visom pievom, tvorom ir žeme“, bet viso to labo
šeimininkai nesutinka parduoti. Mat, jeigu parduosi „sodą“ su „pievom, žeme“,
tai pirkliams priklausys ne tik „sodas“, bet ir viskas, kas yra ant stalo – staltiesė,
maistas, gėrimai...
Galų gale sudera pirkti tik „medžius“, tai yra „sodą“. Gavę užmokestį,
buvę „sodo“ savininkai pakyla ir išeina, o svotas ir pajauniai įveda jaunuosius
ir sodina už stalo. Sueina ir kiti svečiai. Prasideda vaišės.
Jaunimas dainuoja, muzikantai groja. Jaunojo svotas pakviečia jaunąją šokti –
„patikrint, ar marti nešluba“. Už jaunosios pašokdinimą gauna iš jos rankšluostį
dovanų.
Daug gerų žodžių sutikimo ceremonijoje skiriama į naujus namus atvykusiai
martelei: ji mylima, laukiama, tačiau kai kurios dainos įspėja ir graudina:
asi an t

ne er an t

r šešurėl kai

eršketėl ...

Jaunosios šono svotai vanojami taip:
Būt

nieka s atuliai

Kad ne did iaausiai
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ausali

e šeliai au a...

Antradienio rytą jaunuosius vėl taip pat kelia muzikantai ir svečiai. Marčiai
skiriama daina:
Kelkis sase il ai
a a kiaulas
us auk

ie i

ur i
arčia

ie ia...
irštin tes

a ok liūdus tarielk tes...

Marčią į gryčią įveda vyro motina – anyta – ir įduoda jai į rankas puodus,
kačergą, samtį ir kitus šeimininkavimo įrankius – visą gaspadinystę.
Dar prieš pusryčius marti, pamergėms ir svočiai padedant, visur daro savo
tvarką: kabina atsivežtus rankšluosčius, stalus aptiesia savo staltiesėm, lovas –
savo lovatiesėm.
Marti įteikia dovanas vyro tėvams, broliams, seserims, stebint užstalėje
susėdusiems svečiams.
Prasideda marčios pusryčiai. Po kurio laiko jaunasis sėdasi už stalo, šalia
jo – svočia ir svotas, broliai, pajauniai... Prasideda dovanų teikimas jaunajam.
Daugiausia teikdavo pinigais.
Po to – svočios pietūs.
Pagaliau jaunosios pusės vestuvininkai „suvokia“ piršlio melagystes, kaltina
jį, apgavus „mūsų sasį“:
iršl s

šel a

ela is

Sake kalni ru eliai
akalnė
Sake

k ieteliai.

rūdi

u elas

a rūd

untelas.

Sakė stainia

ir eliai

ur eliuos

auteliai.

Kai aš auna nu e au
ieka

era neradau

adau kalni s il elas
akalna
adau

dirselas...

rūdi

a rūdė

arlalas
kasalas.

adau stainia a kelius
ur uose
iršl kart
iršl s

katelas.
iršl kart

šel a

ela is

Jaunosios svotas viską „surašo“ ir dokumentą viešai paskelbia vestuvių
dalyviams.
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Piršlio pasmerkimas
Skaitomas nuosprendis iš rašta be krašta...
Piršlio kaltinimo oracijos – tikras liaudies humoristinės kūrybos lobynas.
Kiek čia išmonės ir kandumo...
Apkaltintas piršlys teisinasi, prašo pasigailėti. Pasigailėjimo nėra. Jis jau
kabinamas su virve už balkio. Bet suskumba jaunoji, užmeta piršliui rankšluostį,
išgelbėdama jį nuo „mirties“.
Vestuvės eina į pabaigą.
Suskamba paraginimo daina:
S ečiai s ečiai ne ūkit teliai
Va iuokit na a
š ėrat arielk
a u

sudau ėt tarielk

ne ana

S ečiai s ečiai ne ūkit kiauliai
Va iuokit na a
Su al et

ra

a u

ne ana

ris audet

adla

Pirmiausia išsiruošia jaunosios pusės svotija. Kitą sekmadienį bus grįžtuvės –
jaunoji su vyru ir jo tėvais važiuos „pas tėvelį ir motinėlę“...
Toks buvo pagrindinis užpalėnų vestuvių scenarijus XX a. I pusėje. Po Antrojo pasaulinio karo jis keitėsi, ypač ryškiai pasikeitė XXI a. pradžioje. Nebeliko
tokio gyvenimo būdo, kuris buvo susiformavęs prieš 100 metų, daug ką pakeitė
karai, sovietinė santvarka, dabartinis gyvenimo ritmas.
Vis dėlto norėtųsi, kad jaunimas atsigręžtų į buvusias savąsias tradicijas
ir, tarsi iš versmės šaltinio, atsigertų, kūrybiškai panaudotų senovinių vestuvių
papročių elementus. Taip būtų išlaikoma ir lietuviška tapatybė.
ili os

ai alaitės

ikučionienės ir
o o

ikučionio

auksinės estu ės.
.
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asi a inė i as
ailiešioni

kai e

a ėni

ro a

.
lo as

ikučionis

Bal s

a eda

onas

a kus

ie os

al dėtu ės

ie os

al dos š entė
.

. uknio nuotrauka
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Kalendra (kalendravojimas)
Vėlyvą rudenį ar žiemos pradžioje
prasidėdavo kalendra – parapijos klebonas su palyda lankė parapijiečius. Prieš
tai tiek miestelio, tiek kaimų gyventojams
špitolninkas pranešdavo, kada laukti kunigo, už tai, žinoma, kiekviename kieme
gaudamas grūdų sykelį.
Kalendros dienos visi laukė pasitempę, su tam tikra įtampa. Senieji
sakydavę, kad „ ar etus tr s sunkiausias
dienas tai el kin at ūt kalindr
ralaist
ir kiaul askerst... Moterys stengėsi apsišvarint: apsišluodavo, smėliu aslą pabarstydavo, vaikus apiprausdavo... Kad
būtų geresnis kvapas, gryčioj šventinto
ėgliaus šakelę sudegindavo, voratinklius,
jei jų kur buvo, šluota nubraukdavo,
lovas tvarkingai paklodavo. Iš kuparų
iškeldavo gražiausias lovatieses, ant stalo
baltą staltiesę dengė...
Reikėjo pasirūpinti ir dovanomis
klebonui, bažnyčios tarnams. Turtingesali krašto er inos.
etais
nės ūkininkės klebonui skirdavo „vierieš kar
no kirpimo“ avies vilnas, merginos ir
jaunamartės dovanojo gražias, raštuotas
savo darbo pirštines, lėkštę riešutų suberdavo į klebono portfelį, vargonininko ar
zakrastijono kišenes. Šeimininkas ant stalo dėjo pinigą – kiek kuris išgalėdamas.
Visiems kalendros dalyviams buvo paruošiama po tam tikrą kiekį grūdų. Taigi
paskui gražiame važyje pagarbiai vežamą kleboną dar sekė pora–trejetas „padvadų“ su surenkamų grūdų maišais.
Įeidamas į gryčią, kunigas su vargonininku giedodavo. Pašventinęs namus ir
davęs šeimos nariams pabučiuoti kryželį ir ranką, klebonas trumpam prisėsdavo
prie stalo, pasiimdavo ten padėtus pinigus, pakalbėdavo su namiškiais, kartais
vaikus paklausinėdavo poterių, apdalindavo jiems po mėtinį saldainį ar šventą
paveikslėlį... Ir atsisveikindavo ligi kitų metų...
Pas vieną kurį turtingesnį ūkininką buvo ruošiami pietūs.
Jeigu kurio nors parapijiečio namus kalendravodamas kunigas aplenkdavo,
tai būdavo didžiausia negarbė.

„Mojavos“
Gegužė – gražiausias metų mėnuo, skiriamas Mergelės Marijos garbei. Užpalių krašto kaimuose, kaip ir visoje Lietuvoje, buvo paprotys rinktis į „mojavą“.
Nors pavargę nuo pavasarinių darbų gausos, kaimo žmonės vakaro prieblandoje,
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kai visi namų ruošos darbai baigti, ėjo į gegužines pamaldas iš anksto sutartoje
kaimo gryčioje. Juos pakviesdavo melstis per kaimą prabėgdamas vaikelis, skambindamas varpeliu, arba pasigirdę daužomo norago dūžiai.
Mojavos nevykdavo visą laiką tuose pačiuose namuose. Susitarus vienais
metais vienoje, kitais – kitoje seklyčioje būdavo kabinamas Mergelės Marijos dangun ėmimo paveikslas, ruošiama patalpa.
Kambarį „mojavai“ susirinkusios kaimo moterys stengėsi kuo gražiau įrengti.
Prie sienos buvo statomas staliukas, apdengiamas gražia balta staltiese. Virš jo –
Mergelės Marijos paveikslas. Stalelio vidury, garbingiausioje vietoje, statė kryželį,
iš šonų – žvakes. Iš pataisų ar bruknienojų merginų nupintais vainikais puošė šį
altorėlį, merkė pavasarinių gėlių pirmuosius žiedus. Šalia stalelio ir pasieniais – keletas nukirstų berželių. Jų vystantys ir džiūstantys lapeliai skleidė malonų aromatą.
Pamaldoms vadovavo šviesiausios, skaityti mokančios moterys ir geriausios
„kantarkos“ – giesmininkės. O vėliau maldas skaityti jau buvo pavedama besimokančioms mergaitėms. Skaitė arba giedojo švenčiausios Mergelės Marijos litaniją
ir Jos garbei skirtas giesmes, sukalbėdavo vieną kitą poterį.
O jaunimas – kaip jaunimas. Kai kurie jauni žmonės ateina ne tiek pasimelsti,
kiek papokštauti. Tai vienas kitą peštelės, kumštelės, tai ežiuką į seklyčią įsineš,
tai karkvabalį paleis, kuris bimbdamas ne vieną net ir rimtai melstis nusiteikusią
mergiotę prajuokina. Moterys žinodamos nori juos žvilgsniu sudrausminti, pagrasina pirštu, bet... ką tu padarysi.
Po bendrų maldų vyresnieji skubinasi namo, nes pavasario naktys trumpos,
o rytojaus dieną laukia darbai. O jaunimas neskuba. Jie vis dar pilni energijos:
išdykauja, juokauja. Jei yra balsingas „pravadorius“, tai ir dainą užtraukia, kuriai
net lakštingala savo trelėmis pritaria.
Miestelio gyventojus į Marijos garbei skirtas pamaldas bažnyčioje nuo seno
kvietė varpų skambesys (kol varpai Pirmojo pasaulio karo metais kaizerinių okupantų buvo nukabinti).

Užpalių laidotuvių papročiai
Ant amžinybės slenksčio
Dauguma vyresniojo amžiaus žmonių apie mirtį galvojo ir kalbėjo ramiai,
kaip apie neišvengiamą būtinybę. „Ka na kiek da e ūl s laikis“, – kalbėjo ne vienas
senolis. Moterys turėjo pasiruošę įkapes: suknelę ar eilutę (sijoną ir „bliuską“),
su kuria norėjo būti palaidotos, skarytę, kojines, baltinius, o dažnai ir keletą litų
ar rublių „pakavonei“.
Senas žmogus, nujausdamas artėjančią mirtį, jei žinodavo atkalbėjimo nuo
gyvatės įkirtimo, nuo pasiutusio šuns ir pan. paslaptį, ją perduodavęs kitam,
jauniausiam arba vyriausiam šeimos nariui. Ir ne bet kada – arba prieš saulėtekį,
arba saulei jau nusileidus. Jei šiaip kam nors tą atkalbėjimo formulę pasakytų,
atkalbėtojas nebetektų savo galios.
atunt kad li onis ne est ras a arti ie i skū inas at e t kūni . r či a t arka. Visur
ir r čia ir na el ir atšlai i
s ėliu a arst ta. n stalalia re li onia astata kr el
ak in
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inskis.
aidotu i

tradi i os.

tsis eikini as su
irusiuo u

rie na

s atkelia sūdeda en inkius akul ar a atas takiuos a alainai
sūsuktus ka aliukus. rė nu a rūsu a šluosta li oniui ūrn
runkas ko as
prisimena užpalietė G. Visockienė (gim. 1915).
Kunigo laukt susirenka kaimynai. Teko girdėt, kad kai kuriuose kaimuose
su Švenčiausiuoju atvažiavusį kunigą dar namelyje pasitikdavę su degančia žvake.
Ligoniui atliekant išpažintį, visi iš gryčios išeina namelin ir tenai meldžiasi
arba tyliai gieda. Ligonis, atlikęs išpažintį, priima Komuniją, gauna paskutinį
patepimą.
Prie mirštančiojo rinkdavosi šeimos nariai, uždegtą žvakę stengdavosi įduoti
į jo ranką arba statė prie lovos ant stalelio ar kokio kito paaukštinimo, melsdavosi.
Mirusį prausdavo, rengdavo įkapėmis, šarvodavo ant didelio stalo arba iš lentų
sukalto paaukštinimo, aptiesto dažniausiai raštuotomis, tamsios spalvos lovatiesėmis,
nes karsto dar nespėdavo padaryti. Į rankas būdavo dedamas šventas paveikslėlis,
rožinis ar škaplieriai. Gėlių prie pašarvoto mirusiojo nedėdavo, tik porą ar daugiau
žvakių. Lovatiesėmis dengdavo langus, jei buvo, ir veidrodį. Kojas apmaudavo tik
juodomis kojinėmis, o vėliau įsigalėjo paprotys auti ir batais. Po galva – šventintų žolynų arba minkštų skiedrų („abliavinų“) prikimšta pagalvėlė, kurią paskui
dėdavo ir į karstą. Karstą dirbdavo mirusio namuose, kur nors klojime ar pas
kaimynus. Žinomas karstų meistras buvęs Ferdinandas Velutis. Uždegę žvakę,
ant karsto viršaus išlašindavo kryželį. Į karstą nieko neįklodavo, o kraštus jau
tik vėliau imta puošti iš balto popieriaus ar perkelio iškarpytais „dantukais“ ar
kutosėliais. Jaunam mirus, karstą dažė šviesia spalva, o pagyvenusiam – tamsia.
Jaunam nupindavo vainiką iš rūtų, bruknienojų, pataisų ar eglių šakelių ir juo
apjuosdavo karsto viršų (dangtį).
Mirus šeimos nariui, artimieji skubėjo „nešti ant pazvanų“ – kad paskambintų varpais, kaip sakydavo, „dun un dūšia kūnas e n...“
Kas nors iš šeimos narių, eidami per kaimą iš gryčios gryčion, pranešdavo
apie mirusįjį ir prašydavo ateiti „pagraban poterių ka bėt“. Šermenyse būdavo tik
savo kaimo žmonės ir giminės. Apie XX a. vidurį pradėjo ateiti ir iš tolimesnių
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Karstas a kaiš tas
er eliais l di as
ali

ka ines.

.

kaimų, kad ir nekviesti. Giedotojai jau turėjo nedidelio formato, bet storus giesmynus – „kantičkas“, iš kurių ir giedodavo (susinešdavo keletą „kantičkų“, kad visi
giedantys galėtų matyti). Žmonės kalbėdavo, kad mirusiojo artimiesiems nereikia
labai verkti, nes jam tada esą sunku. Senose laidotuvių nuotraukose matyti, jog
moterys ryši baltomis skarelėmis, tik vėliau pradėta rengtis tamsiais drabužiais
ir gobtis juodomis skarelėmis.
Daugeliui tiesiog sunku buvo įsivaizduoti, kaip galėtų į Amžinybę išeiti jų
žmogus tylomis, neapgiedotas. Tik XX a. antroje pusėje jau ne visi gyvieji norėjo
maldų ir giedojimo. Kai kurie prisibijojo sovietinių viršininkų, kiti nenorėjo savo
karjeros gadinti.
Laidojo trečią dieną. Iš senų laikų yra išlikę pasakojimų apie palaidotus
gyvus žmones. Mažeikiškių k. gimusi ir augusi Ona Leikienė prisiminė vieną iš
tėvų girdėtą pasakojimą:
a ai a oti onai turɛ dūkter . na ū
natūr . a ai
lɛ le in . uoš as ka arius kai e alɛda i. anel s
aaa
ū s t ksai la ai ra us al nas. nas t n kt ir ra dė s.
st r k a
er a ir a dūs . od s kai nu rus.
ai
raudo
laukus n al as ro s. k tu adar si. Ka oda i dūkter la ai ra iai a tais
isoki
run en
a dė ir inkakl
ir in runk ... Su ino a tuos turtus ir ka
sar as. Su sl
a i ɛšt anel . ai ien n kt anas ers und kai na ašn k ra i
atsisɛd
a ė išsi und s...
er a išsika ario iš da s ir šiai
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arkiūtin d aran.
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čia
li o a dukt . an t
sak a sak kai
atkas kai
ana ats a ir ra ūd ...
ka
sar
onas la ai a da ano
kad išrata o
dūkter .
Paskutiniai pietūs būdavę kuklūs, išvirdavo dažniausiai kopūstų viralo,
mėsos. Apie degtinę nė kalbos nebuvo Arbatos samavorą užkaisdavo.
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Eidami iš laidotuvių, nei giminės, nei kaimynai ničnieko neėmė, dargi ir
vaikus prigrasindavo.

Išėjusių atminimas
Nuo neatmenamų laikų lietuvių tauta gerbia savo tėvų ir protėvių atminimą.
Kapai – tai savotiška grandis, jungianti kartas, sauganti tautos papročius ir kultūrą.
Kadaise, pagonybės laikais, pagarbą mirusiesiems mūsų protėviams išreikšdavo rudenį, jau nuėmus derlių. Buvo ruošiamos vaišės vėlėms, vadinamos Ilgėmis:
gryčių, klojimų, klėčių kertėse, pirtelėse palikdavo įvairaus maisto. Valgių nešė
ir į kapines, ant piliakalnių, pilkapių, prie šventųjų ąžuolų. Krikščionybei atėjus
į mūsų kraštą, Ilges pradėta vadinti Vėlinėmis. XX a. pirmoje pusėje aplink kapus ar ant jų imta deginti bičių vaško žvakes. Nuo seno Visų šventųjų dieną ir
per Vėlines („aždūšinį“) žmonės ėjo į bažnyčią, meldėsi, lankė artimųjų kapus,
uždegdavo žvakes.
pač Visų šventųjų diena pradėta švęsti XX a. antroje pusėje. Buvo laikas,
kai tai daryti okupacinė valdžia draudė, bet dauguma žmonių nieko nepaisydami puošė artimųjų kapus, ėjo į bažnyčią, meldėsi. Sovietmečiu atsirado naujas
pavadinimas – Mirusiųjų pagerbimo diena. Pavakary, kai bažnytinės pamaldos
kapinėse jau būdavo pasibaigusios, buvo organizuojama tarsi antroji Visų šventės
dalis: uždegdavo kapinių centre esantį aukurą, surikiuoti mokiniai su fakelais
rankose žygiavo į kapines, buvo paruošiami šiokie tokie šiai progai skirti montažai. Tai buvo kultūros namų darbuotojų ir mokyklos rūpestis. Susirinkdavo
nemažai žmonių: kas pasižiūrėti, kas aplankyti artimųjų kapus, uždegti žvakutę,
pasimelsti už mirusiuosius.
Tik prasidėjus Pertvarkai, padvelkus atgimimo vėjams, padėtis pasikeitė.
Visų šventųjų šventė tapo tikrai visuotine švente. Ir senas, ir jaunas galėjo drąsiai,
nevaržomai dalyvauti pamaldose, pasimelsti prie kapo.
Jau prieš kurį laiką žmonės pradėdavo ruoštis šiai šventei: tvarkydavo
kapus, puošdavo juos rudeninių gėlių žiedais. Tai gyvųjų ryšys su amžinai išėjusiais brangiais ir artimais žmonėmis. Lapkričio 1 ir 2 dienomis, vakarais kapinės
atgyja žvakių šviesoje. Iškilmingiausias ir įspūdingiausias būna lapkričio 1-osios
vakaras, kai ant šventiškai sutvarkytų kapų tarp daugybės vėlyvo rudens žiedų
uždegamos žvakutės, kai nulinksta galvos, kalbėdamos „amžinąjį atilsį“, kai ant
dažno skruosto sužvilga prisiminimo ašara...
Labai prasmingas kažkieno pasakytas paraginimas: „ deki e
ak ne tik
sa o išė usie s senelia s ir arti iesie s et ir tie s kuri ka ai toli nuo ė nės ir
tie s kurie s niekas nesu lė ka ...“ Iš tiesų, uždekime žvakę bent savo širdyje,
savo mintyse.
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Užpalių kryždirbystės paminklai
J lanta

a ulyt

Rytų Aukštaitijos kryždirbystės paminklų – medinių stogastulpių, koplytstulpių ir kryžių bruožai trumpai aptarti Antano Rūkštelės, Jono Griniaus, Ilonos
Burinskaitės, šių eilučių autorės, esminius metalinių kaltinių kryžių savitumus apibūdino Antanas Stravinskas1, tačiau Užpalių valsčiaus religiniai paminklai tyrinėtojų
dėmesio nesulaukė. Šis straipsnis – pirmas bandymas atidžiau apžvelgti įvairių
tipų šio krašto religinius paminklus, aptariant ne tik medinius, bet ir netyrinėtus
metalinius – lietus, kaltus bei vamzdinius – kryžius.
Ekspedicijos metu paaiškėjo, kad valsčiuje yra 36 jau seniai neveikiančios senosios kaimų kapinaitės, seniūno Vyto Jurkos rūpesčiu suregistruotos ir pažymėtos
mediniais žymenimis. Ant kalvelių aukštomis pušimis ar kitais medžiais apaugusiose
kapinaitėse dažniausiai išlikę tik pavieniai XIX a. pab.–XX a. pr. paminklai – nedideli kalti metaliniai kryžiai ant aukšto arba žemesnio akmeninio stulpo, rečiau – ant
panašios formos betoninio postamento. Nemažai senųjų metalinių paminklų esama
Užpalių parapijos kapinėse. Kai kurie XIX a. pab.–XX a. pr. geležiniai kalti kryžiai
ant aukštų postamentų tebestovi prie namų pakelėse ir žymi kaimo pradžią bei pabaigą (Likančiai, Kušnieriūnai) arba tyliai rymo prie ištuštėjusių sodybų (Trumpaliai).
Kaip ir visoje Lietuvoje, nuo XX a. dešimtojo dešimtmečio statoma daug medinių paminklų. Pagal senąją tradiciją kryžiai stovi pakelėse prie kaimų (Kaniūkai,
Butiškiai, Kėpiai, Puodžiai, Vilučiai), prie gyvenamųjų namų (Užpaliai, Butiškiai,
Gaižiūnai), žymi palaidojimus Užpalių kapinėse; mediniai Romualdo Šulco darbo
stogastulpiai ženklina religines, istorines ir kitas lankytinas vietas (Krokulės šaltinis, Lygiamiškio, Šeimyniškių, Žaibiškių piliakalniai, konglomerato atodanga ir kt.),
yra jų ir pakelėse (Trumpaliai ir kt.) ar prie gyvenamųjų namų, privačiose valdose
Šventosios pakrantėje (Bajorai), triaukštis stogastulpis puošia ir Užpalių mokyklos
vidinį kiemą. Didelė dalis naujų medinių kryžių kaimo bendruomenių pastangomis
pastatyti vietoj sovietmečiu nugriautų arba sunykusių paminklų, kiti statyti individualiomis intencijomis – norint apsisaugoti nuo vagių (Daujočių šeima, Užpaliai),
pažymint skaudžios avarijos vietą (prie
kelio Užpalių miestelio pakraštyje).
Straipsnis „Versmės“ leidyklai įteiktas 2011 01 26,
serijos „Lietuvos valsčiai“ Lietuvos lokalinių tyriStraipsnio tikslas – apžvelgti Užmų mokslo darbų komisijos įvertintas 2011 05 19,
palių valsčiaus religinius paminklus.
pirmą kartą paskelbtas 2011 10 26 elektroninio serialinio leidinio „Lietuvos lokaliniai tyrimai“, ISSN
Uždaviniai: aptarti Užpalių valsčiaus
2029–0799 visatekstėje svetainėje www.llt.lt.
paminklus pagal medžiagos pobūdį 1 Rūkš te lė A. Lietuvių taut ail , Kaunas, 1929; Rūkšte lė A. Vilniaus kry iai, Kaunas, 1937; Gri nius J.
(metaliniai lieti, kaltiniai ir vamzdiniai
Lietuvių kryžiai ir koplytėlės, L M Aka emi s
kryžiai; mediniai stogastulpiai, koplytMetra tis, Roma, 1970; Bu rins kai tė I. Mažoji sakstulpiai ir kryžiai) ir pagal formą ir dekoralinė architektūra, ytų Auk taiti s tra icin kaim
architektūra, Vilnius, 2009; a bu ly tė J. Lietuvos
ro elementus, o siekiant išskirti tradicijos
mediniai paminklai (XIX a. pab.–XXI a. pr.), Lietu
tęstinumo ir naujovių bruožus, paminklai
v s taut ailininkų s un s svetain [http://www.
lietuvostautodaile.lt/inde .php option com conapžvelgiami ir formų raidos aspektu.
tent task view id 217 Itemid 0]; Lietuvių liau ies
Tyrimo metodai – aprašomasis, analizės,
menas Ma i architektūra (įvadinis A. Stravinsko
straipsnis), kn. 3, Vilnius, 1992.
istorinis, tipologinis, lyginamasis.
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Metaliniai kryžiai
kryžiai Lietuvoje pradėti statyti XIX a. pirmoje pusėje (daugiausia
šio laikotarpio kryžių buvo statyta ir išliko Žemaitijoje), visoje Lietuvos teritorijoje paplito XIX a. antrojoje pusėje, buvo tebestatomi ir XX a. pradžioje. Užpalių
valsčiaus kapinėse išlikę nemažai šiuo laikotarpiu išlietų paminklų. Daugiausia jų
tebestovi Užpalių kapinėse, po vieną ar du kaimų kapinaitėse (Gailiešionys, Pilveliai, Ilčiukai). Lieti masyvūs paminklai, kaip ir šiuo laikotarpiu populiarūs akmeniniai medžio kamieno su nukirstomis šakomis formos kryžiai, buvo brangūs, todėl
juos išgalėjo statyti tik dvasininkai, vienuoliai ir turtingi gyventojai – dvarininkai,
stambūs ūkininkai. Nemaža dalis Užpalių kapinėse stovinčių lietų kryžių pagal
formą ir palaidojimo datas atitinka nuo 1862 m. iki 1905 m. kryžius liejusios Kauno „Minervos“ gaminius, o vienas jų, su skersinio nugarinėje pusėje išlietu įrašu
„ IENIOM S. P. KA IMIER A DAPS E I A/ 1861 R.
ER
A 26 D.“, gali
2
būti vienas pirmųjų šios gamyklos paminklų bei vienu iš ankstyviausių datuotų lietų kryžių Rytų Aukštaitijoje (1 pav.). „Minervos“ gaminių esama įvairiose
Lietuvos miestų, miestelių ir kaimų kapinėse, todėl formos požiūriu šie Užpalių
paminklai neišsiskiria, tačiau galima pabrėžti tokių kryžių gausą vienose nedidelio
miestelio kapinėse, o tai rodo, kad XIX a. pabaigoje ir XX a. pradžioje šis kraštas
ekonomiškai klestėjo. Šį faktą liudija ir išlikęs lietų kryžių pastatymo laikas – 1879,
1884, 1885, 1889, 1891–1894, 1896, 1899, 1901–1926 metai.
„Minervos“ ir kitų XIX a. pabaigos liejyklų kryžiams būdingas to meto istorizmo, konkrečiai – neogotikos, rečiau – neobaroko stiliaus dekoras, kurį galima
skirstyti į kelis tipus. Pirmajam priklauso nedideli arba aukšti masyvūs vientiso
metalo juostų kryžiai su siluetiškai profiliuotais ažūriniais trilapiais, keturlapiais ar
kitos formos skersinių galais (1, 2 pav.). Kartais vingriais ornamentais dekoruojama
ir kryžiaus stiebo apačia, kryžma papildoma nedideliais stilizuotais pluoštiniais
spinduliais. Antrajam tipui priklauso Lietuvoje gan retas paprastos formos lieto
kryžiaus ir reljefinės skulptūros derinys. Toks 1893 m. paminklas su prie kryžiaus
parimusiu angelu užfiksuotas ir Užpalių kapinėse (3 pav.). Analogiškas paminklas
XX a. pabaigoje stovėjo Šimonių kapinėse (Kupiškio r.)3, tačiau Užpalių paminkle
panaudotas spalvinis kontrastas – juodas kryžius ir sidabrinės Nukryžiuotojo bei
angelo figūros suteikia jam dekoratyvumo. Užpalių kapinėse, kaip ir kitose Lietuvos
kapinėse, dažnai aptinkamas ir trečiasis tipas – ažūriniai lieti kryžiai, kurių skersinių erdvės užpildytos įvairiais ornamentais. Ažūrinių kryžių dekoro motyvai ir
komponavimo principai labai įvairūs, tačiau galima išskirti populiariausius Užpalių
kapinių paminklų variantus: kai naudojami vientisų juostų skersiniai, o skersinių
galai ir kryžiaus stiebo apatinės dalies vidinė erdvė bei kryžiaus apačia užpildoma
vingriais riestiniais motyvais, neretai stiebe komponuojama ir sparnais apsupta angeliuko galvutė (4 pav.); kitais atvejais mažesnio arba didesnio kryžiaus skersinių
ir stiebo vidinės erdvės užpildomos ažūriniu ornamentu, stiebo dalis po kryžma
papildoma stilizuotais spinduliais apsuptu nedideliu vainiku (5 a, b pav.;
2
Nors gamyklos įkūrimo data laikoma 1862 m.,
1884 m. paminklas Gailiešionių kapinėse
oficialiuose jos dokumentuose nurodomi 1860 m.
ir kt.) arba pagrindinį kryžiaus dekorą 3 Asmeninis archyvas, fotogr. 1989 m.
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sudaro puošnūs keturlapio formos skersinių galai ir nedideli pluoštiniai kryžmos
spinduliai (5 c pav.). Pasitaiko ir išskirtinių, originalaus dekoro lietų ažūrinių kryžių, kaip antai grakščios formos 1896 m. kryžius su nulūžusiu skersiniu Užpalių
kapinėse (6 a pav.), kitas – sumontuotas iš dviejų skirtingų modelių Ilčiukų kapinėse (6 b pav.; plg. su 5 b pav. ir 4 pav. stiebo apatinės dalies vidaus dekoru).
Dar vienas Ilčiukų kapinių lietas kryžius taip pat sukonstruotas iš skirtingų kryžių
dalių, tačiau bendrą paminklo kompoziciją ardo vertikaliam skersiniui panaudota
dydžiu ir stilistika skirtinga kito modelio stiebo dalis.
Užpalių kapinėse tebestovi ir trys kitose Lietuvos senosiose kapinėse labai
reti kitokios formos lieti kryžiai. Tai romantizmo epochai būdinga paminklo alegorija – iš nukirsto medžio išauganti šaka-kryžius (7 pav.). Nors paminkluose nėra
palaidojimo datų, galima spėti, kad tai gali būti „Minervos“ gaminiai (katalogo nr.
25), nes vėliau, ypač XX a. 6–8 dešimtmečiais, Lietuvos kapinėse plito suvirinti iš
vamzdžių analogiškos formos kryžiai.
Lieti kryžiai įleisti į aukštus ar žemesnius tašyto akmens postamentus, kiti
turi apatinę dėžės formos lietą dalį, kurioje dažnai pateikta informacija apie mirusįjį (vardas, pavardė, mirties data ir amžius), kiti tekstai (prašymas pasimelsti
ir pan.). Kartais lieti įrašai lentelėse yra akmeninio postamento fasade arba lieto kryžiaus stiebo apačioje. Kai kurie įrašai itin įdomūs, nes užrašyti tarmiškai,
kaip antai: „JLSEDAMA TAM / GRABI / S AUKIU IR MELDŽIU / TAVI /
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PASIMELSK UŽ MANI / ANNA JNDRAS IOTE / IS
EIBOS KI / MIRUS
1891 M.“, „S. P. / POTO KRIŽIU PAKA OTAS D I SESERAS / AGOTA DULKENIE / BARBORA UBORO I
“, „KARALUS SONKLADAS / 34 M. NOMIRA
7 GRUOD JA 1880 M.“
Lietuvoje pradėti statyti apie XIX a. vidurį, tačiau miestų,
miestelių ir kaimų kapinėse paplito XIX a. antrojoje pusėje, kai padaugėjo metalo
žaliavos ir kaimuose išaugo kalvių skaičius. Kalti antkapiniai kryžiai buvo statomi
maždaug iki XX a. 3–4 dešimtmečių, vėliau juos pakeitė pradėję plisti vamzdiniai
paminklai. Lyginant su XX a. pirmosios pusės paminklais, XIX a. pabaigos kalti
kryžiai turi daugiau regioninių bruožų: Žemaitijoje, iš dalies Dzūkijoje ir Sūduvoje, buvo populiaresni vienastie iai (ant vientisos geležies juostų lotyniško kryžiaus
karkaso tvirtinami įvairūs riestiniai lankstytos, suktos geležies ornamentai), Aukštaitijoje ir Klaipėdos krašte – vistie iai kryžiai (iš dviejų metalo strypų formuojamas tuščiaviduris kryžius, jo vidinės erdvės užpildomos įvairių formų lankstytos,
suktos geležies motyvais). Užpalių valsčiaus XIX a. antrosios pusės–XX a. pirmosios
pusės paminklai atspindi Rytų Aukštaitijai būdingus bruožus, t. y. vyrauja dvistiebiai kryžiai, o vienastiebiai gana reti ir visada įleisti į aukštą akmeninį stulpą.
Pagal formą Užpalių valsčiaus vienastiebius kryžius galima skirstyti į kelis tipus.
Pirmajam priklauso iš siauros arba platesnės geležies juostos nukalti nedideli paprastos formos kryžiai (1896 m. Gasparo Vaškelio kapas Užpalių kapinėse,
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1923 m. paminklas Trumpalių kapinėse),
av a)
m
alių ka in s
kartais lakoniškas geležies juostų siluetas
) I a a
alių ka in s
paįvairinamas kukliai profiliuojant skersinių galus (Vilučių, Kaniūkų, Užpalių kapinės; 8 a pav.), rečiau ir plonais banguotais 4 spinduliais kryžmoje (1939 m. Kazio Vilučio kapas Užpalių kapinėse).4
Antrajam tipui priskirtini vienastiebiai kryžiai su spinduliais, kurių stilistika artima medinių paminklų geležinėms viršūnėms-saulutėms. Tokie viršūniniai
akmeninių stulpų kryžiai gana reti – pavieniai tebestovi Užpalių (8 b pav.) ir
1884 m. paminklas išlikęs Kušnieriūnų kapinėse.5 Nors kai kuriuose postamentuose
nėra iškaltų (ar neišliko) pastatymo datų, remiantis Kušnieriūnų ir tokiais pačiais
Petrešiūnų (1887 m., Rokiškio r.)6, Taraldžių (Rokiškio r.)7, Šimonių (Kupiškio r.)8,
dviem Druskių (Šimonių vls., Kupiškio r.)9 kapinių kryžiais, jų nukalimą drąsiai
galima priskirti XIX a. pabaigai. Gali būti, kad šiuos Rokiškio, Kupiškio ir Utenos
kraštuose pastatytus kryžius nukalė tas
pats, deja, šiandien nežinomas meistras. 4 Šio paminklo aukštas akmeninis postamentas ir
įrašas atrodo labai naujai, todėl sunku nustatyti,
Vienastiebių tipo kryžius pastatyar tai senojo paminklo kopija, ar atnaujintas setas ir Kaimynų kaimo kapinaitėse. Nors
nasis antkapinis stulpas.
ir nėra palaidojimo datos, iš dekorui 5 Kušnieriūnų senkapiuose išlikęs kryžius paveiktas
korozijos ir nukritęs, viela pririštas prie postapanaudoto „korio“ formos tinklo juostų
mento, todėl būtinas šio kalto kryžiaus išsaugogalima spręsti, kad tai veikiausiai XX a.
jimas muziejuje.
6
Gaš kai tė R. Kapinės:
eliai riaun s Vilnius,
antrojoje pusėje nukaltas kryžius. Tokiu
2009, p. 857.
atveju šis paminklas vertingas kaip re- 7 Kon tri mas Č. Lietuv s ele iniai kry iai, Vilnius,
1991, il. 274 (piešė Č. Kontrimas, 1978 m.).
tų šiuolaikinių kaltų antkapinių kryžių
8
Asmenins archyvas fotogr. 1989 m.
pavyzdys. Pavieniai šiuolaikiniai kalti 9 Lietuvių liau ies menas Ma i architektūra, Vilnius,
vienastiebiai kryžiai pastatyti ir Užpalių
1992, t. 3, il. 628, 629.
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kapinėse – tai Gražių šeimos antkapis (1985, 1990, 2004 m. palaidojimai), kuriame,
kaip ir daugelyje didžiųjų miestų kapinių, kaltas kryžius komponuojamas tarp
dviejų vertikalių akmens plokščių. Gan aukšto kryžiaus stilistika šiek tiek primena
XIX a. Žemaitijos vienastiebius kartu ir
av J n Gai i (mirusi
m)
m
medinių viršūnių saulutę – masyviais
m nu tr )
motyvais paįvairinant skersinius ir antka is su a) senu u kry iumi (
) nau u kry iumi (
m nu tr )
tiesius spindulius, sukuriamas stilizuoto
augalo žiedo siluetas (9 pav.). Vaškelių ir Tarvydų šeimų antkapyje (1982,
1989 m. palaidojimų datos) keturios
geležinės saulutės pritvirtintos ant neaukšto horizontalaus postamento šalia
akmens plokštės, kitame paminkliniame
akmenyje įleista viena metalinė saulutė. XX a. 8–9 dešimtmečiais Lietuvos
miestų ir miestelių kapinėse kaltų geležinių saulučių komponavimas šalia
paminklinių akmens stelų arba ant jų
buvo labai populiarus, tačiau Užpalių
kapinėse tokie pavyzdžiai reti. Savitą
senųjų vienastiebių kryžių dekoro interpretaciją iliustruoja šiuolaikinėmis
technologijomis atlikti 3 nedideli kryžiai
Užpalių kapinėse – du iš jų įleisti tiesiai į žemę (Albino Glinskio ir enono
Gražio kapai), kitas pakeitė buvusį seną
dvistiebį kryžių 1909 m. paminkle (10
a, b pav.).
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Dvistiebiai kryžiai daugiausia buvo statomi kapinėse, tačiau yra jų ir pakelėse prie kaimų ir sodybų. Formos požiūriu Užpalių valsčiaus dvistiebiai kryžiai
panašūs į kitų Rytų Aukštaitijos ir Dzūkijos vietovių kryžius – panašiais riestiniais
S motyvais užpildomos vidinės kryžiaus ertmės, taip pat užbaigiami skersinių galai (1 lent.). Pagal vidaus ertmių dekoro elementus Užpalių valsčiaus dvistiebius
geležinius kryžius galima skirtyti į tris tipus.
Pirmajam priklauso retai esantys kryžiai, kuriuose geometriniais išlankstytais,
rečiau tiesiais suktos geležies strypais sukuriamas lakoniškas, santūrus dekoras
(1 lent., a). Kaip ir kituose Lietuvos regionuose, dažniausiai aptinkamas antrasis
tipas, kai pagrindinis vidinių ertmių ažūras kuriamas S motyvais, kartais jį papildant mažesnėmis tokios pat formos „šakelėmis“ (1 lent., b; 10 a, 13 pav.). Tokių
kryžių dekoratyvumas priklauso nuo spiralių pobūdžio – mažiau užsukti S motyvo
galai suteikia kryžiaus dekorui lakoniškumo ir lengvumo, labiau susuktos spiralės
sukuria tankesnį ažūrą (11 pav.). Trečiajam tipui priklauso stilizuotų augalų motyvų panaudojimas (1 lent., c; 12, 13 pav.10). Tokie kryžiai Lietuvoje gana reti ir
kiekvieno iš jų dekoras unikalus.
Užpalių geležinių dvistiebių kryžių kryžmos nedekoruojamos spinduliais, išskyrus vieną Užpalių kapinių paminklą, kurio kryžmose panaudoti
ir trumpų tiesių
spindulių deriniai. Kartais kryžmą pabrėžia iš skardos išpjautas didesnis ar mažesnis
lotyniškas kryžius, nedidelės skardos plokštelės su stogeliais Nukryžiuotajam. Užpalių kapinėse išlikęs paminklas su geležiniuose kaltuose kryžiuose retai pasitaikančia
gan masyvia skardine kryžmos koplytėle
(13 pav.). Deja, kryžius nukritęs nuo pos- 10
Trumpėlių kaimo kryžiaus dekoras ir skersinių gatamento ir jo neišsaugojus gali pražūti...
lai analogiški kaip ir 1924 m. Žarckaus nukaltame
Anykščių senųjų kapinių kryžiuje, skiriasi tik deŠiuolaikinį kryžmos papuošimo variantą,
talės – kitoks stiebo apačios dekoras, nėra angelo
joje pritvirtinant lietą saulutę, matome
figūros (asmeninis archyvas, fotogr. 1989 m.), tad
Gaigalių kaimo kapinių paminkle.
abu šie paminklai gali būti nukalti to paties meistro.
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Dauguma geležinių kryžių turi įvairiai dekoruotas apatines dalis: dažniausiai
S motyvais formuojama paprasto ar sudėtingesnio silueto savita „vaza“ (2 lent.,
a), rečiau naudojami vingrūs sudėtingesnio lankstymo siluetai (2 lent., b) arba tik
dvi atramos (2 lent., c – 1, 2), kai kurios primena lietų kryžių apatines stiebo dalis (2 lent., c – 3), pasitaiko ir originalių, su kryžiaus dekoro motyvais derinamų
variantų (2 lent., c – 4, 5, 6).
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Užpalių valsčiaus dvistiebiai kryžiai išsiskiria dar vienu bruožu – čia aptikti
net keli kryžiai su angelų figūromis. Nedideli lieti šventųjų figūrų reljefai gan dažni
XIX a. pabaigos–XX a. pradžios Žemaitijos regiono (Raseinių, Kelmės r.) vienastiebiuose, rečiau dvistiebiuose kryžiuose. Čia populiarūs Dievo Motinos su kūdikiu,
Pietos siužetai, pasitaiko ir kiti šventieji – šv. Barbora, šv. Pranciškus, šv. Marija
Magdalietė, apaštalai11, kartais aptinkami ir iš skardos karpyti trimituojantys angelai.12
Aukštaitijoje tokie lieti religiniai reljefai kryžių dekore nebuvo naudojami, išskyrus angelų figūrėles arba angeliukų galvas su sparnais. Užpalių parapijos kapinėse
išlikę trys dvistiebiai kryžiai ir vienas vamzdinis kryžius su angelų figūrėlėmis:
dviejų dvistiebių ir vamzdinio kryžiaus stiebuose po Nukryžiuotuoju pritvirtinti lieti
dviejų besimeldžiančių angelų reljefai (14 pav.)13, kito 1907 m. dvistiebio kryžiaus
stiebo apačioje klūpo karpytos skardos
besimeldžiančio angelo siluetas. Labai 11
Plačiau apie tai žr.: Pač kaus kie nė J. K. Lieti relpanašios formos, tik grakštesnis angelas
jefai kalviškoje kryždirbystėje, aut ail s metra tis,
2008 nr. 15–16.
stiebe po Nukryžiuotuoju yra ir kryžiuje
12
Asmeninis archyvas fotogr. 1999 m., 2006 m.
prie Jono Vaškelio sodybos Trumpaliuose 13 Vamzdinio kryžiaus vienas iš dviejų angeliukų
(15 pav.). Nasvaičių kaimo kapinaičių
nulūžęs.
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paminkle panaudotas kitas variantas – tai kryžiaus skersiniuose abipus Nukryžiuotojo
pritvirtintos dvi lietos angeliukų galvos su sparnais (16 pav.). Trys lietos angeliukų
galvos ant visų kryžiaus skersinių yra ir Šimonių kapinių (Kupiškio r.) 1892 m.
dvistiebiame kryžiuje.14 Tokių pavyzdžių Rytų Aukštaitijos kapinėse gali būti ir
daugiau. Nors dauguma šių Užpalių valsčiaus kryžių neturi datų (kai kurių įrašai
labai sunykę ir neišskaitomi), pagal stilistiką ir postamentus jie priklauso tam pačiam
laikotarpiui, t. y. XIX a. antrajai pusei–XX a. pradžiai. Lietų besimeldžiančių angelų
figūros geležiniuose kryžiuose susiję su to paties laikotarpio Rytų Aukštaitijoje, ypač
Utenos apskrityje, statytų medinių kryžių dekoro tradicija: iki 1910 m. daugelyje
Utenos krašte statytų A. Deveikio kryžių koplytėlės apačioje arba ant dviejų kolonų
viršaus yra besimeldžiančių angelų figūros15, daugelyje nežinomų meistrų sukurtų
Utenos, Rokiškio apskričių medinių kryžių koplytėlių-altorėlių kolonų viršuje dažniausiai matome besimeldžiančius16, rečiau su žvakėmis rankose angelus.17 Šių medinių
kryžių pastatymo laikotarpis, apimantis 1874–1928 metus, sutampa su geležinių kryžių kaldinimo laiku, todėl nenuostabu, kad medinių kryžių dekoro elementai buvo
perkelti į kitos medžiagos paminklus. Tai patvirtina ir medinėms kryžių figūroms
analogiška lietų bei iš skardos karpytų angeliukų forma ir pozos populiarumas
(besimeldžiantys). Vienas iš seniausių – 1874 m. medinių kryžių su išpjaustytais
mediniais besimeldžiančių angelų siluetais užfiksuotas būtent iš Užpalių valsčiaus
Ilčiukų kapinių18, kiti kryžiai su angelais stovėjo ir Kaniūkų, Užpalių kapinėse.19
Rytų Aukštaitijos geležiniuose antkapiniuose kryžiuose esančios lietos sparnuotos angeliukų galvos taip pat atitinka medinių paminklų tradiciją – kai kuriuose
XIX a. pabaigos–XX a. pradžios stogastulpiuose ir medinių kryžių koplytėlių-altorėlių apačioje buvo išdrožiamos baroko stiliui būdingos angeliukų galvutės su
sparneliais. Analogiška situacija būdinga ir Žemaitijai – trimituojantys angelai buvo
populiarūs metalinėse medinių paminklų viršūnių vėjarodėse20, todėl jų atsiradimas
ir geležiniuose antkapiniuose kryžiuose savaime suprantamas reiškinys.
Šiuolaikiniai kalti antkapiniai dvistiebiai kryžiai Užpalių valsčiaus kapinėse
labai reti – tik du kryžiai pastatyti ant Tamošiūnų šeimos kapo. Jų stilistika skiriasi nuo senųjų dvistiebių kryžių: vidinės rėmų erdvės paliktos tuščios, kryžmos
puoštos prie apskritimo pritvirtintais tiesiais ir suktos geležies spinduliais, stiebo
apačia papildyta dviem skirtingomis
detalėmis – vingriu žydinčios gėlės
14
motyvu bei riestinių formų ažūru. Tai 15 Asmeninis archyvas fotogr. 1989 m.
Iliustracijas žr.: en i liau ies skul tūra ten s kra
rodo, kad šiuolaikiniai kalviai ir užsakot tyr s mu ie u e katalogas, Utena, 2002, il. 12, 13,
14, 15, 19, 21, 22, psl. 27, 29, 34.
vai nesiremia senųjų paminklų darymo
16
Iliustracijas žr.: ry ir yst Lietuv e, Vilnius, 1998.
tradicija, o laisvai interpretuoja kaltinių 17 Iliustracijas žr.: ry ir yst Lietuv e, Vilnius, 1998:
antkapinių kryžių formas.
1898 m.
18
Iliustraciją žr.: ry ir yst Lietuv e, Vilnius, 1998,
Užpalių valsp. 519.
čiuje nėra gausu, daugiausia jų XX a. 19 Žr. 41 ir 42 nuorodą.
20
Iliustracijas žr.: Kon tri mas Č. Gele iniai Lietuv s
4–7 dešimtmečiais pastatyta Užpalių
kry iai, Vilnius, 1991, il. 57, 96, 103, 116.
parapijos kapinėse, keletas – Užpalių 21 Dauguma Užpalių kapinių vamzdinių kryžių neturi
įrašų apie palaidojimus, o kituose įrašytos paskutinį
stačiatikių kapinėse. Jų statymo laikas
palaidojimą žyminčios XX a. 10 dešimtmečio datos
sutampa su visoje Lietuvoje tokių krygali būti vėlesnės nei paminklas (pvz., Braukylų šeižių paplitimo laiku.21 Formos požiūriu
mos kapas su 1958 ir 1996 m. palaidojimų datomis).
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galima išskirti keletą tipų. Pirmasis, populiarus visoje Lietuvoje, – tai paprasti,
iš vamzdžių suvirinti kryžiai, nudažyti
tamsia spalva su šviesiai dažytu Nukry žiuo tuo ju kryž mo je (pa lai do ji mų
datos 1943, 1954). Kai kurie iš jų turi
bumbulais ar nedideliais kūgiais profiliuotus skersinius, rečiau – iš vielos
lankstytus trilapio formos ornamentus.
Keletas tokių kryžių pastatyta Užpalių
parapijos ir Užpalių stačiatikių kapinėse.
Antrojo tipo kryžiuose naudojami siluetą
papildantys dekoro elementai – kryžmos
viršuje komponuojami trys ilgi spinduliai ir dvi spiralėmis užsibaigiančios
„šakos“ stiebe (Seibučių šeimos kapas),
juodame kryžiuje balta spalva dažytas
kryžmos apskritimas su trumpais tiesiais
spinduliais derinamas su stiebo apačios
baltomis lenktomis detalėmis (Jono Antanavičiaus ir Banio Kiprijono kapas)
arba aukštoje akmens steloje įleisto nedidelio juodo vamzdinio kryžiaus kryžmą supa šviesaus metalo apskritimas
su trumpais tiesiais spinduliais (Jurgio
Lapienio kapas (1866–1938). Trečiajam
tipui priklauso kryžiai, kurių visos dalys įrėminamos metalo juostomis (arba
stora viela), taip sušvelninant gan grubų
vamzdžių siluetą. Kartais prie metalo
juostų kryžmos dalyje tvirtinami nedideli spinduliai ir apskritimas, ažūriški
skersinių galai, kitos papildomos detalės
(17 pav.). Ketvirtajam tipui priklauso
įvairiai dekoruotos kryžių grupės, t. y.
iš vieno nukirsto „medžio“ išaugantys
du (Pilvelių kaimo kapinės) arba trys
vamzdiniai kryžiai (du paminklai Užpalių kapinėse, 18 pav.).
Rytų Aukštaitijos XIX a. antrosios
pusės paminklai išsiskiria dar vienu
ypatumu – Utenos, Kupiškio, Rokiškio,
Anykščių, Dusetų kraštuose buvo statomi aukšti, dažnai iki 3 metrų tašyti
akmeniniai stulpai su geležiniais kry-

av

Lietuvos valsčiai

raukylų eim s ka as

alių ka in s
av

alių ka in s

m

al iūn nu tr

1418

ET

I

U LT

RA

žiais viršūnėje. Tokių paminklų kilmę galėjo lemti amatų plėtra, t. y. kaimuose
padaugėjus kalvių, kurie, be meninės kalvystės, gamino ir įvairius darbo įrankius,
atsirado galimybė vystytis ir akmentašystei. Kita vertus, ne mažesnę įtaką galėjo
turėti ir paminklų tradicijos specifika – Rytų Aukštaitijoje ilgiausiai Lietuvoje, iki
XX a. pradžios, buvo statomi aukšti mediniai stogastulpiai, todėl akmeniniai stulpai
su geležiniais kryžiais gali būti naujoje medžiagoje savitai interpretuota senosios
tradicijos forma. Šią versiją patvirtina analogiškos kai kurių akmeninių stulpų ir
medinių stogastulpių geležinių viršūnių formos (Utenos r. Užpalių, Kušnieriūnų
kapinių, Anykščių r. Andrioniškio bažnyčios šventoriaus, Debeikių, Čekonių kaimų,
Svėdasų kapinių paminklai ir kt.). Kita vertus, obeliskus primenančių akmeninių
antkapinių stulpų kilmė gali būti susijusi ir su Aukštaitijoje plitusio istorizmo,
šiuo atveju neoklasicizmo, formomis, tačiau ši versija reikalauja atskiro šio stiliaus
poveikio XIX a. antrosios pusės paminklams tyrimo.
XIX a. pabaigos ir XX a. pradžios akmeniniai stulpai skiriasi aukščiu ir
siluetu: vieni jų grakštūs ir aukšti (2,50–3 m, vienas aukščiausių – apie 3,50 m
Ilčiukų kapinėse, 12 pav.), kiti stambesnių tūrių ir žemesni (apie 1,50–2 m). Aukštieji stulpai dažnai turi dvi, rečiau tris dalis, t. y. apatinėje dedamas vienas didesnis arba du akmens blokai, kaip ir klasikinėse kolonose tampantys savita baze
smailėjančiam stulpui (3 lentelė, 1). Gali būti, kad toks būdas pasitelktas siekiant
pastatyti kuo aukštesnį stulpą. Kitais atvejais aukštas stulpas sudarytas iš dviejų
komponentų – apatinės „bazinės“ ir viršutinės smailėjančios dalies, kuri fasadinėje
pusėje tašytais karnizais skaidoma į „laiptus“, rečiau į atskirus rėmus (3 lent., 2;
19 pav.). Dažnai stulpas užbaigiamas paprastu lygiu viršumi (3 lent., 1, 4) arba
pabrėžiamas siauresniu arba platesniu stačiakampiu apvadu, kuriame kartais iškalama paminklo pastatymo data22 (3 lent., 2, 3). Analogiški silueto formavimo bruožai
būdingi ir žemesniems akmeniniams bei nuo XX a. pradžios pradėjusiems plisti
betoniniams postamentams (3 lent., 5–7). Šios tradicijos bruožus matome ir Užpalių stačiatikių kapinėse – keli metaliniai stačiatikių kryžiai įleisti į tokius pačius
lentel
aut r s

altų ir lietų kry ių
a al

stamentų

rm s (Lentel s su aryt s

alių eks e ici s metu u iksu tus

aminklus)

22

Pasitaiko atvejų, kad
pos ta mento vir šu je
(kartais apačioje) iškalta metais vėlesnė
data nei kartu su tekstu postamento fasade
iškalta mirties data.
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neaukštus stulpo formos postamentus. Postamentų fasadinės plokštumos viduryje
arba apačioje iškalami mirusiesiems skirti įrašai (kai kurie sunkiai beįskaitomi),
kartais ir datos bei reljefiniai religiniai simboliai – graikiškas, lotyniškas kryžius,
liepsnojanti širdis, taurė, Kristaus monograma INRI. 1929 m. palaidojimą žymintis
betoninis paminklas su lietu kryžiumi išsiskiria originalia detale – stulpo apačioje
yra gili niša, kuri, sprendžiant pagal jos dydį, galėjo būti skirta neišlikusiai religinei skulptūrai (5 pav. c).
Labai retai senieji kalti kryžiai turi žemus postamentus. Užpalių kapinėse
vienas kaltas kryžius įleistas į lietiems paminklams būdingos formos metalinį dėžės
formos postamentą (Velučių šeimos kapas)23, kiti du turi Rytų Aukštaitijai būdingus kaltus postamentus su 4 kojomis – tokie paminklai neretai statomi tiesiai ant
žemės arba plokščio akmens (Užpalių ir Kušnieriūnų kapinės, 20 pav.). Vėlesni
vamzdiniai kryžiai, kaip ir XX a. pabaigos–XXI pradžios metaliniai kalti kryžiai, taip
pat įleidžiami tiesiai į žemę, rečiau – į žemą akmeninį arba betoninį postamentą.
Dar vienas svarbus senųjų metalinių kryžių bruožas – jų ir postamentų dydžių santykis: aukštų akmeninių stulpų
viršuje statomi nedideli, apie 1–1,20 m 23
Nors pirmas palaidojimas žymi 1995 m. datą, antkryžiai, žemesniuose postamentuose
kapinis kaltas kryžius gali būti naujai nudažytas
XX a. pradžiai priklausantis paminklas. Analogiškas
įleidžiami apie 1,20–1,50 m aukščio kry1920 m. kaltas kryžius stovi ir Antašavos (Kupišžiai, ant žemų postamentų matome gan
kio r.) bažnyčios šventoriuje (Asmeninis archyvas,
aukštus, apie 2 m metalinius kryžius.
fotogr. 1989).
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Senųjų XVIII–XIX a. pradžios Lietuvos
pavyzdžių esama labai nedaug. Vieni jų – 1915–1933 m. Balio Buračo užfiksuoti 1838 m. Degėsių ir 1847 m.
Kaniūkų senkapių paminklai (21 a, b pav.). Nors paminklai XX a. pradžioje jau buvo
apnykę, išlikusios detalės liudija, kad jų
būta dviaukščių. Pagal proporcijas struk- 24
Brens ztejn M. r y e i ka lic ki mu kie Mate
tūroje vyrauja apatinis keturšlaitis stogeria y
s tuki lu we na Litwie Krak w, 1906, lent.
XXII nr. 40, lent. XXI nr. 39 ( arasai); Juodinių
lis su riestomis atramomis, o nedidelis
k., Kamajų vls., Rokiškio aps. (Nacionalinio M. K.
viršutinis stogelis su vertikaliomis koloČiurlionio muziejaus liaudies meno skyriaus fototeka (toliau NČDM), Lta 546, 1923 m. K. Šimonio
nėlėmis darniai papildo ir pratęsia aukštą
piešinys), Kavarsko mst., Ukmergės (dab. Anykščių)
paminklą. XX a. pradžioje šio tipo stoaps. (NČDM, Lta 791, 1927 m. J. Buračo piešinys),
Šešuoliai, Ukmergės aps. (A. Jaroševičius, Lietuvių
gastulpiai stovėjo Ukmergės, Rokiškio ir
kry iai, Vilnius, 1912, pieš. 28) ir kt.
arasų apskrityse24, ir juos piešusio Fran- 25 Kszyv da-Pol kow ski Fr. r y e na Litwie ys wa
la J hr r e ieckie
akis ek latem r
,
cisko Kšyvdos-Polkovskio nuomone, priKrak w, 1910. Šiuos apibūdinimus autorius nurodo
25
po paminklų iliustracijomis, puslapiai nenumeruoti.
klauso labai senam paminklų tipui. Tai
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liudija ir šio dailininko albume nurodytos 1820–1867 m.
av
m st astul is
datos. Panaši stogastulpių struktūra Rytų Aukštaitijos
akel e eimyni kių kaimas
kraštuose išliko ir XIX a. pabaigoje–XX a. pradžioje, nors
buvo statomi ir dviejų trijų aukštų stogastulpiai su paav t astul is akel e
laipsniui į viršų mažėjančiais vienodos formos stogeliais ir De sių k Aut
ulcas
lenktomis atramomis. XIX a. stogastulpių tradicinė struktūra ir dekoras buvo išlaikyti Šeimyniškių kaime stovėjuav
lytstul is su
siame stogastulpyje, tik, skirtingai nuo senųjų, nedidelis atvira k lyt le Alinauk s k
paminklo aukštis suteikė jam masyvumo.26 Nors nežino- Aut
ulcas
ma šio paminklo pastatymo ir užfiksavimo data, pagal
jo būklę galima spręsti, kad priklausė maždaug XX a. 3–4 dešimtmečio laikotarpiui.
XX a. pabaigoje pastatytų tradicinių stogastulpių Užpalių valsčiuje nėra daug.
Tai Šeimyniškių kaimo pakelėje 1991 m. pastatytas stogastulpis Sausio 13-ajai atminti (naujas atstatytas buvusiojo vietoje ), profesoriui Kaziui Pakštui (1893–1960)
skirtas stogastulpiams artimas koplytstulpis su atvira koplytėle prie kelio Alinaukos kaime (autorius R. Šulcas) ir trijų aukštų stogastulpis Užpalių vidurinės
mokyklos vidiniame kieme (2002 m., autorius R. Šulcas). Šeimyniškių stogastulpio
struktūra artima XIX a. paminklams,
tik skiriasi detalės: panaudotas ne gele- 26 Iliustraciją žr.: en i liau ies skul tūra ten s kra
t tyr s mu ie u e, katalogas, 2002, p. 103.
žinis, o medinis viršūnės kryžius, taip
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pat mediniams kryžiams būdingas stulpo dekoras – lenktais dantukais dekoruoti
šonai, visos stulpo pusės išraižytos augaliniais ornamentais; skirtingai nuo senųjų
stogastulpių, papėdės geometrinių formų ažūras pjaustytas ne kiaurapjūvio, o reljefine technika (22 pav.). Alinaukos paminklas taip pat tradicinių formų, tik neturi
geležinės viršūnės ir, kaip neretai pasitaiko šiuolaikiniuose paminkluose, stulpo
fasade naudojami reljefiški užrašai ir stilizuotas augalinis dekoras.
Šiuolaikinėms stogastulpių interpretacijoms priklauso R. Šulco ir Užpalių
vidurinės mokyklos drožėjų sukurti paminklai – pakelėje prie Degėsių kaimo
(skirtas čia gimusiam Lietuvos kariuomenės įkūrėjui Jonui Galvydžiui-Bykauskui
(1864–1943), Krokulės šaltinio, Šeimyniškių piliakalnio ir kitose istorines vietas žyminčio „Užpalių tako“ (2000–2001) pastatyti neaukšti ąžuolo rąstai, kurių fasadinėse
plokštumose išraižyti pastatymo intencijos tekstai, viršus užbaigiamas apvaliais,
daugiau Žemaitijos seniesiems stogastulpiams būdingais stogeliais ir profiliuota
aukšta medine viršūne, kaip ir kituose R. Šulco darbuose, be geležinės ar medinės
saulutės (23 pav.). Stilizuoto stogastulpio variantą galima įžvelgti Vlado Butiškio
(1932–2007) paminkle (Užpalių kapinės), stulpo su niša tipas savitai interpretuotas Alfonso Juzulėno (1922–2007) paminkle (Užpalių
kapinės) – besisukančios juostos motyvu dekoruotas
av kul tūrinis stul as
neaukštas stulpas užsibaigia niša su Rūpintojėliu ir
aranauskas
alių
gan masyvia geležine viršūne.
ka in s
m
(arba stulpinės skulptūros),
neretai literatūroje klaidingai vadinami stogastulpiais,
rečiau koplytstulpiais, taip pat priklauso senosios tradicijos šiandieninei interpretacijai, kurios pradininku galima
laikyti žinomą drožėją Ipolitą Užkurnį. Šv. Kazimierui
skirtas paminklas stovi Užpalių bažnyčios šventoriuje,
šv. Izidoriui – Viktorijos Jovarienės sodyboje (abu Stanislovo Karanausko darbo), tačiau daugiausia šio tipo
paminklų pastatyta Užpalių kapinėse. Tai S. Karanausko
sukurti du paminklai – 1863 m. sukilimo vadui Povilui
Červinskiui (1984) ir Šatkų šeimai (1971). Pastarasis dvipusis – fasadinėje pusėje vientiso medžio rąsto nišoje
išdrožta šv. Jono Nepomuko skulptūra, kitoje – sėjėjas
(šv. Izidorius ) (25 pav.). Kituose antkapiniuose skulptūriniuose stulpuose išdrožtas Rūpintojėlis (Kuliešiaus
(1927–2007) kapas), Dievo Motina su kūdikiu, Nukryžiuotojo galva.
Sunku nustatyti, ar Užpalių valsčiuje buvo populiarūs
nes išlikusios žinios labai menkos,
tačiau, sprendžiant pagal kitus Rytų Aukštaitijos regionus, galima teigti, kad šio tipo paminklai nebuvo tokie
populiarūs kaip stogastulpiai ir kryžiai. Žinoma, kad
Trumpalių kaime 1863 m. gimęs Feliksas Vaškelis (miręs
Bajorų kaime po 1932 m.) po 1888 m. gaisro Užpalių
miestelio aikštėje pastatė koplytstulpį su šv. Florijonu.
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Paminklo pagrindą sudarė aukštas šešiakampis stulpas
su kvadratine įstiklinta koplytėle (joje Nukryžiuotojo
figūra) ir gan masyvia šv. Florijono figūra virš jos.27
1933 m. jo vietoje buvo pastatytas betoninis paminklas su dviem bareljefais – kryžių nešančiu Kristumi
ir šv. Florijonu (autorius nežinomas), kuris 1963 m.
sovietų valdžios buvo nugriautas, 1991 m. atstatytas
parapijos klebono Juozapo Šumsko iniciatyva.28
Neretai koplytstulpiai su šv. Jono Nepomuko
arba Jėzaus Krikšto grupe buvo statomi prie vandens
telkinių, tad Užpalių valsčius nebuvo išimtis – šiandien
jau neišliko dar 1970 m. Butiškių kaime prie upelio
stovėjęs medinis koplytstulpis29 (buvusios skulptūros
siužetas nežinomas, tačiau galėjo būti Nepomukas) ir
koplytėlė ant stulpo su šv. Jono statulėle prie Udrokšlio upelio, netoli P. Kuosos namų.30
Šiuolaikinių koplytstulpių taip pat nėra daug.
Užpalių kapinėse pastatytas neaukštas koplytstulpis su
atvira koplytėle (Aldonos Klovienės (1936–1982) kapas)
struktūros požiūriu artimas senajai tradicijai, tik vietoj religinės skulptūros „dega“ medinė amžinoji ugnis
(26 pav.); tradicinių formų koplytstulpis su atvira kopav A l vien s ka
lytėle ir Rūpintojėliu puošia Viktorijos Jovarienės kiemą
aminklas
(S. Karanauskas, 2004). Koplytstulpių interpretacijai priklauso A. Klovo paminklas prie Užpalių mokyklos, skirtas profesoriams K. Pakštui,
P. Jodelei ir A. Žvironui atminti (1990). Monumentaliai Rūpintojėlio skulptūrai vietoj
namelio formos koplytėlės panaudota erdvi niša su dvišlaičiu stogeliu ir varpu
bei geležine viršūne. Tokios stilistikos darbai – skulptūrai naudojant nišas vietoj
koplytėlės – populiarūs tarp šiandienos
kryždirbių ir sudaro atskirą tradicinių
27
en i liau ies skul tūra ten s kra t tyr s mu ie u e...,
koplytstulpių interpretacijos tipą.
p. 13, iliustracija p. 63.
Užpalių valsčiaus
28
Bal čiū nas S., Ku lie šie nė V.
aliai Mūsų sva
kaip ir šio krašto stogastulpiai,
nių kra tas, Vilnius, 1999, p. 92–95.
29
Pa tei kė jas Sta nis lo vas Bal čiū nas, gim. 1943 m.
pri klau so se niau siems pa vyz džiams
Trumpalių k., Užpalių vls., autorės pokalbis 2010
Lietuvoje. Iki šiol žinomas seniausias
11 09.
šio valsčiaus paminklas – maždaug iki 30 Pateikėja Aldona Pranskūnaitė-Kilienė, gim. 1928 m.,
užrašė Regina Tamošiūnaitė-Abukauskienė 2002
1995 m. Vaiskūnų kapinėse stovėjęs
04 22.
apie 4 m aukščio apnykęs pušinis kry- 31 Alavinė kančia ir geležinė viršūnė saugomi Užpalių mokyklos muziejuje. Kryžiaus skersinis buvo
žius su įrėžta 1844 m. data.31 Kai kurie
nukritęs, o ilgaamžiškumą lėmė paminklui parinkta
XX a. pirmojoje pusėje užfiksuoti senieji
smalinga pušis. Pateikėjas Užpalių seniūnas Vytas
Jurka, gim. 1948 m. Gaivenių k., Saldutiškio apyl.,
kryžiai pastatyti 1864–1874 m. Tai Užautorės pokalbis 2010 12 15.
palių miestelyje stovėjęs 1864–1874 m. 32 A. Varno rinkinys, nr. 639, NČDM.
kryžius32, kryžiai su 1847 m. ir 1871 m. 33 A. Varno rinkinys nr. 887, fotogr. 1925, NČDM
(kryžių pastatymo datos nurodytos metrikoje).
datomis Kaniūkų (21 b pav.)33, 1872 m. 34 A. Varno rinkinys nr. 904, fotogr. 1925, NČDM
Degėsių34, 1874 m. Ilčiukų kapinėse.35 35 ry ir yst Lietuv e..., p. 519.
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Kiti statyti XIX a. antrojoje pusėje. Tai 1885 m. kryžiai
Užpalių kapinėse36 ir ūkininko Jurgio Sirvydžio sodyboje
Degėsių kaime37, du kryžiai su 1887 m. data Užpalių
kapinėse38, 1888 m. kryžiai ūkininko Jono Dulkės sodyboje Degėsių kaime (27 pav.) ir ūkininkės Sakalnikienės kieme Užpaliuose39, 1893 m. Užpalių kapinėse
(29 pav.). Šiam laikui gali priklausyti ir buvę kryžiai
Kaniūkų kaime prie kelio Jono Miškinio laukuose40 ir
ūkininko Vilučio kieme Užpaliuose41, kryžiai su angelais ant kolonų Užpalių42 ir Kaniūkų kapinėse.43 Kaip
ir visoje Lietuvoje, iki Antrojo pasaulinio karo kaimo
bendruomenių jėgomis kryžiai buvo statomi kaimų
pradžioje (kartais ir pabaigoje) ir buvo vadinami kaimo
kryžiais. Žinoma, kad apie 1930 m. dekoruotas kryžius
buvo pastatytas Puodžių kaime (patrešęs dar stovėjo
apie 1985 m.)44, 1939 m. – Garunkščio žemėje Kaniūkų kaimo pradžioje (darė Feliksas Gaidys iš Puodžių
kaimo).45 Iki šių dienų gerai išlikęs prižiūrimas Galinių
kaimo kryžius (1938 m.), tarpukariui gali priklausyti ir
apnykęs paprastos formos medinis kryžius prie kelio,
žymintis buvusios sodybos vietą Trumpėlių kaime.
XIX a. antrojoje pusėje formos požiūriu vyravo
av
m kry ius
kryžiai su trilapiais skersinių galais ir nedidelėmis, ūk J n Dulk s s y e
Rytų Aukštaitijai, o ypač Utenos kraštui, būdingomis De sių k
alių vls
koplytėlėmis-altorėliais (27 pav.). Tenka manyti, kad, be
ten s a skr Dulk s a l
dekoruotų, buvo statomi ir paprastos formos kryžiai, (t v ) arytas (NČDM
tačiau jų XX a. pradžios etnografai paprastai nefiksuoda- A Varn rinkinys nr
vo. Prie paprastesnio dekoro kryžių galima priskirti du
t r
)
panašius, veikiausiai to paties meistro kurtus kryžius,
kurių vienas buvo Užpaliuose (1864–1874), kitas Jono Miškinio laukuose prie kelio
Kaniūkų kaime (28 pav.). Pagrindinį jų dekorą sudaro pridėtinėmis vingiuotomis
juostomis puošti skersiniai ir savitas „karnizas“ – pusrutuliais dekoruota stulpo viršutinė dalis. Kiti kryžiai su nedidelėmis
stačiakampėmis koplytėlėmis-altorėliais,
kurių kolonas užbaigia siluetiškai pjaus- 36 A. Varno rinkinys nr. 623, fotogr. 1924, NČDM
tyti angelai, kryželiai arba žvakės, altorių 37 Dirbo Martynas Sirvydis, A. Varno rinkinys nr.
861, fotogr. 1925, NČDM
baldakimą imituojantys stogeliai Nukry- 38 ry ir yst Lietuv e..., p. 520, p. 521; Lietuvių liau
ies menas Ma i architektūra, Vilnius, 1970, t. 2,
žiuotajam, visi skersiniai ir stulpas dekoil. 191.
ruoti ažūriniais dantukais arba kitokiais 39 A. Varno rinkinys nr. 619, fotogr. 1924, NČDM.
pjaustiniais, būdingi Utenos apylinkių 40 A. Varno rinkinys nr. 902, fotogr. 1925, NČDM.
41
kryždirbiams, kuriems įtaką darė šiame 42 A. Varno rinkinys nr. 627, fotogr. 1924, NČDM.
A. Varno rinkinys nr. 621, fotogr. 1924, NČDM.
krašte dirbusio A. Deveikio (XIX a. vid.– 43 ry ir yst Lietuv e..., p. 444.
1929) kūrybinis braižas. Be šių, aptinka- 44 Pateikėjas Užpalių seniūnas Vytas Jurka, autorės
pokalbis 2010 10 15.
ma ir originalaus dekoro kryžių, kaip 45 Ta mo šiū nai tė-Abu kaus kie nė R. aniūkų kry ius,
rankraštis, 2002, p. 2, 3.
antai Užpalių kapinėse buvę trys kry1425
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av

ry ius

ūk J n Mi kini
lauku se

rie keli

aniūkų k (NČDM
A Varn rinkinys
nr

t r
av

m

kry ius

alių

)

ka ai (NČDM
A Varn rinkinys
nr

t r
L Vilnius
)

žiai: 1887 m. paminklo atviro namelio formos koplytėlės šonai dekoruoti ažūriniais
stilizuotais augaliniais pjaustiniais46, 1893 m. kryžiaus koplytėlės-altorėlio papėdė
turi stogastulpių atramas (29 pav.)47, o 1887 m. kryžius išsiskiria savitu kryžmos
akcentu – kryžmos koplytėlė pakeista vertikaliu, religine tapyba paįvairintu skydu.48
XX a. antrosios pusės–XXI a. pradžios medinius kryžius pagal sandarą formuojančius elementus galima skirstyti į keturis tipus. Pirmajam priklauso paprasti
be dekoro kryžiai, kurių daugumos siluetą papildo trilapiai skersinių galai. Toks
kryžius stovi prie kelio šalia dviejų sodybų Šeimyniškių kaime, 2009 m. dar buvo
ir Gaižiūnų kaime (Juozapo abulionio statytas kryžius), tačiau dabar beliko tik
stačiakampis medinis kryžiaus postamentas. Savitą kompoziciją regime Martinčiūnų kaime – įamžindami 1952 m. rugsėjo 21 dieną žuvusių partizanų Vytauto
Abukausko-Laisvučio (gim. 1930 m.) ir Juliaus Siručio-Eimučio (gim. 1931 m.)
atminimą, broliai Jonas ir Gintautas Abukauskai paprastą medinį kryžių atidavė
dvišakio ąžuolo „rankoms“ (30 pav.).
Antrasis tipas – kai siluete vyrauja lotyniškas kryžius su trilapiais skersinių
galais, o visi kryžiaus kraštai arba trys skersiniai dekoruojami geometriniais dantukais, stulpas karnizais skaidomas į dvi ar
kelias dalis. Kartais tokių kryžių stulpų 46
Iliustraciją žr.: en i liau ies skul tūra ten s kra
fasaduose yra reljefiniai įrašai, datos,
t tyr s mu ie u e..., p. 135; ry ir yst Lietuv e...,
p. 520.
augalinio ornamento motyvai (Puodžių
47
Toks kryžmų koplytėlių ir stogastulpių atramų dekaimo kryžius kryžkelėje, P. Palskis,
rinimas būdingas ir kitiems Utenos krašto kryžiams.
1990; Šeimyniškių kaimo kryžius pa- 48 Iliustraciją žr.: ry ir yst Lietuv e..., p. 521.
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kelėje, 1991; Kazio Šulskio (1921–1944)
av ry ius arti anų atminimui
m
antkapinis kryžius Užpalių kapinėse, 1990 Martin iūnų k
m V In ra iaus nu tr
(31 pav.). Šiam tipui priklauso ir dviejų
skersinių kryžius Užpalių kapinėse, kuav
ulski sim linis ka as
alių
rio apatinis nedidelis skersinis, skirtin- ka in se
m ra as
L I
A
gai nei XIX a. pabaigos dvikryžmiuose
N IN M
V
kryžiuose, vadintuose karavykais, yra ne
po viršutiniu skersiniu, o stulpo apačioje. Tokią paminklo struktūrą galėjo lemti
įrašas medinėmis raidėmis – vertikaliai išdėstyti žodžiai DIEVE ir GINK, o horizontaliame skersinyje – LIETUV („Dieve/gink/Lietuvą“).
Trečiajam tipui priklauso kryžiai, kurių siluetą papildo ne tik trilapiai galai
ir geometriniai dantukai, bet ir kryžmos koplytėlės. Kryžius su nedidele įstiklinta
koplytėle ir mediniu kryželiu stovi prie Narbučio sodybos Užpaliuose, neaukštas
medinis kryžius su Utenos kraštui būdingas tradicines koplytėles-altorėlius imituojančia koplytėle ir dekoratyvinėmis tekintomis kolonėlėmis žymi Šarakauskų šeimos
kapą Užpalių kapinėse (1996 ir 1998 m. palaidojimai). Šiame kryžiuje panaudota
ir kita seniesiems Utenos krašto kryžiams būdinga detalė – koplytėlės stogelio viršuje yra ostiją simbolizuojanti nedidelė medinė saulė (32 pav.). Neaukštas medinis
kryžius su kiaurapjūviu dekoruotu stogeliu drožtam Nukryžiuotajam pastatytas ir
Užpalių stačiatikių kapinėse (A. Kolovos (1889–1978) kapas).
Ketvirtasis tipas pats gausiausias, tai kryžiai su spinduliais. Pagal derinius
su kitais kryžiaus sandaros elementais, juos galima skirstyti į tris variantus, kai
1427
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naudojami: 1) tik spinduliai ir stogelis
Nukryžiuotajam, 2) spinduliai ir kryžmų koplytėlė, 3) spinduliai jungiami su
kryžmos apskritimu.
Pirmojo varianto kryžiams būdinga
spindulių formų įvairovė: tiesūs profiliuoti spinduliai, suformuojantys kvadrato siluetą, panaudoti Irenos Vanagienės
sodybos kryžiuje (Mikėnų kaimas, apie
1996 m., autorius Rimantas Banys iš
Svėdasų)49, balti platėjantys „liežuvėlių“
formos nedideli spinduliai derinami su
balta Nukryžiuotojo figūra (Kėpių kaimo
kryžius) arba formuojamas kryžius-saulė
(Butiškiai), neretai panaudojami pluoštiniai
spinduliai su tulpių žiedų motyvais (prie
O. Galvydaitės-Bačkienės namų Užpaliuose; 33 il.) arba iki geometrinių formų
stilizuoti pluoštiniai spinduliai (Daugilis).
Daugiausia pastatyta kryžių, kuav arakauskų eim s ka as
riuose kryžmų koplytėlė derinama su įvaialių ka in s
rių formų spinduliais, kartais jungiamais
ir su nedideliu kryžmų disku. Užpalių
kapinėse stovi net keli labai panašūs, veikiausiai to paties meistro daryti neaukšti
kryžiai su atviromis koplytėlėmis, kurių stogeliai savitai imituoja XIX a. pabaigos
medinių kryžių koplytėlių stogelių stilizuotus baldakimus. Stogeliai kartu su trila-

av

aliai

a) visas kry ius

49

akel s kry ius
) ra mentas

Pateikėja Irena Vanagienė, gim. 1937 m. Mikėnų k.,
autorės pokalbis 2010 07 02.
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piais skersinių galais ir pluoštiniais augaliniais spinduliais sudaro darnią kompoziciją (Patkočiūnų, Druteikių, Apokų šeimų, D. Širkuvienės kapai ir kt., 34 pav.).
Kartais tik geometriniais dantukais dekoruotos stačiakampės arba trapecijos formos
atviros koplytėlės derinamos su tiesiais arba pluoštiniais spinduliais (Vilučių kaimo kryžius, 1991 m., dirbo P. Kaziūnas; Butiškių kaimo kryžius; Didžiokų šeimos
kapas Užpalių kapinėse) arba koplytėles imituojanti forma, kai dvišlaitis stogelis
su dviem tekintomis kolonomis sudaro rombą (Marijonos Repšienės (1885–1945)
kapas Kaimynų kapinėse). Pastaruoju atveju neaukšto paminklo sandaroje vyrauja
koplytėlė, o ją juosiantys spinduliai tik papildo paminklo siluetą (35 pav.).
Dažnai pasitaiko ir trečiasis variantas, kai kryžmų apskritimas jungiamas su
spinduliais. Seniausias toks paminklas žymi Martyno Klumros (1880–1950) kapą
Pilvelių kapinėse, o jo amžių rodo ne tik palaidojimo data, bet ir samanos – pro
jų dangą jau sunku įžvelgti dantukais dekoruotą apskritimą su tulpėmis žydinčiais
spinduliais (36 pav.). Kituose kryžiuose kryžmų apskritimas spinduliuoja trumpais
platėjančiais spinduliais (Stanislovėnų šeimos kapas Užpalių kapinėse) arba dantukais
dekoruotas apskritimas puošiamas augaliniais pluoštiniais spinduliais (Užpalių kapinės), kartais apskritimą keičia kvadratas su tiesiais profiliuotais spinduliais (Kaniūkų
kaimo kryžius, 1991). Prie šio kryžių puošimo varianto priskirtini ir kryžiai, kurių
kryžmas užpildo bangomis išpjaustytos lentos-„skydai“, suteikiantys paminklams
monumentalumo (Konstancijos Repšienės (1877–1943) kapas Užpalių kapinėse).
Pluoštiniai spinduliai su tulpių žiedais panaudoti mediniame kryžiuje ir stačiatikių kapinėse – jie derinami su gan dideliu ornamentuotu stogeliu ir skydo
formos koplytėle bei kryžmos disku (Gladkinų kapas). Kita vertus, pagal kryžiaus
viršutinės dalies proporcijas per didelis ir gan aukštai įleistas stačiatikių kryžiams
būdingas skersinis ardo paminklo vientisumą. Šis kryžius, kaip ir stačiatikių kapinių
medinis paminklas su dekoruotu stogeliu, vertingi kaip kitos konfesijos tikinčiųjų
prisitaikymo prie vietinių kryždirbystės tradicijų pavyzdžiai.
Ketvirtasis tipas gan negausus – tai kryžiai su skulptūriniu dekoru. Neaukštas, kompaktiškų tūrių kryžius su reljefiškai išdrožtu Nukryžiuotuoju žymi Verutės
Jakšienės (1921–1997) kapą Užpalių kapinėse, žuvusiems už Tėvynę atminti skirtas
monumentalus kryžius su fasadinėje pusėje išdrožtu laiminančio Kristaus reljefu
stovi Kušlių kaimo pakelėje. Iš dalies šiam tipui priskirtinas ir mišrios puošybos
kryžius Užpalių kapinėse – neaukšto kryžiaus rąste išskaptuota dvipusė koplytėlė
su Rūpintojėliu ir Maloningąja Marija, o kryžmas papildo arfos silueto pluoštiniai
spinduliai, sklindantys iš kryžmų rombo.
Atskiro dėmesio verti visoje Lietuvoje paplitę laikinieji mediniai palaidojimų
ženklai, kurių daugumos forma – kryžiai. Tokių paminklų stilistika dažnai vienoda, nes jie gaminami serijiniu būdu, tačiau Užpalių kapinėse pasitaikė ir gan
reta kryžiaus su plačiu apskritimu forma. Neretai tokie laikini paminklai tampa ir
pastoviaisiais kapų ženklais, kaip antai Gailiešionių kaimo kapinaitėse šalia seno
1884 m. akmeninio stulpo su lietu kryžiumi pokaryje palaidoto partizano Balio
Vaičiūno kapą žymi jo seserų pastatyta profiliuota lenta su lieta geležine viršūne.50
Užpalių valsčiaus mediniams kryžiams daugeliu atvejų būdingi dantukais 50 Pateikėja Teresė Alva Šimonelienė (Rimeikytė), gim.
arba ir augaliniais drožiniais dekoruoti
1935 m., autorės pokalbis 2010 07 02.
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stulpai, laiptuoti arba paprasti karnizai. Kai kurie kryžiai itin puošnūs (33 pav.).
Pakelių paminklai statomi aukšti, kartais iki 6 metrų, kai tuo tarpu kapinių kryžiai
nėra aukšti – dauguma jų maždaug 2–2,50, rečiau iki 3 m, todėl atrodo kresnoki.
Dauguma šiuolaikinių medinių pakelių kryžių kaimo bendruomenių ir individualių žmonių iniciatyva yra atstatyti vietoj sovietmečiu nugriautų arba sunykusių paminklų. Pakelių kryžiai ne tik žymi kaimo pradžią arba pabaigą, bet yra ir
kaimo bendruomenės, iš kitų miestų atvykstančių artimųjų, religinių ir valstybinių
švenčių progomis lankoma vieta. Ši pagarba atsispindi ir kryžių aplinkoje – kaip
ir senaisiais laikais, paminklai aptveriami medinėmis tvorelėmis, sodinamos ir prižiūrimos gėlės.
Atstatant paminklus, neretai parenkama kita nei buvusioji vieta ir nauja
kryžiaus forma. Vienas iš pavyzdžių – Kaniūkų kaimo kryžius (1991 m., autorius
Petras Kemeklis). Vietoj senojo sunykusio 1939 m. kaimo kryžiaus atstatytam Kaniūkų kaimo kryžiui parinkta vieta kaimo pradžioje prie kapinių, nes išsiplėtus
kaimui, senoji vieta buvo užstatyta (iki Antrojo pasaulinio karo vienas iš dviejų
kaimo kryžių stovėjo prie Skardžiaus namų). Nors paminklo atstatymo iniciatoriais
buvo Juozas Skardžius ir Balys Mikėnas, statymo darbais rūpinosi visa kaimo bendruomenė.51 Buvusius kaimo kryžius prie individualių sodybų daugiausia atstato
jų šeimininkai, kaip antai Ramoškų sodyboje (Daugailių kaimas) 1997 m. statant
naują kryžių, Ramoškienės žentas Virgilijus Kaladė parinko jam vietą netoli gyvenamojo namo, nes sovietmečiu nugriuvusio kryžiaus vieta dabar užstatyta ūkiniais
pastatais. Kryžių darė Sabaliauskas iš Šiaulių, kuris ir kryžiaus dekorą parinko.52
Vietoj senojo sunykusio Kaimynų kaimo kryžiaus, stovėjusio prie kelio kaimo pradžioje, šiandien pastatytas naujas prie Vanagų šeimos namų. Sodybos šeimininkas
Juozas Stukas (gim. 1905 m.) dar sovietmečiu senąjį kryžių supjaustė ir sukūreno,
pasižadėjo pastatyti naują, tačiau prieš mirtį tėvelio pažadą įvykdė duktė su vyru
apie 1996 m. – pagal užsakovų norą Rimantas Banys iš Svėdasų išdrožė spinduliais dekoruotą kryžių, panašų į stovintį Kunigiškių kaime, nors senojo kryžiaus
būta paprastos formos, be papuošimų. Ir stovėjo kitapus kelio prie didelio klevo,
o naująjį statė netoli gyvenamojo namo, kad ir kaimynas Latvėnas matytų.53

Išvados
Apžvelgus Užpalių valsčiaus religinius paminklus, galima teigti, kad:
- Šiame valsčiuje išlikę nemažai XIX a. antrosios pusės–XX a. pradžios lietų
ketaus ir kaltų kryžių. Daugumos lietų kryžių formos paplitusios visoje Lietuvoje, o kai kurie iš jų gali būti lieti Kauno „Minervos“ fabrike. Tačiau pasitaiko ir
originalių sprendimų. Vieni tokių, kai kryžius modeliuojamas iš dviejų paminklų
dalių. Kaltų kryžių formos atspindi Rytų Aukštaitijai būdingus bruožus – vyrauja
nedideli dvistiebiai kryžiai ant aukštų
akmeninių stulpų, dekorui naudojami 51 Pasakojo Juozas Skardžius, gim. 1931 m., užrašė
Regina Tamošiūnaitė-Abukauskienė 2002 04 22. Taįvairios konfigūracijos S motyvai, labai
mo šiū nai tė-Abu kaus kie nė R. aniūkų kry ius,
retai kryžma papildoma spinduliais. Iš2002, rankraštis, p. 1.
skirtinis Užpalių valsčiaus kaltų kryžių 52 Pateikėjas Virgilijus Kaladė, gyv. Daugailių k., autorės pokalbis 2010 07 02.
bruožas – gan dažnai pasitaikantis lietų 53 Pateikėja Irena Vanagienė (Stukaitė), gim. 1937 m.
ir iš skardos pjaustytų angeliukų figūrų
Mikėnų k., autorės pokalbis 2010 07 02.
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ir galvų su sparneliais panaudojimas, kuriam įtakos turėjo to meto Utenos kraštui
būdinga medinių kryžių dekoro tradicija. Vienastiebių kaltų kryžių nėra daug, o
keletas retų geležinių viršūnių stilistikos paminklų turi atitikmenis su pavieniais
kitų Rytų Aukštaitijos vietovių kryžiais.
- Nuo XX a. antrosios pusės Lietuvoje paplitę vamzdiniai kryžiai nebuvo
labai populiarūs Užpalių valsčiaus kapinėse, jų puošybos principai panašūs kaip
ir kitose Lietuvos vietovėse.
- patingas Užpalių valsčiaus XIX a. antrosios pusės geležinių paminklų
bruožas – labai aukšti akmeniniai stulpai, kartais siekiantys nuo 2,50 iki 3,50 m.
Tai atspindi Rytų Aukštaitijos paminklams būdingus bruožus, be to, kaip ir lietų
bei kaltinių kryžių gausa, rodo buvusį šio regiono aukštą pragyvenimo lygį.
- Priešingai nei XIX a. pabaigoje, Užpalių valsčiuje medinių stogastulpių ir
koplytstulpių statoma nedaug, vyrauja skulptūriniai stulpai ir kryžiai. Kaip ir visoje
šiandienos Lietuvoje, dekoro požiūriu vyrauja kryžiai su spinduliais, tačiau tęsiama
ir Rytų Aukštaitijai, ypač Utenos kraštui būdingų kryžių stilistika – naudojamos
nedidelės koplytėlės-altorėliai, ažūrinė visų kryžiaus dalių ornamentika, kryžiaus
stulpas skaidomas paprastais arba dekoruotais karnizais.
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Nerviniai sutrikimai ir jų gydymas
Užpalių apylinkių XX–XXI a.
tradicinėje medicinoje
lan as
Vytaut Di i

etkevi ius
universitetas

Esminiai žodžiai: Etnopsichiatrija, etnomedicina, medicinos antropologija,
magija.
Lietuvoje iki šiol tradiciniams nervų sutrikimų gydymo būdams skirtas
menkas tyrinėtojų dėmesys. Pavieniai darbai (Šurkus 1960, 1964; Šimkūnaitė 1982)
buvo daugiau aprašomojo pobūdžio, paveikti to meto ideologinių stereotipų bei
linkę į kiek paviršutiniškas išvadas. Bet kuriuo atveju jų rezultatai reikalauja atidesnio šiandienos tyrinėtojų dėmesio, išsamios duomenų analizės bei patikrinimo
pažangiausiais kultūrinės antropologijos metodais. Tęsdamas bakalauro studijų
metu pradėtą lietuvių etnopsichiatrijos tyrimą, autorius siekia nustatyti Užpalių
apylinkėse žinomų nervinių sutrikimų sampratas, pavadinimus, jų diagnozės bei
gydymo principus ir priemones. Taip pat publikacijoje didelis dėmesys skiriamas
gydymo tradicijos raidai, žymesnių žolininkų asmenybėms, vaistinių medžiagų
ruošimo ir vartojimo praktikoms.
Dar
met ai. Iki šiol Lietuvoje nėra bendros, etnologams ir medikams
tinkamos, etnomedicinos lauko darbų metodikos, nesutariama ir dėl rezultatų skelbimo. Absoliuti dauguma Lietuvoje publikuotų tyrimų rėmėsi mokslinei medicinai
būdingomis ligų sampratomis, o medžiagai rinkti ir analizuoti taikyta farmacijos
mokslo metodika. Tačiau tradicinė medicina – tai įvairius religinio ir socialinio gyvenimo reiškinius apimantis kultūros fenomenas, kurio negalima niveliuoti vien tik
į veikliųjų cheminių medžiagų analizės lygmenį. Kita vertus, etnografinės medžiagos
klasifikavimo ir rinkimo metodika taip pat turi trūkumų. Duomenų gavimo ir
analizės metu etnologai iki šiol pataria laikytis priimto gydymo praktikų skirstymo
į racionalias medicinines ir magines mentalines.1 Ši schema pastebima ir naujausiose
publikacijose2, nors, įvertinant medicinos antropologijos mokslo laimėjimus, ji yra
visiškai nepriimtina. Kadangi patys tradicijos nešėjai visas savo praktikas laiko
racionaliomis (ką patvirtina pats jų naudojimo faktas), etnologas neturėtų dalies
Straipsnis „Versmės“ leidyklai įteiktas 2011 05 03,
jų pateikti kaip iracionalių. Tai gali
serijos „Lietuvos valsčiai“ Lietuvos lokalinių tyrimų
trukdyti tyrimo eigai bei iškreipti rezulmokslo darbų komisijos įvertintas 2011 12 16,
pirmą kartą paskelbtas 2012 06 04 elektroninio
tatus (vadinamoji emic etic metodologinė
serialinio leidinio „Lietuvos lokaliniai tyrimai“,
problema). Antropologijos ir etnologijos
ISSN 2029–0799, visatekstėje svetainėje www.llt.lt.
mokslams istoriškai būdingi du skirtingi 1 P a u k š t y t ė - Š a k n i e n ė R . , S a v o n i a k a i t ė V . ,
Svidinskaitė D., Šaknys Ž., Šidiškienė I.
duomenų gavimo ir analizės būdai:
Lietuvos etnologijos šaltinių klasifikacija, Liau ies
emic – atspindi tyrinėjamų žmonių sąkultūra, 2005, Nr. 1 (100), p. 23.
vokomis išreiškiamą jų pačių tikrovę, 2 Trimakas R. Lietuvių liau ies me icina etn ra iniai ir
lkl ristiniai as ektai I a a
a I
Vilnius,
ir etic – tyrinėjamai kultūrai analizuoti
2008.
taikomi išoriniai, dažniausiai biomedi- 3 Čiubrinskas V. cialin s ir kultūrin s antr l i s
te ri s, Kaunas, 2007, p. 210.
cinos ir gamtos mokslų kriterijai.3 Pa1433
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prastai tyrimo objektyvumas priklauso nuo šių dviejų metodinių paradigmų
pusiausvyros, o Lietuvos etnomedicinos tyrimuose emic modelis dar yra menkai
taikytas, vyrauja biomedicinos stereotipai tradicinių gydymo praktikų atžvilgiu,
tyrimų struktūra remiasi biomedicinai būdingomis ligų klasifikavimo schemomis, o
gydymo priemonės skirstomos neatsižvelgiant į pačių žmonių sampratas. Lietuvos
akademinėje bendruomenėje šios bei panašios metodologinės spragos imtos aktualizuoti po 2010 m. vasario 17 d. Vytauto Didžiojo universitete šios publikacijos
autoriaus ir dr. Tauro Meko iniciatyva surengto Lietuvos etnomedicinos tyrinėtojų
susitikimo, kuriame pritarta etnologų ir medikų bendradarbiavimo būtinybei, siekiant tyrimų objektyvumo.
Atlikdamas lauko tyrimus (2008–2011 m.) Lietuvoje ir Baltarusijoje, autorius
vadovavosi įprastomis etnobotanikos mokslams duomenų rinkimo rekomendacijomis4, antropologine lauko tyrimų metodika, stengėsi griežtai laikytis emic perspektyvos rinkdamas ir analizuodamas duomenis, t. y. į tiriamą tradiciją siekdamas
pažvelgti jos nešėjų akimis ir suprasti su gydymo praktikomis susijusias mąstymo
kategorijas. Šie metodologiniai principai taikyti ir lauko tyrimo Užpalių apylinkėse
metu. Pašnekovai pasirinkti atsitiktinai arba naudojant snie
niū t s metodą (angl.
sn w all), kuomet vienas asmuo pasiūlo kitą. Ieškota gerai informuotų pateikėjų,
užrašomos jų gyvenimo istorijos (angl. li e st ry anthr l y). patingas dėmesys
kreiptas pateikėjų tradicinės medicinos žinių šaltiniams bei įgijimo būdams.
Taip siekta kiek įmanoma tiksliau apibrėžti naujus, spaudoje bei vaistininkystėje
plintančius receptus, ir senuosius – perduotus žodinės tradicijos keliu. Naudotas
laisvo pokalbio ir pusiau struktūruoto interviu metodai. Etnopsichiatrijos tyrimo
tema yra ganėtinai problemiška, XXI a. racionalioje visuomenėje tai tam tikras
socialinis ta u, nemaža dalis pateikėjų savo šeimoje, giminėje ar tarp artimų
draugų turi sutrikusios psichikos asmenų, todėl dalis apklaustųjų pageidavo, kad
jų asmeniniai duomenys nebūtų viešinami. Be to, iš anksto informuojant pateikėją,
kad apklausa yra anoniminė, pasiekiama geresnių rezultatų, žmogus kalba atviriau,
nesivaržydamas. Drauge su pateikėjais aplankytos daugumos gydomųjų augalų
augimvietės, foto- ir videopriemonėmis fiksuoti augalai, jų naudojimo praktikos,
remiantis asmenine autoriaus kvalifikacija5 ir žinynais 6, nustatyta augalinių
gydomųjų priemonių botaninė taksonomija. Tyrimo tikslas – apibrėžti nervinių
sutrikimų grupę ir jos gydymo priemones, todėl publikacijoje skelbiama tik dalis
visų tyrimo metu surinktų Užpalių apylinkių tradicinės medicinos duomenų.
Pilnas etnografinis aprašas saugomas Vytauto Didžiojo universiteto etnologijos ir
folkloristikos katedros rankraštyne (bylos nr. VDU ER 2180). Tyrimo rezultatai
skelbiami ir farmacininkams įprastose
lentelėse, jas papildant etnologams
svarbia informacija. Taip siekta tarp- 4 M a r t i n G . J . thn tany A meth s manual,
Earthscan, 2004.; ncycl e ia
Me ical Anthr
disciplinio publikacijos pobūdžio.
l y ealth an Illness in the
rl s Cultures, Sud.
erminai. Vietoj iki šiol literatūroje
. R. Ember, M. Ember, Niujorkas, 2004.
įprasto liau ies me icin s termino auto- 5 Autorius studijų Lietuvos veterinarijos akademijoje
metu (1997–2000 m.) įgijo augalų botanikos ir
rius vartoja tra icin s me icin s terminą,
morfologijos pagrindus.
kuris tiriamą reiškinį nusako kur kas 6 Vilkonis K. K. Lietuv s aliasis rū as, Kaunas,
2008.
geriau nei ideologinę konotaciją turėjusi
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liau ies7 sąvoka. Medicinos antropologai paprastai greta jo vartoja ir etn me icin s
(angl. ethn me icine) terminą, nurodantį su sveikata susijusius tam tikros kultūrinės
grupės tikėjimus, žinias ir veiksmus8, tačiau tuo pat metu ir žymintį medicinos
antropologijos šaką, kuri šias žinias ir veiksmus tyrinėja.9 Vengdamas terminologinės
painiavos, autorius terminą etn me icina stengiasi vartoti kalbėdamas išimtinai apie
tyrimus. Terminas etn me icina suponuoja konkrečios etninės grupės tradiciją, tuo
tarpu Lietuvos, ypač pietrytinių sričių kontekste, sunku kalbėti apie vieno etnoso
(šiuo atveju – lietuvių) „monopoliją“ formuojantis regiono tradicinio gydymo praktikoms. Paradoksalu, tačiau Lietuvos sociume susiklostė padėtis, kuomet žodžiai
„tradicinė medicina“ dažnai vartojami kaip mokslinės, oficialiosios medicinos sinonimas, priešinamas „liaudies medicinai“, o ši savo ruožtu pavadinama „netradicine
medicina“. Publikacijoje greta tradicinių sąvokų taip pat vartojami farmacininkams
ir medikams įprasti ligos raidos etapus nurodantys terminai – eti l i a (priežastis),
r n
(eiga), k m likaci a (ligos sukeltas pablogėjimas), o kalbant apie gydymo
priemones, gamtos mokslams įprastu būdu nusakomos augalų dalys, jų vartojimo
praktikos. Taip siekta emic etic pusiausvyros vertinant duomenis bei stengtasi, kad
tekstas būtų suprantamas medikams.
altiniai. Užpalių apylinkių tradicinė medicina iki šiol nebuvo pakankamai
tyrinėta. Vienintelė publikacija – tai Stanislovo Balčiūno ir Vandos Kuliešienės
parengta monografija „Užpaliai – mūsų svajonių kraštas“ (2004), kurioje glaustai
vardijamos tradicinės gydymo priemonės, su sveikata susiję tikėjimai, minimi apylinkių
tradicinės medicinos žinovai. Nervų sutrikimams skirtas vienintelis įrašas: „Nu
i s i vaikus raus altek ni iev s nu viru ir
altek ni u ų ar r inių inavi ų
ie ų ar ata.“10 Publikacija rėmėsi kraštotyrininkės mokytojos V. Kuliešienės asmeniniu
archyvu, su kurio fragmentais autorius susipažino ir, V. Kuliešienei leidus, padarė
fotokopijas. Kraštotyrininkė rinko medžiagą pagal sovietų laikotarpio Lietuvos
kraštotyros draugijos rekomenduojamas temas, naudojosi draugijos klausimynais,
kruopščiai sudarinėjo etnografinius aprašus (rinkiniai Užpalių mokyklos muziejuje
bei Lietuvių literatūros ir tautosakos
instituto rankraštyne – LTR 3632, 2971 ir 7 Vienas svarbiausių šiandienos Lietuvos etnologus
kamuojančių klausimų yra – kas yra liau is ir jos
kt.). Tuo tarpu nepopuliaria to meto etkultūra Ar tik sovietmečiu aukštinta valstiečių ir
nografijoje tradicine medicina domėjosi
darbininkų klasė, ar visi Lietuvos gyventojai Iki
savo iniciatyva, mokslinius reikalavišiol buvo įprasta domėtis tik XIX–XX a. I pusės
valstiečių kultūra, nekreipiant dėmesio į jos formas
mus atitinkančių rinkinių nesudarinėjo,
XXI a. bei faktorius, lėmusius šių formų raidą. Auduomenis užrašinėjo sąsiuviniuose ar
torius nori pabrėžti sovietinės etnografijos, įvedusios
„liaudies“ sąvoką, polinkį apie liaudies kultūrą
atsitiktinėse popieriaus skiautėse. Dalis
kalbėti būtuoju laiku, pabrėžiant naują, sovietinį
užrašų yra prarasti, dauguma medicinos
(šiuo atveju – kolūkio ir pramoninio miesto) žmogų
bei jo kultūrą. Šie klausimai svarbūs publikacijoje
įrašų neturi pateikėjų ar literatūros
problemų kontekste.
metrikų, mokslui vertingas ir pagal 8 nagrinėjamų
ncycl e ia
Me ical Anthr l y ealth an Ill
reikalavimus sutvarkytas tik Užpalių
ness in the
rl s Cultures, Sud. . R. Ember,
apylinkių tradicinės veterinarijos apra- 9 M. Ember, Niujorkas, 2004, p. i
Čiubrinskas V. cialin s ir kultūrin s antr l i s
šas. Autorius taip pat susipažino ir su
te ri s, Kaunas, 2007, p. 238.
aliai
mūsų
gimtojo V. Kuliešienės kaimo etnomedi- 10 Balčiūnas S., Kuliešienė V.
sva nių kra tas Vilnius, 2004, p. 113.
cinos medžiaga, paskelbta rankraštyje 11 K u l i e š i e n ė V . N
ulių kaim ist ri a, 2006,
rankraštis, p. 138–149.
„Nodėgulių kaimo istorija“ (2006).11 Dalis
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šių duomenų sutampa su skelbtais minėtoje monografijoje (šaltekšnio uogos nuo
išgąsčio), tačiau publikuotų duomenų patvirtinti faktine archyvine medžiaga
nepavyko. Užpalių mokyklos muziejuje esančiuose aprašuose aptiktas tik vienas
tradicinės medicinos įrašas (karpų gydymo atvejis).
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto rankraštyne autorius susipažino
su 1936–1999 m. laikotarpio etnografinių tyrimų Užpalių apylinkėse aprašais (LTR
882, 1365, 1532, 4000, 4092, 6441, 6442, 6443, 6444, 6445, 6470, 6726), kuriuose iš
tradicinės medicinos srities rasti tik 4 užkalbėjimų tekstai. 1990 m. liepos–rugpjūčio
mėnesiais Užpalių apylinkėje dirbusi kompleksinė kraštotyros ekspedicija (vadovai –
G. Kadžytė ir prof. habil. dr. B. Stundžia) tradicinės medicinos duomenų taip pat
nerinko.12 Tenka pripažinti didžiulį ir iki šiol vienintelį mokytojos ir kraštotyrininkės
V. Kuliešienės indėlį Užpalių krašto tradicinės medicinos etnografijoje. Įvertinus
minėtas aplinkybes, šios publikacijos autorius didžia dalimi rėmėsi savo atliktų
lauko tyrimų duomenimis.
Lauk tyrimas. Darbai vykdyti 2010 m. birželio 28–liepos 7 d. „Versmės“
leidyklos surengtos kraštotyrinės ekspedicijos Užpalių apylinkėse metu. Iš viso
apklausti 37 asmenys, iš kurių šifravimui atrinkti 33, pateikę daugiausia Natali a vilien su vaikaite I vilų eim s
medžiagos tyrimo tema: 6 vyrai (nuo asm archyv
60 iki 88 metų) ir 27 moterys (nuo 44
iki 90 metų). Pateikėjai gyvena Bajorų,
Butiškių, Degesių, Gaigalių, Gaižiūnų,
Galinių, Juškonių, Kai mynų, Kėpių,
Mažeikiškių ir Šeimyniškių kaimuose,
Užpalių miestelyje, Utenos pensione bei
mieste, Vilniaus mieste. Absoliuti dauguma jų yra kilę iš Užpalių apylinkių.
Dažniausiai (14) nurodytas 4 klasių
(skyrių) išsilavinimas. Kitos išsilavinimo grupės: 1–3 klasių (3), 5–6 klasių
(4), 7–9 klasių (3), spec. vidurinis (6),
aukštasis (2). Dauguma pateikėjų kilę
iš žemdirbių luomo, nemažai gyvena
tose pačiose vietovėse, kur yra gimę.
Personalijos. Kiekvienos tradicijos pagrindas yra ją tęsiantys žmonės.
Monografijoje „Užpaliai – mūsų svajonių kraštas“ (2004) paminėtos kelios
kaimo daktarkos: Užpaliuose gyvenusi pribuvėja Grasilija Adomavičienė,
žolininkės Ona Bislienė ir Emilija Tarvydaitė bei garsiausia apylinkių tradi- 12 Pokalbis su 1990 m. ekspedicijos vadove G. Kadžyte
bei dalyviu G. Indrašiumi (2010 m. birželio–liepos
cinio gydymo žinovė Natalija Svilienė
mėn.).
13
( abulionaitė, 1910–1996). Remdama- 13 Balčiūnas S., Kuliešienė V.
aliai
mūsų
sva nių kra tas Vilnius, 2004, p. 116.
sis šiais duomenimis, autorius sten 1436
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gėsi sužinoti daugiau, susitikti su giminaičiais, su žolininkais bendravusiais asmenimis, atsekti tradicijos
perdavimo atvejus bei nustatyti nervinių sutrikimų gydymo atvejus ir
būdus. Iš monografijoje minėtų asmenų daugiausia pavyko sužinoti apie
N. Svilienę, teko bendrauti su jos
šeimos nariais bei asmenimis, iš jos
perėmusiais tradicinės medicinos žinias
(žolininke B. Ubavičiene, užkalbėtoja
. Vaškeliene). N. Svilienė buvo kilusi
iš Vyžuonų, kurių apylinkėse buvo daug
tradicinės medicinos specialistų: Vat
au iau a ie ilaikius in a – Čia
kuri
usę
–
Vy u nų
et au
ir i senų m nių ne ra D s ir
ien s
14
tie ir i lininkai uva
Monografijoje minima, kad daug gydymo paslapčių
jai atskleidęs pusbrolis felčeris Lisauskas.
us r lis kai i m k tai i alv
r n
avi ien ir s lel s
ten s
tur a inai kai seniau 15 –
i i
ensi nas
etkevi iaus nu tr
sen v s in
les
–
ai in
e a e
tas el eris tik a il
s inias 16 Žolininkė gydė įvairias ligas, tarp jų
ir nervinius sutrikimus. Ar vilien i st y y av
– Gal visk 17 – La ai
18
er s ina tai vilien i y
Daug vertingų etnomedicinos duomenų suteikė šiuo metu Utenos pensione
gyvenanti žolininkė Bronė Ubavičienė (gim. 1920). Pirmąsias tradicinės medicinos
žinias jaunystėje įgijusi iš senų žmonių, vėliau daug ką perėmė iš N. Svilienės,
nors pati nervinių sutrikimų negydžiusi. B. Ubavičienė – liaudies papročių ir
tikėjimų žinovė: „Gal ana ir les ana vis in ava ita
avi ien tai ana t kia la ai
tikin ia la ai viskų tiki ū ava ana vis kiais rietarais tik ava tai va tas i si il
tai
tas sa nas ai v l kas 19 Žolininkė pasakojo apie maginį konfliktą, kuris dėl jį
sukėlusių priežasčių yra itin etnologams 14 Moteris, 82 m., gyv. Gaigalių k. Įrašė ir šifravo
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (750). (Šifįdomus, gyvosios maginės tradicijos
ruotų įrašų pateikėjų kalba palikta autentiška, neadaptacijos kintant socialinei tikrovei
redaguota, t. y. su svetimybėmis ir tarmizmais.
al s re
asta a.)
pavyzdys: „Vien ruskę u yk iau ir man
15
Moteris, 70 m., gyv. Užpalių mstl. Įrašė ir šifravo
a erav a Da ar a ateinu uris inki ta
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (589).
kai
ar nka i ar au vaiki ki altin liai 16 Moteris, 88 m., gyv. Užpalių mstl. Įrašė ir šifravo
A e iun inki iau ir su e inau Nuv au 17 R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (643).
Moteris, 70 m., gyv. Užpalių mstl. Įrašė ir šifravo
rav t ul ų avar au atsis au ant e ias
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (581).
asir miau iūriu a mu v l ar nka 18 Moteris, 90 m., gyv. Utenos pensione. Įrašė ir šifravo
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (354).
a u itų i vyni au ir i vaiki ki altin liai 19 Moteris, 82 m., gyv. Kaimynų k. Įrašė ir šifravo
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (271).
tai suka au t a ka au ir nune iau
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sasie
ita ruskia kur u yk iau ul se inki au ais metais ul ių ne e uva ai a
kitais metais t n a i n viet s inam ai itas Mari as kai i nai yra ( aveiksl l )
nune iau sl vikan in au ir a au ant e ias ul as kai reikiant uva ai a i au
ia su Velnia a imu ita vis kie kerai
A tas ruskis vietinis uva
Vieti
nis
ai l k susi yk t
Jai reik a rusų a man Lietuvas reik a (juokiasi).
litikų
Aha
atrais ia metais uva
Nu kai Lietuva st a.“20
Vaistažoles rinkdavo ir netoli Kaimynų kaimo gyvenusios seserys Juškaitės,
žurnalistės ir etnografės G. Kadžytės giminaitės. Ar uv
lininkų
uv
uv
a yt s mama ir teta Ju kait s s rink av avasariais lytes vis kiausias rink
Matai ne r itas Ju k s Valyt s tai ana kai yva uva
sau kai nueisi tai u s 21
tai ana au uva am ina linink ana rink ava rink ava visas lelas ir ana y y ava
a yt s tatula.“22
Aptikta duomenų apie žolininkę ofija Valančiūnienę (Surgailytę, 1924–apie
2000), gyvenusią Gaižiūnų kaime, kalbėtasi su jos seserimi, kaimynėmis. „Mes
vaikyst vasar av m ten as
namu se au
i au in ten vis ki velni uv ( ) i
a lamai tu s ar us vis kius s us visku
I kur i i m k
les
Ne inau
Ji amt s m us uv mi k in
ten mi ke ir sen s ka in s uv ir visk
en s
23
alai ti vaikai i auna im .“
Pateikėjai pabrėžia, kad tokių gerų gydymo žinovų jau nebėra. „
vilien s
24
25
lininkų ne r nes ir t
itam kra te niekur n ra linink ka krei tis
a
t kių l t n r as mus ne y niekas 26
Tačiau tradicija gyvuoja, žolininko vaidmuo keičiasi. Tradicija vis sunkiau
perduodama šeimoje, tačiau plinta ja besidominčiųjų dėka. Pavyzdžiui, etnomedicinos
medžiagą rinkusi V. Kuliešienė pati tapo pateikėja. „ vilien r a u av sa aril a
ir
t t k var
(Neidentifikuotas augalas, galbūt – viksva Care ca illaris L.) Ir
l tyni kas ana us sa arilis sa arilium
kia viksva in t A ati atyriau i m inau
it
lę vaikyst
man uv kru ulas in t t k alyk
Vei
li a
Man
sutin av lū a kai a la sutinsta ai ten s linink man atar ert sa arili ar at
ir man a
Da ar kai
vilien ai kina tai s sakymu sa arilis varina krau Jin
uv in ma atva iu av as
m nių vienam vyrui uv atkiurusi s ausys ne i
aktarai cheminiais vaistais niek ne al
a aryt i lie
ert sa aril ir eksnę (Miškinė
sidabražolė
tentilla erecta L ) ai s rece tu savaitę it
eri savaitę eksnę ai
t vyr a y iusi i i ausys Ji saky av v iniai susir imai uvę in ir i y iusi
an s kmin ai
kai
ai va
it m riem n m
eksn m ir se ariliu
savaitę ar
vi
se aril ert kiek 20 Moteris, 90 m., gyv. Utenos pensione. Įrašė ir šifravo
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (379).
alima au iau ir su k m tu vis ki m 21 Moteris, 75 m., gyv. Butiškių k. Įrašė ir šifravo
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (139).
rm m Vienas u alietis a ra manęs
22
Moteris, 82 m., gyv. Kaimynų k. Įrašė ir šifravo
itų lių ar yt kai
s au a ir kai
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (218).
y ytis Nuve iau a u s t au imvietę 23 Moteris, 44 m., gyv. Utenos mstl. Įrašė ir šifravo
kur in au risikas nu ir a ar
askui 24 R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (564).
Moteris, 74 m., gyv. Degesių k. Įrašė ir šifravo
tiesa ar ra
ir i
ukrai y yt a
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (88).
atarus ert sa aril Nu tai ar iau 25 Moteris, 75 m., gyv. Butiškių k. Įrašė ir šifravo
R. etkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (144).
akas m a ir amir au
met ateina 26 Moteris, 83 m., gyv. Kaimynų k. Įrašė ir šifravo
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (329).
as mane vieni u alie iai in t m us
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sak ka Jūs av t t ki s l s am kur tai ant vei
uvęs u elis et is a ręs ir
i nyk ir
ukrai ly tai leukemi a uvus ir r itas les ir au ias erai ai sak
ar yk itas les nes ir tų i iulių ukrai ir i ka kas tariama nu tai v l va iav m
ar iau
tai kur arti s yra
J s au a sm ly ar a vyryne kar eru s A ia
rie r kul s vilien man uv ar ius.“27
Tradicija atmena ir senuosius gydytojus, gelbėjusius žmones ir gyvulius bei
atlikusius sakralinius veiksmus didžiųjų švenčių metu: „ kie kai
ruknių la ai
tik st resni et nei u ų nieka ne y ava nieka Mamai alvų la ai skau ava vaikai
ne al av m vaik tin t ne u a urų trinktel t ykin ava Viena senut uva kal
a
saka a y ysiu ūsų mamų Ir tikrai atsine tų ruknien ų ir a v liau ra au au
suau us uvau mi ke Vy u nų ili ir mama a i a nu tų
lių ir mir
metų
A ū ava alvų kai skau a netur ava kas aryt
a
ut i kur uva ata
us
Ne inau i kur kal
a ana ie na uva inau ka atsis us la ai sma iai
(garsiai) terius kal a a ri au sakau mana mamai la ai alvų skau a Jūs i tyka
i tyka aka kai alvų skau a
i sakau man ne u a ai a saka a y ysiu Jūsų
mam Atne t kių lių kai ruknien us
a
uv
ut
Aha u a
er kaimus kal
ur
tas les ter
Nu a ana mi ke ir atne
tas les aka su i vinkit ir virkit ar at Mama a r ir
t laik nust
alvų
skau t
savait s laik ra a vaik tin t ir ne eskau a
t ar ra sykių i r
a kai nera m tai ir nera m
skau av il ai
ū ava ent
savaitę
laika ne u a urų (trinktelėt).“28

Tradicijos raida
Tradicinė medicina – tai gyva, kintanti struktūra, o kiekvienas tradicijos
tęsėjas yra vienodai svarbus, nes savo turimomis žiniomis veikia ją visą. Todėl,
prieš pradedant analizuoti gydymo sampratas ir priemones, svarbu suprasti, kaip
stipriai vietinė tradicija yra pakitusi ir paveikta išorės įtakų. Įvairiuose Lietuvos
regionuose dideli pokyčiai tradicijoje (modernizacija, biomedicinos infrastruktūros
plėtra) prasideda jau XX a. pirmaisiais dešimtmečiais, ypač po Pirmojo pasaulinio
karo. Etnologų požiūriu, Lietuvos kaimas perima miesto kultūrą XX a. 7-ajame
dešimtmetyje. Kita vertus, remiantis carinės Rusijos medikų ataskaitomis, dar XIX a.
II pusėje didžiosios gyventojų dalies kontaktas su biomedicina buvo itin menkas. Tą
pažymi ir to meto Lenkijos tyrinėtojai,
kurių požiūriu būtent Lietuvoje29 išliko 27
Moteris, 88 m., gyv. Užpalių mstl. Įrašė ir šifravo
archajiškiausi tradicinės medicinos eleR. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (638).
28
Moteris, 82 m., gyv. Gaigalių k. Įrašė ir šifravo
mentai.
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (739).
Bet kuri tradicinės žinijos siste- 29 Lenkų istoriografijoje Lietuvos (lenk. Litwa) terminu buvo įvardijamos tiek etninės lietuvių, tiek
ma – tai visų pirma žodžiu perduodair baltarusių žemės, išskiriant Lietuvoje atskirą
mos informacijos mainai. ai va vienas
regioną – Žemaitiją (lenk. mu ).
nu viena ir su inai asisakai ir inai 30 Moteris, 74 m., gyv. Degesių k. Įrašė ir šifravo
ta u30 Vienas nu kit tai ir su in 31 31 R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (60).
Moteris, 78 m., gyv. Mažeikiškės k., Įrašė ir šifravo
Jei u neturi tai as kit suran a 32
ai
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (108).
renka
ut s tai rieinu nes sveikata ne 32 Vyras, 60 m., gyv. Užpalių mstl. Įrašė ir šifravo
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (607).
la ai k kia Ir klausiu ita nu k ta nu
33
Moteris, 82 m., gyv. Utenos pensione. Įrašė ir šifravo
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (426).
k 33
ai li nin
ūni am ulat ri a
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vienas tų kitas tų i inai i m n s se ami i ataria Vienas erai a eriau aai kin
asaka.“34 Daugelis pateikėjų nurodė tradicinės medicinos žinias perėmę iš senosios
kartos atstovų: Čia i seny s ar i kny ų
I mam s au iausia.“35 Svarbu pabrėžti,
kad žinios atmintyje išlieka tik jas praktiškai taikant: „ et mūsų atmintis iktai kas
reikalin a sisavini kas nereikalin a neimi
alv
asak ir u mir ti 36 „I eina i alv s
kai amatai ly tai inai
k l nematai 37 Todėl vis didesnį vaidmenį įgauna įvairi literatūra, kurioje, iškilus reikalui, ieškoma patarimo. „Nu tai tei va asiskaitam
me icinka kny a t kia yra 38 „ urnalu s ūna savaitin itų urnali kų amam tai i la ai
ūna vis kių atarimų ( ) Dau um
a ar tai al i kny ų au Man atr a ka au ka
ir a ati tai au um i tų 39 „Nu kny ų tai vis kių lių Galvy ait s a ar ten
yvena kur tu ti namai tai tur ava ų m tina am inatilsy kny ų kiekvienas lyt s ir
nu k N r iau tur t et kur anas ausi 40 „Dir au meli raci
einu a iūr t
ekt
41
Mes tiktai in m i kny ų Čia yvena ielu iai
kre
ne u askui kny
a iūriu
ų ukra uv i l
uva kny ų as mus
seny
kai
Ne seniau tai
42
k kias kny as
Informacija žmones pasiekia ir kitomis žiniasklaidos priemonėmis:
„Da ar i turim kny ų A i ir au y yt ų itų (kny s aut rių) ik kal a tas ats
senukas sak er televi rių.“43 Vis dažniau pasitelkiamas internetas: „ itu s nary ni
kus44 mes uv m er internet susira ę Jie
ten
miai va inasi 45 Apie vaistažoles 34 Vyras, 88 m., gyv. Degesių k. Įrašė ir šifravo
žmonėms pasakoja įvairūs entuziastai,
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (64).
35
Moteris, 84 m., gyv. Gaigalių k. Įrašė ir šifravo
dažnai – profesionalūs farmacininkai:
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (770).
„Vien kart uv ka k kia linink
en 36 Moteris, 77 m., gyv. Butiškių k. Įrašė ir šifravo
ru menę atva iavus saka ka ne alima 37 R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (198).
Moteris, 85 m., gyv. Juškonių k. Įrašė ir šifravo
au iau nau t kai savaitę vi rei kia
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (518).
kenkia au m ui askui kitas anau t.“46 38 Moteris, 74 m., gyv. Degesių k. Įrašė ir šifravo
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (5).
Kalbėdami apie tradicinio gy- 39 en at. VDU ER 2180 (7, 26).
dymo žinovus, pateikėjai nurodo, kad 40 Moteris, 77 m., gyv. Butiškių k. Įrašė ir šifravo
Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (189).
šie taip pat dažnai naudojosi knygo- 41 R.
Moteris, 62 m., gyv. Gaižiūnų k. Įrašė ir šifravo
mis. „Ji in a ir kny ų tur a
i
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (804).
42
Moteris, 71 m., gyv. Kėpių k. Įrašė ir šifravo
sen v s in
ar i kny ų
I seny ai
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (661).
al in a a nela ai su a u si miau 43 Moteris, 70 m., gyv. Užpalių mstl. Įrašė ir šifravo
a i sen v s Ana ne er ava kių 44 R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (577).
Dėl nary nik identifikacijos kyla problemų. Surasti
ar atų
les tik mai y ava
kas
augimvietėje jo nepavyko. Apibūdinimai nurodo, kad
tai karklavijas ( lanum ulcamara L ), tačiau tyrinėtojų
er kny a
Dar smet ni kų laikų
nuomone, nary nik vardas Aukštaitijoje taikomas
Ana a av
ūk tai a a aviau susie ui
augalui cr hularia n sa L (Gritėnienė 2003).
ir tas kny as ne e r ina en a ra ymas 45 Moteris, 44 m., gyv. Utenos mstl. Įrašė ir šifravo
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (566).
vaistų uva vis kių lių 47 „ ur st r
46
Moteris, 83 m., gyv. Kaimynų k. Įrašė ir šifravo
kny
A atmenu as
au iau siuvim
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (323).
47
Moteris, 82 m., gyv. Gaigalių k. Įrašė ir šifravo
48
ir me im kny as ur st ras kny as
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (737).
49
„Gra inut s teta
ita uv
am kinta 48 Moteris, 44 m., gyv. Utenos mstl. Įrašė ir šifravo
met n s laikais kny as tur
lelių 50 49 R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (564).
Kalbama apie žolininkes seseris Juškaites.
51
„ ak kur i irs av
k kius vaistus tai 50 Moteris, 75 m., gyv. Butiškių k. Įrašė ir šifravo
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (144).
ra y av si turi s siuvin vis risira ius.“52
51
Kalbama apie žolininkę Bronę Ubavičienę.
Beje, šiuos užrašus autoriui teko vartyti 52 Moteris, 86 m., gyv. Utenos pensione. Įrašė ir šifravo
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (190).
ir apie jų kilmę kalbėtis su žolininke
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B. Ubavičiene: „ uriu i sira ius i iniu n s kny as
i k ki s kny s ia ra t
iniu nių
kas aut rius
Ne inau et versta i v kie ių v kie ių vertim
Ne inau kiek metų ra yta (apie sąsiuvinį Aut ast ) kai tik atva iavau i nai yventi
itų kny ų ra au ir susira iau
askui ie k au ir itas kny as i li teka ne era au kas
ar nu rie
ar ne inau kai 53 Nors literatūra ir papildo žolininkų žinias, suteikia
joms mokslinį pagrindą, deja, tai viena iš tradicijos nykimo priežasčių. Ryškus
pavyzdys – paklaustas, ar žino nervų ligoms gydyti skirtas priemones, pateikėjas
atsakė: „ ny
tai yr 54, tačiau pats išvardyti jų nebegalėjo. Žodinė tradicija – tai
tiesioginė patirtis, įgyjama kalbant, renkant ar naudojant gydymo priemones, tuo
tarpu pasitikėjimas rašytiniais šaltiniais (drauge su gydymo specialistų skaičiaus
bendruomenėje mažėjimu) išstumia iš atminties tradicines praktikas. „ ai tei tai tai i
yr kur lininkai kur la ai au vaista les ir a i renka vis kias yra i ar televi rių
i ar
ka a ut s renka rirenka vis kių vaista lių Ir ina kai aru t su i vent
as ar kai Ai kai mes tei au neu siimam it kiu
kias ir ynias nekakias au.“55 Tai
labai kenkia tradicinės žinijos sistemos gyvybingumui: „Ne matai kai ne inai ne ali
ir atart.“56 Šis aspektas svarbus stengiantis suvokti, kaip būtent inovacijos veikia
konservatyvią, amžiais gludintą tradicinės medicinos sistemą.
ra au
lių kur
57
ne ara yta literatūr ka y t ir t
m n s y si.“ Šias vaistinėje literatūroje
nenurodytas priemones ir jų naudojimo būdus būtina fiksuoti, tačiau tyrinėtojas
privalo suvokti aptariamas tradicijos raidos aplinkybes bei gebėti kiek įmanoma
aiškiau skirti senąsias ir naujas priemones.
Gerai informuoti pateikėjai vis dar linkę labiau pasitikėti senosios kartos
atstovų perduodamomis žiniomis, jas tik gretindami su literatūros duomenimis:
l s kurias nau at ia au iau i seny s ar i kny ų laikra ių
(Motina) Ana
me icinas kny ų turi tai i kny as ir skaita (Dukra) A tik tiek ka asi iūriu man
avy iui a iai
mu arva iu u ka k ia ran u arva iu u tai internete asi iūriu
kny ų turiu vaista lių vis kių
kai tai tai mama ia au mama ia au visk ana in
J s visa a klausiu 58 A a al m nes ale kny
a nesus au au au la iai rira yta
ne esus au au 59 – „ kai Jūs au iau i kny u ių ar tai k i sen v s in t nau at
Nu matai ka a ly ensi n i au ne uvau ar aktar .“60 Daugiausiai žinių suteikė
tie asmenys, kurių šeimos nariai buvo
žolininkai arba aktyviai bendravo su 53 Bronė Ubavičienė, 90 m., gyv. Utenos pensione.
gydymo tradicijų žinovais. Todėl šeimos,
Įrašė ir šifravo R. Petkevičius 2010 m. VDU ER
draugystės ryšiai yra itin svarbus fak- 54 2180 (346).
Vyras, 88 m., gyv. Degesių k. Įrašė ir šifravo
torius išliekant gydymo tradicijai bei
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (91).
paaiškina didesnę reikšmę teikiamą 55 Moteris, 74 m., gyv. Degesių k. Įrašė ir šifravo
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (26).
seniesiems, giminėje ar tarp draugų iš 56 Moteris, 74 m., gyv. Degesių k. Įrašė ir šifravo
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (63).
kartos į kartą perduotiems, patikrintiems
57
Vyras, 60 m., gyv. Užpalių mstl. Įrašė ir šifravo
receptams. Deja, jaunoji karta mažiau
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (614).
linkusi perimti senuosius gydymo bū- 58 Moteris, 82 m., gyv. Kaimynų k. Įrašė ir šifravo
dus ir vis labiau pasitiki biomedicinos 59 R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (223).
Vyras, 88 m., gyv. Degesių k. Įrašė ir šifravo
priemonėmis: „Ne er av man mama
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (87).
sak niekas ne esi y
itais alykais tiktai 60 Moteris, 83 m., gyv. Kaimynų k. Įrašė ir šifravo
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (319).
vaistais 61 Jauni nela ai interesu asi ( ) 61 Moteris, 68 m., gyv. Vilniaus mst. Įrašė ir šifravo
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (900).
kai neser i nela ai
mau ies aunyst kiti
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reikalai 62 Tai atspindi ir pačių žolininkų pesimizmas:
et tiktai matai ka reikalin a
r elas63 a ne lalas m n m Niekas neraikalin a i mana lelių tiktai sau kai ati tai
tik l m.“64 Didėja grupė asmenų, besigydančių išimtinai biomedicinos priemonėmis:
ūs les in t
Ne inau vaistin yra
lių nerenku 65 „Ne inau Da ar au
66
„Mes naminiais vaistais nes y m 67 „ lių nenau u Vaistais tik 68
kas i vaistin s
„Vart u vaistus i vaistin s kler
skran i u e imas sen viniai man au ne a s
ant itų li ų ( ) aš tai en rai tai nieka ne inau a au y aus val i kai au metų.“69
Reikšmingas yra terminas „valdiška medicina“, kuris galbūt nurodo buvusią priešpriešą
tarp valdžios diegiamos biomedicininės infrastruktūros bei tradicinės medicinos
žinovų. Kai kuriose sovietinėse respublikose šis konfliktas buvo gan ryškus, ypač
religiniuose kontekstuose.70 ra nemažai požymių, kad persekiojimo būta ir Lietuvoje,
deja, dar trūksta šios problemos tyrimų. Vienas iš tokią prielaidą patvirtinančių faktų
galėtų būti žolininkų praktikas įteisinančios le en s, kurių autorius nemažai fiksavo
lauko tyrimų pietryčių Lietuvoje metu. Panašią istoriją pavyko užrašyti ir Užpalių
apylinkėse: uv ka k kia ist ri a ka aktarai s vietme iu atva iavę atikrint
ten s
aktarai atva iava ie tur ava m nių s ra us sak am ius senas ir nieka ar ne uv t
li nin 71 „Vien kart aktarai uva atva iavi tai au asi iūr t kai ana72 i i vina tas
les ka ne ūtų au l ai i i vintas ak viskas erai varu Da ar vienas aktaras
a kimis erkla uva ana saka a tavi a y ysiu Nu kakla au skait s i vir ar atas a iri
ta u ant ryt aus sveikas a u lie
y yt m nes.“73 Kita vertus, tiesiogiai paklausti
apie sovietų laikais vykdytą žolininkų
persekiojimą, pateikėjai atsako gan prieš62
Moteris, 84 m., gyv. Gaigalių k. Įrašė ir šifravo
taringai, nesusieja centrinės valdžios
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (782).
ir medikų veiklos. Vienų požiūriu, 63 Taip tarmiškai vadinami vaistai, tabletės.
64
Moteris, 90 m., gyv. Utenos pensione. Įrašė ir šifravo
draudimo nebuvo: Jūs al ir
t ka
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (347).
65
val ia erseki tų urtininkus
Ne ka
Moteris, 78 m., gyv. Mažeikiškės k., Įrašė ir šifravo
nes ir a t kių ne
ka
raustų 66 R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (111).
Moteris, 84 m., gyv. Gaigalių k. Įrašė ir šifravo
74
l m y ytis
Niekas ne rau
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (778).
„Netek susi urt 75 „Ne ia tai ramiai 67 Vyras, 80 m.; Moteris, 77 m., gyv. Šeimyniškių k.
Įrašė ir šifravo R. Petkevičius 2010 m. VDU ER
visi yvena 76 „Nesi ir a
kai as
2180 (933).
vilienę ta a aktarai atva iava
ai 68 Moteris, 81 m., gyv. Mažeikiškės k. Įrašė ir šifravo
matyt ka
rane ir atva iava atikrint 69 R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (121).
Moteris, 77 m., gyv. Butiškių k. Įrašė ir šifravo
Ne uva milici as (kartu) et saka nema ai
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (181, 192).
70
77
Keshavjee S. Bleeding Babies in Badakhshan:
aktarų.“ Pabrėžiama, kad daktarai
Symbolism, Materialism, and the Political Economy
(ypač vaistininkai) ir patys patardavo
of Traditional Medicine in Post-Soviet Tajikistan.
Me ical Anthr l y uarterly, 2006, p. 72–93.
gydytis žolėmis: „Dar lie ava Vienas
71
Moteris, 70 m., gyv. Užpalių mstl. Įrašė ir šifravo
nuve a saka vaistų tai aktaras au rusų
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (590).
aktaras saka uli i saka ysl nai 72 Kalbama apie žolininkę Nataliją Svilienę.
73
Moteris, 90 m., gyv. Utenos pensione. Įrašė ir šifravo
virk ir erk Ir astais m us skran y
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (353).
rū ių ne uva
aras vaistų ir i n ra 74 en at. VDU ER 2180 (383).
75
Moteris, 81 m., gyv. Mažeikiškės k. Įrašė ir šifravo
a ar l m ats aktaras rusų atar 78
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (127).
ks vaistininkas G elis ū ava anas 76 Moteris, 82 m., gyv. Kaimynų k. Įrašė ir šifravo
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (259).
saka kų ert la us eriau les itas
77
Moteris, 90 m., gyv. Utenos pensione. Įrašė ir šifravo
kur is vaistininku uv
aliu se
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (358).
a ar au miris Gy y ava ir vaistais et 78 en at VDU ER 2180 (383).
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atar ava ir l m 79 M lynių tai net aktar atar 80 Kita dalis pateikėjų mano kitaip:
Ar val ia ne erseki
lininkų ar u kal t ų
Nes ir
venta vieta iem la ai
ne atik 81
lel s ia savaime ia amta ai vaikas uvau ar arti anų uv mi ku se
ie uv tu u si mę
aktarai al saky av rie
les
aky av ( ) tai
mes li nin atve (avie ių) la ų lankyt a risivir m ir ri r m ( ) aktar sak
i ra ysiu visas Vat kas rau ia
aktarai 82 „ ra a an ų vary av a austi ne inau rie
83
altin vary av
r a an u
„ ai ka
al raus ava al nelais ava iem vie ai
itiem lininkam Man atr a ka rie rusų raus av Da ar tai au kai laisvai laisv
tai a au ta u tai raus ava tik asla i m.“84 Įdomią istoriją pasakojo žolininkė
B. Ubavičienė: „Net i ire uva i Lietuvas atva iavis vienas risimet ka aktaras ir
y
Ir iau s visas ka la ai erai ai anas in a las irki ir itas
nerv m
Vir ava itas lelas et askui a in a au rusai ir
n r a suimt ir anas skaitas
ka Lietuv n i
a Anas niekai ne aktaras uva
Jis ne tremtinys uv
Ne ne tremtinys Atva iava as mum ir t
kai var as
uv
Ne inau
Man kai nereik a D iau s m n s et ir tiktai va tei
nervam ka m n s i nervinti
in a is les a ka li as visas t kias ir uva
tiktai nervas ir ir is
ai rusai
n r a
suimt
uimt.“85
Pačių žolininkų bei tradicines priemones vartojančių asmenų požiūris į
biomediciną itin skeptiškas ir veikiausiai liudija dar XX a. I pusėje prasidėjusią
priešpriešą, kuomet oficialiosios medicinos požiūris į „burtus“ buvo išimtinai neigiamas. „ linink uva
ki ky a ut au a a ana mirus Mana va Val is s ren iau
ka su nervais va itų vietų tam y ava
Vei trūk i
Aha Nuve iau ten n
ten
ir a sichiatrin li nin uva te a stama usseser s ir a av vaistų a r
kiek ne a e a ra a ak ly tai traukt a u nuve iau riva iai ta u a sunku ū ava
riva iai aneve in atikrina akys sveikiausias ia yra ka kas tai nervi kai ar iau
vaistus va e va e tik ne u k itų vaistų
vaikui itakie sti rūs vaistai
a a man 79
Moteris, 82 m., gyv. Gaigalių k. Įrašė ir šifravo
asak ka
ki ky a ut y a Nu ir
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (743).
nuva iavau a ai a asak au kas yra ir 80 Moteris, 74 m., gyv. Degesių k. Įrašė ir šifravo
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (26).
inai man a ar uslitr
lių k kių ty 81 Turimas omeny stebuklingas, gydomųjų galių turintis Krokulės šaltinis.
a aryta uva a ne inau
lių Nu ir
82
Moteris, 75 m., gyv. Butiškių k. Įrašė ir šifravo
in k tris uslitrius i r ir astais nei
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (158).
86
aktara reik nieka.“ Dažnai nurodoma, 83 Vyras, 88 m., gyv. Degesių k. Įrašė ir šifravo
.
kad vaistai ir žolės nedera tarpusavyje: 84 R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (99)
Moteris, 74 m., gyv. Degesių k. Įrašė ir šifravo
87
„ artu su vaistais ne a s
Ne alima
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (24).
Jei u l m tai l m.“88 Akcentuojamas 85 Bronė Ubavičienė, 90 m., gyv. Utenos pensione.
Įrašė ir šifravo R. Petkevičius 2010 m. VDU ER
natūralių priemonių veiksmingumas,
2180 (357).
lyginant su sintetinėmis: „Vienam vyrui 86 Moteris, 71 m., gyv. Kėpių k. Įrašė ir šifravo
uv atkiurusi s ausys ne i
aktarai 87 R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (734).
Moteris, 90 m., gyv. Utenos pensione. Įrašė ir šifravo
cheminiais vaistais niek ne al
a aryt
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (359).
88
Moteris, 75 m., gyv. Butiškių k. Įrašė ir šifravo
i lie
ert sa aril ir eksnę ai t vyr
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (159).
89
a y iusi i i ausys
„J kie vaistai 89 Moteris, 88 m., gyv. Užpalių mstl. Įrašė ir šifravo
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (638). Kalbama
ne a
ūslyt s a
r lis ne av
apie žolininkę N. Svilienę.
90
trilitr li ninę.“ Ironiška tai, kad 90 Moteris, 71 m., gyv. Kėpių k. Įrašė ir šifravo
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (666).
medikų klaidos skatina žmones sugrįžti
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prie tradicinių gydymo priemonių: „ insta ne ainu lei vaistus nu skausma ir kai
a ar k ų kai
a tint rauma nu ita i vaistus lei
a u l seni vaistai el er
sulei namu s ir
tint.“91
Labiau išsilavinę pateikėjai taikliai nurodo esminę, medicinos antropologų
akcentuojamą Vakarų biomedicinos problemą – išimtinį dėmesį simptomams ir
biologinei ligų kilmei. „ as mus me icina a ras iausia kai aut servisas a ras iausiai
materialu tiktai materiali
usę tik as kmes
rie asties ne y
visi kai Jei u ak
taras ne in nu k ser a tai rei kia vasin rie astis Materiali s rie astys t s la ai
len vai y si ei u avy iui a si e inai ar a ten k n rs la ai a rasta i y yt a
kas neu y a rei kia vasin rie astis Ir k l vasi s ne akeiti ūsen s tai nei y .“92
Jei biomedikų ir valdžios politika tradicinės medicinos atžvilgiu vis dar diskutuotinas ir atviras tyrimams klausimas, kitos poveikį turėjusios aplinkybės abejonių
nekelia. Didelis smūgis tradicijos tęstinumui buvo pokario trėmimai bei sunki kolūkių
gyventojų buitis: Jūsų eim kas n rs a ie les asak av
Ai niekas la ai
93
A kas Niekas i a man neteka au
i iran
i ire atsi ūriau
„ ur tu rinksi
les reik
ar an eit k lūkius kai tv r ne a ie les ulves krūmu s ili nakt reikia
i ve t.“94 Pabrėžiamas sovietų laikotarpio poveikis nervinių sutrikimų epidemiologijai,
įtakos turėję socialiniai pokyčiai. „ ai ka nesnervu ava m n s iek a risimenu
a ylink vienas tik i r t is uva A tai ka m n s la ai ra iai tar savęs yvena
nieks nenervu ava ir tai ir uva visi A kai karas u a ir rie rusa au iausia nervas
a i ve atims suma ins aniavų atims Va itai tai nervas tikrai eina ir eina nervu ti
m n s tikrai 95 ai kur i nei si si uva i iran ve imas tai kur ten nei si si
ais
96
i ve
I stis tai aisus uva.“ Milžinišką šio laikotarpio sukeltą lietuvių tautinio
mentaliteto traumą nurodo ir kiti tyrinėtojai, pabrėžiantys sovietmečiu suklestėjusio
alkoholizmo įtaką psichikos sutrikimų ir savižudybių pagausėjimui.97
Tradicijos raidai visais laikais reikšmingu lieka ekonominis faktorius. Dauguma pateikėjų minėjo brangias tarpukario daktarų paslaugas, o tai savo ruožtu
skatino gydytis tradicinėmis priemonėmis. „ ai
inai ma ai tų aktarų ū ava
ran us y ymas
metų rie met nai
uva viskas ran u ur ten as aktarus
asikrei siu n ma inų ū ava arkliais 98 – 91 Vyras, 88 m., gyv. Degesių k. Įrašė ir šifravo
Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (85).
„ ai ir anks iau m n s au ir vaistais 92 R.
Vyras, 60 m., gyv. Užpalių mstl. Įrašė ir šifravo
y s ne tik l m
ai kur kas ri a
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (623).
93
Moteris, 74 m., gyv. Degesių k. Įrašė ir šifravo
ini ų tur a Daktarų uva kai ne uva
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (68).
aktarų kur reik va iu t as aktarus tai 94 Moteris, 90 m., gyv. Galinių k. Įrašė ir šifravo
lelam et ka i si y y ava ir lelam.“99 95 R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (876).
Moteris, 90 m., gyv. Utenos pensione. Įrašė ir šifravo
Ilgainiui naudojimasis biomedicinos
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (357).
paslaugomis galėjo tapti ir tam tikro 96 Vyras, 80 m.; Moteris, 77 m., gyv. Šeimyniškių k.
Įrašė ir šifravo R. Petkevičius 2010 m. VDU ER
prestižo reikalu. Šiandien sunki nemažos
2180 (921).
Lietuvos gyventojų dalies materialinė 97 Gailienė D. Jie netur mirti avi u y s Lietuv e,
padėtis verčia žmones vėl atsigręžti į 98 Vilnius, 1998.
Moteris, 83 m., gyv. Kaimynų k. Įrašė ir šifravo
tradiciją: „A kų i ar atų eri vien lių
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (307).
nusi irkt ir i run u a ar ini ų ne r 99 Moteris, 90 m., gyv. Utenos pensione. Įrašė ir šifravo
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (348).
kiek i ų u a.“100 Tačiau, be abejonės, 100 Moteris, 85 m., gyv. Juškonių k. Įrašė ir šifravo
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (522).
reikšmingiausia aplinkybe, lėmusia
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tradicinės medicinos transformaciją, galime drąsiai laikyti ekologijos pokyčius.
Sovietmečiu didžioji dalis natūralių pievų buvo sunaikintos, paverstos kultūrinėmis
arba arimais. „Ai ka ten natūrali ieva ai i mi k i au u as rink m kar ta
uv kai ian ien k ks ar matas ka Jūs in tum t
ia natūralių ievų
Nea
unaikinta viskas
kai Jums atr
ar yra ry ys tar natūralių ievų
ir m nių kurie reta yvena
lių in im
aktas Nu tai visi in
a ar
kų i eini a link vaik tai vaik tai kai ta altarus klausiau
kas ten t liau sak
inai ka a ne uvus ten
ten
kil metrų i vis Ir ei u vis yvenim yvenus
itam l te
kų tu amatysi nu niek , a ten ei u nuv ei ia v nkeliai k kie ia
rasakila ten kitas alykas ir viskas ir m n s in tai t tai t nau a ai ia au
ry ys tiesi inis 101 „Čia visur uv kultūrin s iev s Visur uva suarta visur visur
kiemas iki at visas ami k s I l ktuvų trę av
ievas 102 „ laman ių t kių ne r
neatsimenu kai va inas ū ava kai rie iam e a
kariav visur ieniai alietra
trę av
ievas 103 „ unku erast ka
ūtų natūralių ievų a ar ka ir kmynų ir
tai sunku rast 104 „Da ar au lių tikrai ne r kai seniau ū ava vis kių ei av m
rink av m 105 „Matai ar mum ievų sunaikina ieva vis kių
lių uva nueini
asrenki a a ar ne r 106 Gamtinės aplinkos degradacija galbūt lemia ir tai, kad
žmonės vis dažniau vaistinėse perka vaistažoles ar jų pagrindu sukurtus preparatus, nors dar ir pamena, kaip juos pasigaminti: „Ar atyt s vaistin nusi erku
ne linink 107 „ erku ir trinu s narius (Kaulažolės Vaistinės taukės ym hytum
icinale L. tepalu) Vaistin
erku uriu ir as arius alie um u ylus ar a kiaul s
taukais ia kny
ra au ara yta ka alie um.“108
Tradicija tampa vis labiau sinkretinė109, t. y. derinanti senuosius receptus ir
naujas, didžia dalimi iš vaistinės literatūros plintančias priemones. Pavyzdžiui, pateikėja mini sąnarių skausmui gydyti skirtą antpilą, kurį sudaro 9 kaštonų galvos,
9 česnako skiltys ir „ ent ra auksinio ūso, kvapiosios kalizijos, Callisia ra rans L.
ataugų.110 Skaičiaus 9 vaidmuo senosiose gydymo praktikose – labai ryškus, apeiginis, tuo tarpu naujoji, iki tol nežinota
priemonė į mišinį įtraukiama nebeat101
Vyras, 60 m., gyv. Užpalių mstl. Įrašė ir šifravo
sižvelgiant į šį skaičių. Toks procesas
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (613).
gan natūralus etninėje kultūroje, kuri 102 Moteris, 53 m., gyv. Vilniaus mst. Įrašė ir šifravo
visuomet atvira naujoms priemonėms, 103R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (257).
Moteris, 71 m., gyv. Kėpių k. Įrašė ir šifravo
galinčioms praturtinti tradiciją. Tačiau
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (712).
104
Moteris, 82 m., gyv. Gaigalių k. Įrašė ir šifravo
jei ima keistis struktūros, kuriose šios
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (743).
priemonės adaptuojamos (pirmiausia – 105 en at. VDU ER 2180 (753).
tradicinės ligos ir sveikatos sampratos), 106 Moteris, 84 m., gyv. Bajorų k. Įrašė ir šifravo
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (443).
tuomet negrįžtamai prarandama dar 107 Moteris, 75 m., gyv. Butiškių k. Įrašė ir šifravo
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (130).
neatskleista, neužfiksuota ir tyrinėtojų
108
Moteris, 71 m., gyv. Kėpių k. Įrašė ir šifravo
nesuprasta tradicinės medicinos žinijos
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (685).
dalis. Tradicijos ir inovacijų sąveikos 109 Medicininės antropologijos požiūriu – biomedicina
taip pat yra viena iš etnomedicinos formų, sociaproblema Lietuvos etnomedicinoje tailiai sukonstruota, istoriškai įsitvirtinusi ir globaliai
pogi dar nėra pakankamai nagrinėta.
praktikuojama (Čiubrinskas 2007). Todėl dviejų
kultūrinių tradicijų sąveiką galima laikyti nauju,
Šiuo klausimu publikacijose vyrauja du
sinkretiniu dariniu.
kraštutinumai: Europos šalių pavyzdžiu 110 Moteris, 85 m., gyv. Juškonių k. Įrašė ir šifravo
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (510).
Lietuvos tradicija priskiriama miesto
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medicinos (angl. ur an me icine) sferai111 arba tradicija vertinta112 kaip pernelyg „archajiška“. Paradoksas, tačiau viena pateisina kita: „archajiškos“ tradicijos apraiškų
šiandien surasti jau gan sunku, o kadangi jos raidos tyrimai nebuvo vykdyti,
teigiama, kad tradicija išnykusi ir virtusi miesto medicina. Nedera pamiršti, kad
etnomedicina didelę transformaciją patyrė įsigalėjus krikščionybei, o ši buvo negailestinga tradicinei kultūrai, bei vėlesniais bendros Lietuvos ir Lenkijos valstybės
laikais (XVI–XVIII a.), kuomet tradiciją veikė viduramžių Europos medicina ir magija,
daugiatautėje aplinkoje vyko aktyvūs tarpkultūriniai mainai. Didžioji dalis archajiška
laikomos tradicijos buvo užfiksuota XIX a. pabaigoje–XX a. pradžioje, seniausius
dokumentinius įrašus randame XVIII a. II pusės šaltiniuose. Greta publikacijoje jau
aptarto sovietmečio poveikio XX–XXI a. sandūroje tradicinė medicina patiria naują,
milžinišką transformaciją, kurią modernizacijos ir globalizacijos procesų kontekste
išgyvena visi etninės kultūros reiškiniai. Tačiau, kaip rodo autoriaus atliekamų
tyrimų patirtis, kai kuriuose etninės Lietuvos regionuose, ypač pietryčių Lietuvoje
ir etninių lietuvių salose Baltarusijoje, senosios tradicijos pavidalai praktiškai nepakitę 100 ar daugiau metų gyvuoja ir XXI amžiuje.113 Galime daryti kol kas gan
drąsią prielaidą, kad tradicijoje išliko išties senų, galbūt pagonybės (kurios pėdsakai Lietuvoje gan ryškūs ir XVIII a. I pusėje) laikus siekiančių elementų, tačiau
tai – atskiro, didelio tyrimo klausimas. Šioje publikacijoje aptariamos problemos iš
esmės ir kviečia tokį tyrimą pradėti, t. y. nagrinėti lietuvių tradicinės medicinos
priemones neatsiejant nuo istorinio-kultūrinio konteksto. Atspirties taškas tokiam
tyrimui – dėmesys senosioms struktūroms, t. y. ligų atpažinimo ir klasifikavimo
atsispindinčių gydymo praktikose sistemai.

Ligos
Profesionalių medikų vykdytuose Lietuvos etnomedicinos tyrimuose dažniausiai kalbama apie veikliąsias gydymo priemonių chemines medžiagas bei, laikantis
įprastų gamtos mokslams tyrimų metodų ir biomedicinos terminologijos, stengiamasi
įvardyti ligą, kuriai gydyti skirta konkreti priemonė. Tuo sekė ir etnologai bei istorikai. Tačiau retas tyrinėtojas atsižvelgė į kultūrinį kontekstą (t. y. pačiai tiriamai
visuomenei įprastas ligos nustatymo
ir gydymo schemas), kurį supratus, 111 Lietuva Europos etnofarmacininkų metodiniuose
aiškesnis tampa vaistinių priemonių
atlasuose įtraukta į ur an me icine (biomedicinos
šaka, vaistinės priemonės pagrinde perimamos iš
naudojimas ir skyrimas vienu ar kitu
literatūros) zoną, šia metodine nuostata vadovauatveju. Veikiausiai Lietuvos etnopsichiatjamasi ir naujausiuose farmacininkų darbuose
(Petkevičiūtė etc. 2011). Tačiau įvertinant galimą
rijos tyrimų trūkumą ir nulėmė sunkiai
regioninę specifiką bei gyvąją tradiciją, kurios daugeanalizuojamos ligų sampratos. Tyrimų
lis elementų yra gan archajiški, tokių kategoriškų
apibendrinimų derėtų vengti.
rezultatuose dažniausiai aprašomi simp112
Šis požiūris buvo būdingas sovietų laikotarpio
tomai (pvz., nemiga, traukuliai), tačiau
publikacijoms. Jį lėmė ideologinė nuostata, jog
nėra gilinamasi, kokios priežastys tą
buržuazinėje Lietuvoje klestėjo „viduramžių prietarai“, kurių neliko įsigalėjus sovietų valdžiai. Todėl
simptomą galėjo sukelti bei kokias pavisas XX a. II pusės laikotarpis liko „balta dėme“,
sekmes jis gali turėti. Tampa sunku išvis
tradicijos raida nebuvo stebima, o jau XX a. 6-ajame
dešimtmetyje pasirodė teiginių, kad „kylant kultūrai
objektyviai atsakyti į klausimą, kokiai
sen i me icina nyksta“ (Šimkūnaitė 1964), nors tuo
būtent ligai gydyti skirtos daugelio aumetu tradicija veikiausiai dar buvo gan gyvybinga.
torių aprašytos ir skelbtos priemonės. 113 Asmeninis aut riaus archyvas.
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pač ši problema ryški XX a. I pusės etnografiniuose aprašuose. Struktūralizmo
klasika tapusioje knygoje „Laukinis mąstymas“ (1962) . Levi-Strauss labai taikliai
pastebi, kad „me ia s ūtų uvę au iau ei u au eliu atve ų etn l ams ų i anks
tin s nu stat s a ie rimityvų a rastum ir ru um ne ūtų sutruk iusi s atyrin ti
s m nin ai suk nstru tas su tin as ir arnias klasi ikaci s sistemas.“114 Deja, buvusios
sovietinės erdvės etnografija ilgą laiką liko XX a. pradžios metodologijos lygmenyje.
Tradicinės medicinos tyrimų atveju įtakos turėjo ideologinės klišės, valdžios kova
su religija trukdė etnologams tirti reiškinius, artimai susijusius su religine praktika.
Todėl dar 1911 m. G. Petkevičaitės įvesta neapibrėžta formuluotė „ vairūs s a mai ir
nerviniai rei kiniai a skritai 115 ilgą laiką nebuvo kvestionuojama ir tobulinama. J. Šurkus (1960), pirmasis prabilęs apie lietuvių etnopsichiatriją, visgi pernelyg apibendrinančiai nurodė „susir imų l i s i grupę.116 Panašios pozicijos laikosi ir R. Trimakas, teigiantis, kad „ne i elis susir imų i erenci avimas yra rastas lietuvių liau ies
me icinai.“117 Tačiau pasaulio tradicinių kultūrų tyrimai rodo ką kitką.118 Tyrinėtojai
pažymi, kad „etn sichiatrams a stama i sami sichik s sutrikimų n s l i a sichik s
sutrikimų y ym riem n s la ai vari u a riklaus mai nu atve (vienam riem n s ali
tikti kitam ne) skirtin ai nu
v vir kinim li ų kuri s y m s ai kia reskri ci a
sutrikim k ntekste ia n stin s kate ri s ma iau remiasi sim t mais nei li s eti l i a ir
r n e.“119 Paremtos maginio mąstymo logika tradicinėms bendruomenėms būdingos
klasifikacijos sistemos tiksliai skiria menkiausius tam tikro fenomeno niuansus.120 Šis
modelis aptiktas ir Europos tradicinėse kaimo bendruomenėse (Airijoje, Albanijoje ir
kt.). Autoriaus bakalauro darbo metu atliktas tyrimas rodo, kad Lietuvos etnopsichiatrijai būdingi panašūs principai. Specifiniai šio modelio bruožai yra: a) įgimta
silpnaprotystė, kuriai taikoma prevencija, tačiau ji negydoma, griežtai skiriama nuo
gyvenimo eigoje įgyto nervinio sutrikimo, kuriam gydyti žinoma daugybė priemonių
ir būdų; b) bet kuri psichikos sutrikimų grupė skirstoma į pogrupius pagal būklės
sunkumą („lengvas“, „vidutinis“, „sunkus“) ir išgijimo galimybes: „ ) ali reitai
i yti ) sunkiau ir ) nieks nei y ys (Basanavičius, 1898).121
Jei sutrikimui pavadinti vartojami biomedicininiai terminai (nervai, depresija, cholesterolis ir panašūs), tai tikėtina, kad gydymo priemonės taipogi perimtos
iš mokslinės vaistininkystės ar inovacijos laipsnis tradicijoje yra gan aukštas. Tuo
tarpu jei vyrauja tradiciniai senieji ligų
pavadinimai, jų gydymo priemonės, su
114
nežymiom modifikacijom ar inovaci- 115 L vi-Strauss . Laukinis m stymas, Vilnius, 1997.
и
.
рi
р
jom, veikiausiai bus tradicinės, nauи и
и
,
,
р р,
1911, Nr. 2, p. 169.
dojamos nuo seno. Todėl itin stiprią
116
Šurkus J. sichiatri s vystymasis Lietuv e, disertransformaciją patyrusi Užpalių apytacija, Kaunas, 1960, p. 84.
linkių tradicija ypač įdomi visos Lie- 117 Trimakas R. Liaudies medicinos tradicijos Širvintų
tuvos etnomedicinos tyrimų kontekste. 118apylinkėse, irvint s, Vilnius, 2000, p. 537–542.
F u l l e r T o r r e y E . C ar wnicy i sychiatr y,
Publikacijoje siekiama atkreipti dėmesį
arszawa, 1981.
119
Edgerton
R. B. A traditional African psychiatrist,
į ligų nustatymo tradicinės sistemos
uthwestern J urnal Anthr l y, 1971, p. 262–263.
bruožus bei mėginama apibrėžti sritį, 120 L vi-Strauss . Laukinis m stymas, Vilnius, 1997,
p. 11–91.
kurią galėtume įvardyti tradicine psi121
Petkevičius R. r t ne alia
I a
ytų
chiatrija, ieškoma jos ryšių su kitomis
Lietuv s kaim
en ru men e, Bakalauro darbas,
VDU, 2009.
etnomedicinos šakomis.
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Nervinio sutrikimo samprata tradicinėje psichiatrijoje yra labai sudėtingas
objektas: kas yra dvasios liga Kas yra kvailas, o kas tik savotiškas Kas kvailiu
įvardijamas, tačiau iš tikro nėra kvailys Kur riba ir kaip ją apčiuopti Būtina
atminti, kad tradicinėje bendruomenėje nervinis sutrikimas dažnai yra socialinis
konstruktas, o ne išimtinai biologinis sutrikimas, kaip jį traktuoja biomedicina.122
R. Littlewood pastebi, kad „m eliai rimenantys sich s neur s sil na r tyst s ar
asmeny s sutrikim me icininę sam rat viet s en ru men e ali ūti su rantami visi kai
kitai kai m ralinis asirinkimas ne rau i kas el esys kūn ar sich l in li a ar tiesi
kai viena i au y s kas ieni kų veiksmų ir atyrimų alimy ių.“123 Tai aiškiai matyti
kalbant apie Užpalių apylinkėse gyvenusį keistuolį, veterinarijos felčerį Juodelę:
„Jis uva a siskaitys et kai sakyt
la ai sav ti kas
ks kai eraunykas124 ne inau
kai
asakyt
ak t kai eraunykas
Aha
av ti ki eraunykai ūna
125
kie keisti
Visi
Nu tai ai ku al visi.“ Juodelė eraunyku nebuvo ar
bent jau apie tai nėra duomenų, tačiau tarp burtininkų išties būta psichikos negalią
turinčių arba tokiais bendruomenėje laikomų asmenų.126 Socialinį kvailio statusą
nesunkiai galima buvo įgyti krikščioniškoje kaimo bendruomenėje, kurioje senosios
praktikos (būrimo, gydymo ir kt.) nors ir buvo reikalingos ir priimtinos, tačiau
bažnytinės valdžios – netoleruojamos.
Paprastai Lietuvoje skirtos dvi ryškios proto negalios formos: 1) įgimta ir
2) įgyta. Jas atskiria asmens sugebėjimas suvokti savo negalią, gebėjimas veikti
socialinėje aplinkoje bei išgijimo galimybės. Atitinkamai šios dvi kategorijos skirstomos
pagal pavojingumą.127 Tai nurodo ir Užpalių apylinkėje surinkti duomenys: „ a
t kių i k a ykiau ių tai ū ava (juokiasi) ai saka a ykiau ių et ka rimtai inai
t kių ka la ai au rimtai tai ne al ne uva ne
A a ykiau iai ia kai
Nu
takie i k anys sav ti ki kai iem au vie ia tei ne kai visiem ai vis va in ava
ka a ykiau is saka A ka tei au nu atsilikys rei kia anas Jau i imima aunas al
t ksai atsilikis au i ki r teliu et ka anas av in as ūt tai al ne ne rise a 128 –
„ kuris imsta ir kur i er yvenima skiriasi el esys
atras i imima ans vis
laik t ks nen rmalus
kuris i kal ima tai anas tu laiku er yvena askui v l r ta
asimai ymas ereina nervas a rimsta susitvark atsistat nervai viet n 129
iliniska
Antaniukas uva tai anas ū ava kai au raeina am itas urnumas tai anas n rmalus
ir ū ava ar malkas ka a ir visk a
kai u eina tai nuveina ia va mi kelin
122
mūsų ilelin tai ie ava vis itų ale net 123 en at
Littlewood R. Mental health and intellectual diilelis skam a
ai a uvau aunas er
sability: culture and diversity, J urnal
intellectual
isa ility research, 2006, p. 555–560.
nelis au au s akainas kai kvietkelis k lei
124
Burtininkas.
n r au t lei uli au ir var ų netur au
125
Moteris, 82 m., gyv. Gaigalių k. Įrašė ir šifravo
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (767).
ai ent tris ienas keturias ie ava
126
Petkevičius R. r t ne alia
I a
ytų
a kai raeina ta u au
askui i sirauna
Lietuv s kaim
en ru men e, Bakalauro darbas,
kelm Ir ne ava nune ava
aliu s Ir
VDU, 2009.
127
en at p. 12–20.
anas tei urniava urniava askui l t
128
Moteris, 74 m., gyv. Degesių k. Įrašė ir šifravo
sesu kai ia rusai u a i ve
itu s
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (20).
129
Vyras, 77 m., gyv. Gaižiūnų k. Įrašė ir šifravo
Aknyst s
an sesu aimt nam
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (800).
Gal va in ava tai ka anas nuei ava ir 130 Moteris, 82 m., gyv. Kaimynų k. Įrašė ir šifravo
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (217).
ne ū ava Jam u eina ir eina laukais.“130
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Įgimtos proto negalios priežastimi nurodomi paveldėjimo faktoriai: „ avel imas
tei va ina avel imas rai kia imin ka kur tai kas tai 131 „ ai i ar ka k ks kvailas
uv Anas a y urnis uva ( )
kas am atsitika
Nu saka taksai kai ir i
ma ens ra a va t ksai nei anas a si eny a t ksai ū ava vaik ta su ar u ir turi
vis
rt eliukų asis au ys.“132 Tačiau atidžiai analizuojant, matome didelę svarbą,
teikiamą mamos emociniams pergyvenimams nėštumo metu:
l k kai Jums
atr
imsta t ks vaikas
Nu tai ia tai al nu i s i i kartais saka
Ma
m s
Nu ei n ia ir ar i si an k ar kai nu i ūna visk Vis kių ir vaikų
imsta Nu tai katras a imsta i au a ka ir it ksai au i ki I au a ir ūna i k
nen rmalus 133 Matai imis ve i a as y yt us ( ) ar mama mat kai y us au
ana u y a i a Ans u imys.“134 lū i imu vadinami senatviniai psichikos veiklos
sutrikimai, kuriuos sukelia natūralūs organizmo veiksniai (senėjimas): „ yvenim
a ai
nu kai ten al skler
uv inai uv ra us lū yt 135 „A tai a ar i
senatv s tai m ties ne r la ai tai
akau u mir ti viskų.“136
I stis Išanalizavus pateikėjų minimas negalias (žr. priedą, 1 lentelė), akivaizdžiai matyti, kad dažniausia įvairius elgsenos ir somatinius sutrikimus sukeliančia
priežastimi laikomas išgąstis (stiprus emocinis sukrėtimas ir baimės išgyvenimas).
Išsigąstama griaustinio, gyvūno ar žmogaus: „Nu tai yr i saka ka au kai riau ia
i si sta i la ai ne erai au kai kam ai as kai au riau ia smarkiai riaustinis
au i a kas la ai tai i au r i t kių ka i si sta.“137 Išsigąsta ne kiekvienas, tai
priklauso nuo asmens savybių:
Jūs ati i si an us vaikyst
uv t ka Jus ūtų
y ę
a al ne Nela ai a au tei au i au ar ten riaustinia kas au la ai i a
nela ai au ramu et ka i t neturiu t kias aim s ar alt s ir ies a ten na a nikas
kur tai a i m a man tai nieka nerei kia 138 „Čia nu t kai nervai rea u a itas
amata numir l ir sl sta
kitam nieka
A tai a n
al iau atsi ult ei savas 131 Moteris, 74 m., gyv. Degesių k. Įrašė ir šifravo
139
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (23).
(numirėlis) su svetimu tai ne ul
132
Moteris, 82 m., gyv. Kaimynų k. Įrašė ir šifravo
(Tremtyje) a si inklavau arvais, er
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (274).
ne u smulkmenas la ai len vai. Gerai tur t 133 Moteris, 74 m., gyv. Degesių k. Įrašė ir šifravo
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (21).
arvus m ui u rū inim .“140 Didelę 134 Moteris, 90 m., gyv. Galinių k. Įrašė ir šifravo
reikšmę turi tai, kas būtent išgąsdino:
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (881).
135
Moteris, 44 m., gyv. Utenos mstl. Įrašė ir šifravo
„Nu i inai m aus kai i si an i la ai
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (564). Apie
aisi li a ( ) saka nesveika i si st m
ofiją Valančiūnienę-Surgailytę.
136
Moteris, 77 m., gyv. Butiškių k. Įrašė ir šifravo
aus 141 „ ks i stis tai ne e yvul lia
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (197).
i si an ęs vaikeli m elis uva aisus 142 137 Moteris, 74 m., gyv. Degesių k. Įrašė ir šifravo
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (14).
„ ai inau ka mer i t s tai a i nei y
138
en at VDU ER 2180 (17).
niekai
ūktai ka m aus i stis au 139 Vyras, 77 m., gyv. Gaižiūnų k. Įrašė ir šifravo
visur ve i a ir las avin a et ne a
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (799).
140
Moteris, 75 m., gyv. Butiškių k. Įrašė ir šifravo
143
y .“ Viena pateikėja akcentuoja šuns
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (135).
išgąstį: „Nu situaci s riklaus Ir la ai 141 Moteris, 77 m., gyv. Butiškių k. Įrašė ir šifravo
sveikas m us ali (susirgt) ( ) La ai 142R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (195).
Moteris, 70 m., gyv. Užpalių mstl. Įrašė ir šifravo
uni i stis aisus ats aisiausias.“144
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (582).
Tyrimui svarbu tai, jog pats diferenci- 143 Moteris, 82 m., gyv. Gaigalių k. Įrašė ir šifravo
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (741).
javimo faktas nurodo įvairių aplinkybių 144 Moteris, 75 m., gyv. Butiškių k. Įrašė ir šifravo
skirtingą poveikį negaliai atsirasti, o tai
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (166).
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savo ruožtu liudija ir esmiškai skirtingų išgąsčio sukeltų sutrikimų sampratą. Priežastis ir
pasekmės yra skiriamos bei atskirai apibūdinamos:
i stis ir riem tis ia tas ats
ai ne e ali kai ersi unstai tai re a tai v l kas tai va inasi riem tis.“145 Išgąsčio
sukelti sutrikimai įvardijami kaip įvairūs riem iai:
kas ar i i s i ali atsi
tikt
kas au iau vis kių riem ių uv man tai r
rei kia 146 Reikšminga
tai, kad tarp priemėčių nurodoma rožė (apie šį nervinės kilmės sutrikimą bus
kalbama atskirai). Šie duomenys rodo, kad išgąstis sukelia ne vieną simptomais ir
komplikacijos galimybėmis besiskiriantį sutrikimą, o šie savo ruožtu gali būti gydomi taipogi skirtingais būdais ir priemonėmis. Pastaroji prielaida gali būti teisinga.
Tradicinėse bendruomenėse sutinkamoms klasifikacijos sistemoms nėra būdingas
polinkis unifikuoti, stambinti kategorijas, kaip tik atvirkščiai, joms būdinga detalumas, įvairovė. Prielaidą patvirtina ir iš pirmo žvilgsnio chaotiški lauko tyrimų metu
surinkti duomenys, kuriuose galime įžvelgti tam tikrus dėsningumus. J. Šurkus
(1960) disertacijoje taipogi užsimena (deja, nevysto šios įžvalgos), kad priemėčiu ir
priepuoliu liaudyje dažnai vadinami skirtingais simptomais pasireiškiantys sutrikimai.147 Šie skirtumai, be jokios abejonės, gali būti ir tarminiai ar regioniniai, tačiau
priepuolį gan įdomiam kontekste mini keli Užpalių apylinkių gyventojai. Prie šio
klausimo sugrįšime kalbėdami apie nuomarį. Pirmiausia apžvelkime priemėčiu
įvardijamo sutrikimo bruožus.
riem tis (traukuliai). Pateikėjai nurodo nevaldomą drebulį, kretėjimą: I st
in t
inau tai saky av
riemetys aky ava krata ir vaikų u krata riemetys
Nu ers ūsta ir ta u saka krata itei riemetys aky ava mama mana 148 – „ as al
atsitikt nu i s i
Nu tai ra e a saka re t kret kreta m us reta visas
ne esuval a 149 Galbūt sunkesnė šio priemėčio forma pasireiškia traukuliais, veido
iškreipimu: „ as nu i s i Viskas ir sutraukia anūkas trūk i a 150 Gal k i si an
151
alvyt trūk i t ra
as askui as ar kai i si an t
Ne al au mie t
152
ir uva ly tai kiek mana vei as nukrei tas.“ Minimas mikčiojimas, sunku pasakyti,
ar tai šios rūšies priemėčio simptomas, ar visgi atskiras sutrikimas: „Mik i imas nu
i s i atsiran a 153 „ a uv nus un
us ir ra
u sikirst mer yt .“154 Kitas
pavyzdys (kalbama apie apsinuodijimą 145 Moteris, 90 m., gyv. Utenos pensione. Įrašė ir
durnarope (Datura stramonium L.) labai 146šifravo R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (354).
Moteris, 70 m., gyv. Užpalių mstl. Įrašė ir šifravo
reikšmingas, nes ne tik dar kartą liudija
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (582).
147
Šurkus J. sichiatri s vystymasis Lietuv e (diserneaiškios kilmės traukulių ar drebulio
tacija), Kaunas, 1960, p. 86.
priežasties paiešką dėl galimo išgąsčio, 148 Moteris, 82 m., gyv. Kaimynų k. Įrašė ir šifravo
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (214).
bet ir sieja priemėčio bei nuomario
149
Moteris, 74 m., gyv. Degesių k. Įrašė ir šifravo
simptomus: „ raukas tiktai kreta su miau
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (14).
anei i laikyt any alaikyt niekas nem na 150 Moteris, 75 m., gyv. Butiškių k. Įrašė ir šifravo
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (151).
Nu tai ku i au l ai i ai ku
ch
151
en at VDU ER 2180 (132).
ech ana kai tym si itai visas
Ir 152 Moteris, 90 m., gyv. Utenos pensione. Įrašė ir
šifravo R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (367).
r kia
ūk ia a ka kai tai
ch
153
Moteris, 71 m., gyv. Kėpių k. Įrašė ir šifravo
ch
itei akau ar nus un ęs al ar
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (679).
kas kai ia nu ku i reitu ų i kviet m 154 Moteris, 78 m., gyv. Mažeikiškės k. Įrašė ir šifravo
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (113).
Atva iava reit i tai sesela tu
asak
155
Moteris, 74 m., gyv. Degesių k. Įrašė ir šifravo
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (19).
saka yra anas urnar ių rival ys.“155
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Traukulius su nuomariu sieja ir kiti pateikėjai: „Mana r liui uva na ne inau
al
metų am sumu akmeniu kiti m kiniai alv tai askiau ra
traukti
ka kai net ne inau ava inti t ki s li s ir vei
krei t aisiai ir ir tus la ai ai
siai
ai tik au nu maru au i eina “156 Įdomu tai, kad kai kurie pateikėjai gretina
priemėčio, priepuolio ir nuomario pavadinimus. Gali pasirodyti, kad tai paprastas
painiojimas ar netiksli informacija, tačiau, sekdami pateikėjų mintį, matome, jog
vietoj bendrinio sutrikimų grupę ar tipą žyminčio termino priemėtis pavartojamas
žodis priepuolis, o vėliau kalbama apie nuomarį. „ ai itas rie u lis numeta au
kartų teka (matyt) m nas vyrų i traukiau kai numet nu maris Van enia nuve a saka
ai nakt
ka re a kai va inas
I s iu
Vla as au al
uli kniū s ias 157
va in ava
riemet
ir
t t k ava inim
ai riemeti va in ava kur
nuvirsta visai ei nuvirsta ir uli kai lav nas va a ir nuvirta aulini kas taksai ir i
rieme iu ir ar riemetis matai kai uva tiem aulini kam ir aulinait m uva lan as
ata en tas ir kaimynas a r al ir vaikai uva ant su la sust i ir lun an va itai
(i s in ) ir visi nuvirta ir ra a nu maras Nu maras
Nu maru va ina
Nu maras ar a riemetis Nu maras 158 Veikiausiai šio tipo priemėtis, kuriam
įvardyti gali būti vartojamas priepuolio vardas, tam tikromis aplinkybėmis (laiku
negydant) virsta nuomariu.
Nu maris. Nuomaris – tai sunkus, nenuspėjamas sutrikimas. „Nu tai nu maras
u eina ka a m us nukrenta tam kartui 159 „ ak nu maru mir ta 160 „ su ma ius nu ma
ru numirus m ų rata traukuliai seil s
a 161 „ ai akrata akrata ir atsi auna
l k am tas nu maras rasi
Nu ne inau ne inau
a ia ir au im
kartu i au m visi a ka nu k tai ne inau et ka mest tai mes av maty avau
mes maty avam i eina ir numeta kreta kreta kreta visas
kiek laika ir atsi auna 162
Pavojingomis aplinkybėmis nuomaris gali tapti ir mirties priežastimi: „
erni kas a
i kaimyna avasar kai
numet ir ri r van eny ai va nu maras.“163 Reikšminga nuoroda į išgąsčio gydymą siekiant
išvengti nuomario.
nu maras in t 156 Moteris, 77 m., gyv. Butiškių k. Įrašė ir šifravo
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (196).
li
ak nu maru mir ta
nu
157
Vyras, 77 m., gyv. Gaižiūnų k. Įrašė ir šifravo
k atsiran a
ak nu i s i
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (799).
Gy y av al nu mar
a i nu ma 158 Moteris, 82 m., gyv. Gaigalių k. Įrašė ir šifravo
r tai ne tik nu i s i laukų kir ava 159R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (741).
Moteris, 83 m., gyv. Kaimynų k. Įrašė ir šifravo
ir rūky av 164 Išgąstis dažnai minima
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (323).
160
Moteris, 85 m., gyv. Kėpių k. Įrašė ir šifravo
nuomario priežastis:
ki s li s nu
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (890).
161
i s i
Nu maras r lis vyr sir
Moteris, 82 m., gyv. Kaimynų k. Įrašė ir šifravo
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (270).
nus an
e any amas ra
sir t.“165
162
Moteris, 74 m., gyv. Degesių k. Įrašė ir šifravo
Pateikiamos ir kitos priežastys, kurios
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (34).
žmonių sąmonėje galėjo įsišaknyti ir 163 Moteris, 82 m., gyv. Gaigalių k. Įrašė ir šifravo
dėl literatūros bei biomedicinos įtakos: 164R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (741).
Moteris, 85 m., gyv. Kėpių k. Įrašė ir šifravo
riem tis
riemetis ia i imi
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (890).
165
Vyras, 80 m.; Moteris, 77 m., gyv. Šeimyniškių
m
ūna kai meta ni k t ir numes
k. Įrašė ir šifravo R. Petkevičius 2010 m. VDU
Čia ma nu maras
Nu maras Čia
ER 2180 (935).
sunku asakyt ia reikia skaityt ir 166 – 166 Jurgis Debrėga, 77 m., gyv. Gaižiūnų k. Įrašė ir
šifravo R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (799).
„ nu k nu maras ūna
ai vat ir 167 Moteris, 77 m., gyv. Butiškių k. Įrašė ir šifravo
ne inau ar avel imas ar ir is ų al 167
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (196).
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Kalbėdami apie išgąsčio poveikį, pateikėjai mini „šaltą širdį“, vidinio atsparumo
sukrėtimams savybę, todėl, autoriaus požiūriu, čia kalbama apie kitokią nei biomedicinoje (kardiologijoje) širdies sampratą. R. Trimakas pastebi, kad folklore širdis
suvokiama kaip gyvybės, sveikatos ir jausmų šaltinis, patarlėse kartais vadinama
„dūšele“.168 Nervinių sutrikimų kontekste minima širdis veikiausiai nurodo jausmus, emocijas, sielą. Reiktų įvertinti tradicinių širdies sutrikimų sampratą, siekiant
suprasti, kokį vaidmenį jų kilmei vaidina psichikos būklės. Verta pridurti, kad,
kalbant apie nuomario priežastis, nustebino tai, jog pateikėjai nepaminėjo alkoholizmo, kuris pietryčių Lietuvoje dažnai nurodomas kaip būdinga etiologija.169 Prie
alkoholizmo dar grįšime, kalbėdami apie išprotėjimą.
riem tis (baimė). Greta traukuliais, drebuliu pasireiškiančio sutrikimo randame dar vieną priemėčio rūšį, kurią lydi nemiga, galbūt ir košmariški sapnai,
atspindintys patirtą baimę: „Mana r lis i si an a unia ū ava nakt
ka i mie a ir
r kia (verkia).“170 „ uva u u li an itai la ai er s ina tai ne al ava net mie t 171
„ riemetis nemie i 172 „ ai i s ina sti riai vaikai ka nakt
aimyn kieme erniu
kas
ir u met u
kirm lę ir nakt
k i mie (dukra)
ar s kit s ne e k
irm nakt kal ini akis i vertus r kia.“173 Ilgai trunkantis, stiprus baimės jausmas
itin būdingas šio tipo priemėčio bruožas: „A uvau i si an us va ia susie
uva
ata us ir ana matai u
urų mes su vyru lauk m ka a ana eis ir ne
i einu i
iur t ka ana ne eina uli auk telnika ai nu maras uva Ir inai tu kartu kai a
ersi un au ni i nema ius tai al ent savaity net tvartan sava i avau La ai au
i au a la ai i si an us uvau man akys maty av s 174 Įdomus vienos pateikėjos
paminėtas ligos pavadinimas: „Intvaras
va in av
kai
asirei kia
168
Trimakas R. Lietuvių liau ies me icina etn ra iniai
175
m us i la ai.“ Šis priemėtis karir lkl ristiniai as ektai I a a
a I
Viltais praeina savaime: „Ale et ra a
nius, 2008, p. 50–51.
169
Etnografinė medžiaga, r tin ne alia kaim en ru
n r au in aktarus eit kur et e nieka
men e, užrašyta Švenčionių r., Švenčionėlių mstl.,
176
ra a man t s aim s.“ Tačiau taip pat
Švenčionių mstl., Molėtų r., Varėnos r., Kauno mst.
Įrašė ir šifravo R. Petkevičius 2008 m. VDU ER 1884.
kaip ir traukulių atveju gali kilti itin
170
Moteris, 82 m., gyv. Gaigalių k. Įrašė ir šifravo
skaudžių pasekmių. „ ai
ers un is
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (741).
171
Bronė Ubavičienė, 90 m., gyv. Utenos pensione.
er kelias valan as ali suirt nervai.“177
Įrašė ir šifravo R. Petkevičius 2010 m. VDU ER
I r t imas (pasimaišymas). Išgąstis
2180 (354).
dažnai minimas kaip viena iš priežasčių, 172 Vytautas Gaidys, 79 m., gyv. Butiškių k. Įrašė ir
sukeliančių pamišimą, vadinamą pasi- 173šifravo R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (171).
Ona Vaškelienė, 84 m., gyv. Gaigalių k. Įrašė ir
maišymu, pasipylimu smegenyse. „ u
šifravo R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (775).
k ( ) I r t
erniukas ve
inva 174 Moteris, 77 m., gyv. Butiškių k. Įrašė ir šifravo
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (195).
li ų namus ( ) aisiai ersi an
uns ir 175 Genovaitė Mierkienė, 81 m., gyv. Mažeikiškės k.
Įrašė ir šifravo R. Petkevičius 2010 m. VDU ER
asi yl am sme enyse viskas Nusi nek t
2180 (126).
(pradėjo) atei av ar u tuv n tai sak
176
Moteris, 77 m., gyv. Butiškių k. Įrašė ir šifravo
a va a ar ie iu vien ai kart a vis
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (195).
177
178
Bronė Ubavičienė, 90 m., gyv. Utenos pensione.
seri
ie inių va tai kal
„ ūnus
Įrašė ir šifravo R. Petkevičius 2010 m. VDU ER
uva kl ime unkery ir ten au
Ir anai
2180 (361).
178
Moteris, 75 m., gyv. Butiškių k. Įrašė ir šifravo
ri a
as ai as ar
Nu
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (166).
i s ia rasi e a ka eina ne inia kur 179 Moteris, 82 m., gyv. Gaigalių k. Įrašė ir šifravo
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (748).
ne a sta m nių 179 – „ r tas asimai yt
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ali i aim s
uv atve is a stamai Lie akalny asir
u velniukai ra
i t 180
Ar uv atve ų
Na tai a tai ne aliu sakyt ant sava seseries et man
atr a ka ai i aim s te viskas rasi a Ana i uva n rmali viskas al i ki a
mu
t ir ra a Ir ta a li a it i
tai kas er li a
ai askui ak
tarai ri a ina nervin li nin
ul a Ant alv s a u kas e a viska A laikiau al
metus.“181 Protas pasimaišo ir nuo fizinių sukrėtimų, kurių atveju vėlgi nemenką
reikšmę gali turėti išgąstis, emocinis sukrėtimas: „ ai al amu
ana nesisak
182
u l
Mes tai s ren m
– „Nu k nervai sutrinka
m nu im
ym De esiu s viena yvena
im ym sutrik ve i a
e r tnam nu neka.“183
Minimas ir nervinis išsekimas.
aunam m ui nu k ali alva asimai yt
Nu nu
r ta nu m ksla al auniem i r t a kitas sak
esm kin amas as tai
ar s et ūna ka vaikai saka nu m ksla.“184 Vėl atkreipkim dėmesį į 1 lentelę,
kurioje matome, kad skirtingai nuo priemėčio ir priepuolio išgąstis nėra svarbiausia
išprotėjimo priežastis. Kur kas reikšmingesnis faktorius yra er yvenimas, sielvartas,
I er yvenima Ir i im
dar vadinamas sielojimusi: D l k r tas asimai
ties ūna ale au iausia i er yvenima 185 „Jei u la ai i si sta ar a er yvena la ai
kas i ka k tai ūna er yvena ir i asimai a 186 „ ai ia ar vyras uva tai ta u
187
ai visi kai asimai
A kas am atsitik
vas numir m tina viena lik ir
anys uva e i vaikai anas siel as siel as ir i r t a 188 „ ūnus i e auk t m ksl
ir ar tur
ir uv al au
metų ar kiek ir susir
al v iu ar ku ir mir
ai mama asistat
aveiksl
vakes su e av ant stal alia er nakt e in ir a
189
aliau i r t
ati vat nu it er yvenim ka sūnus t ks aunas mir i r t
Pergyvenimas apima labai platų neigiamų emocijų spektrą, dažnai jo sinonimu naudojamas biomedicinos terminas nervai, kuris, beje, suvokiamas ir kaip
atskiras sutrikimas, kurio specifinis bruožas – irzlumas, piktumas:
as anam uva
nutiky
Nu tei
anarvu tas uva
anarvu tas
Nu a ar a ar i 180 Genovaitė Mierkienė, 81 m., gyv. Mažeikiškės k.
vaikai en rai narvu ti
A k l kai
Įrašė ir šifravo R. Petkevičius 2010 m. VDU ER
Jum atr a
Nu a ne inau ka a ar 1812180 (126).
Moteris, 82 m., gyv. Gaigalių k. Įrašė ir šifravo
vaikai ir lūs takie u nervam ( ) ana
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (747).
182
matai su nerv m
A kas ai
u ner 183 en at
Vyras, 80 m.; Moteris, 77 m., gyv. Šeimyniškių k.
vam ser a u a matai ne esu nek si au
Įrašė ir šifravo R. Petkevičius 2010 m. VDU ER
ana su nervam.“190 Nervingumas ir piktu- 1842180 (943).
Moteris, 77 m., gyv. Butiškių k. Įrašė ir šifravo
mas – tapatinami: „Mūsų tatula t kia uv
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (197).
185
Vyras, 77 m., gyv. Gaižiūnų k. Įrašė ir šifravo
ana ne asakysi ka nervu ta ka ana ikta
R.
Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (800).
ar k 191 Piktumas atskiria pasimaišymą 186 Moteris, 74 m., gyv. Degesių k. Įrašė ir šifravo
(kuriam dažniausiai būdingas keistas, 187R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (23).
en at VDU ER 2180 (22).
tačiau nepavojingas aplinkiniams elgesys) 188 Moteris, 82 m., gyv. Kaimynų k. Įrašė ir šifravo
nuo kitos išprotėjimo formos – sukvai- 189R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (217).
Moteris, 86 m., gyv. Utenos pensione. Įrašė ir
liojimo (i urniavim ), išdūkimo. Gal
šifravo R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (197).
in t a ylink atve ų ka m us i r t tų 190 Moteris, 74 m., gyv. Degesių k. Įrašė ir šifravo
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (52, 41).
i iktum
ai iktumai matai rie 191 Moteris, 71 m., gyv. Kėpių k. Įrašė ir šifravo
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (698).
rus kir in s ir kir in s t vas sūnų sūnus
192
Moteris, 90 m., gyv. Utenos pensione. Įrašė ir
192
t vų skun
(I r t a nu ) iktuma
šifravo R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (363).
193
193
en at VDU ER 2180 (361).
ar kaks atsitikimas aisus.“
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I r t imas (išdūkimas). Abejonių dėl žmogaus beprotybės nekyla, kuomet
jo elgesys tampa pavojingas aplinkiniams, agresyvus, erzinantis, jis įgyja pikto
žmogaus reputaciją.
inai ary av
I urniu a tai i saka su eiliu a t vas
kai yvena ai saky ava ka
eil a a u ku turi ( ) ū ava kai la ai au i ūksta
saky ava G n i ūka
ai ta a
ki kin alaika ent ra savai ių ir v l alai ia
kai inai r av
asikeitus
Nu tai al matyt asikeitus asikeitus ai ku
ramesn ramesn ( )
Namie ūk av
Nu tai namie ty matyt au ne esusitvarka
ta a au tai ka tas t vas saky ava ka
eilis a a u ku i ava au seni kas aka
a i au ir neu sika inys ir mie t saka inai su eiliu 194 „ a e resi a k kia tai a
195
Jau
nesiste iu et tiesi
r tas mai ytis ka va rie vyr su eiliu u la i r t
a kietie us uva ka
aisiausiai et va t k iktum tur a nervin sutrikim
kai tas iktumas u ei ava al an y av t ka kų aryt
Ana neslai a ( ) ast viai
rei kia ie k ava ka liukų ka k i r v ku t a ras iausiai Ir ta a vien kart rei kia ka
mane ia stūm k ų u av
ai a m i site k ų ra alu ai nieka nieks ne ar tai
i te k
ra alu nu a as kaimynę ir saka mane entas rimu a ta kaimyn ir saka
tai i ia saka ra alas iūr k i val s tai in kit ar a nam ir susi nai
su nai
ta u (...)“ – „ kai va in av m n s t k el es
Durnas kai i va insi 196
Svetimybei urnas „Lietuvių kalbos žodynas“ priskiria dvi reikšmes: 1. kvailas, neišmintingas ir 2. piktas, negeras, pasiutęs.197 Autorius pastebėjo, kad lietuvių
etnomedicinoje ir folklore akivaizdus velnio 198 ir piktumo ryšys, o neigiamos
emocinės būsenos laikomos velnio raiška šioje tikrovėje.199 Šiame kontekste velnio
apsėdimo reiškiniai, kurių pėdsakų aptikta ir Užpalių apylinkėse, įgauna naują
prasmę:
k l i r t i eina
I yvenim matai kai kam i ka ina sveika
m aus nesika ins ma u eina k ks velniava
velnias ali a s sti
Gali vis
ūt ir tikiu ir netikiu
Gal atve ų in t
eniau vis kių seniau i em s visa
ran a velniai vaik tin a k seniau uva tai ne r ant em s vaik tin a 200
al
Jūs ir
t ka ali eraunykai i r t i varyt
urtininkai Gali ali
Ma
t kių atve ų in t
Ne ne in au et tiktai anys ali Velnias in k ir i au k
ali A ia su velniu yra visas itas ar
as.“201 Svarstant apsėdimo sampratą,
įdomus tikėjimas personifikuotos gamtos 194 Moteris, 74 m., gyv. Degesių k. Įrašė ir šifravo
įtaka formuojantis neigiamiems charak- 195R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (22, 35).
Moteris, 77 m., gyv. Butiškių k. Įrašė ir šifravo
terio bruožams:
ai anūkeliui kas ma
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (197).
196
Moteris, 82 m., gyv. Kaimynų k. Pasakoja apie
i si an ęs k uva ar tai tik ka narvu
savo mamą. Įrašė ir šifravo R. Petkevičius 2010 m.
tas sak t
ei narvu tas
A kų
VDU ER 2180 (222).
197
Petkevičius R. r t ne alia
I a
ytų
ary ava
Nu taks iktas ir lus
Lietuv s kaim
en ru men e, Bakalauro darbas,
Atsikal in ava
Atsikal in t tai
2009 p. 16.
198
ne tei t ks iktas N rs vaikai irtei
Mitologinė būtybė, kuria, tikėta, virsta miręs blogas
žmogus. Taip pat velnias artimas gamtos
ikti vaikai ir t kie ikti au a ar vai
dvasių sferai, būtent – dvasioms, sukeliančioms
kai
A kai Jum atr
k l
įvairias ligas.
199
Petkevičius R. Velnias ir žmogus lietuvių etNu ne inau
Anks iau uva tai
nopsichiatrijoje, m aus asaulis altų mit l i e
Ne ū ava
Ir rusa laikais ne ū ava
ir reli i e (pranešimų tezės), Vilnius, 2011, p. 8.
Ne uva ne uva
ai kas ia as ari 200 Moteris, 90 m., gyv. Galinių k. Įrašė ir šifravo
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (883).
a ar
Ai ne inau ar ia amta
201
Moteris, 90 m., gyv. Utenos pensione. Įrašė ir
Gamta
akau al amta Gal ar
šifravo R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (380).
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amta i ku ara Gal i ki ir amta Ir amtai ne erai 202 Lietuvių folklore taip
pat ryškus velnio ir savižudybės ryšys, velnias paduoda virvę norinčiam pasikarti
žmogui ir kt. Todėl atkreipkim dėmesį į savižudybės aplinkybių sampratą bei
nervinį sutrikimą, Užpalių apylinkėse vadinamą biomedicininiu depresijos terminu,
ir tarp kurio simptomų randame emocines būsenas – nerimą, piktumą.
Nerimas (depresija) „Jinai sir a e resi a seniau neva in ava e resi u u en ir
avasar
avasar vis laik inai asiima virvę eina kartis ( ) nuve i
aktarus asi iūri
203
saka sveika niek .“ Viena pateikėja smulkiai apibūdino depresijos priežastis ir
išgyventas patirtis:
kai kil li a al k kia nelaim
Nieka ne nelaim
ū ava
sūnų ir ukrų turiu tai ū ava kai ir er yvenu i k tai i er av sma iai a ar
al e imt metų met suv
ra uman Nu tai kiek ia au i a ar al itei Man l
k uv
l itų ai s mana li s savas tai u tat man uva tris metus et in kit
ka ka kai
a ar matai au savi u ių man tai ne uva tas kal avau mels avaus
terius aky ava aktarai ka su savim reikia k v t u ava vaistus ū ava li nin
a ūnu vi savaites uk lus lais ava ai nusil nina
tai kas Jums ar si
ai
niek la ai ka a nem stu ū ava nei m nių m stu nei televi riaus m stu niek
Nenusi neku tai ir Vilniu uvau ir Nau
ir Vasar s li nin
rasi
kai
rasi
neramumas t ks va ne era ant krūtin s l a ka kai niek neskau a Dukt
saka eik i mam televi riaus a iūr t
nen riu ateina m us kav u s nen riu
matyt Nu neramu Aisiu ir t asilenkus ir t a ir siu kų nu l a asi ara
as
ata ema ne e aliu ir t a u a ul siu atsi ulu
a l iau ka k ks kelmas nu sunku
tiesi
iauri li a et kui Dievui a ar au k kie enki metai ne r net nesa nu u
i au ka ne asikart tų ne u k Dieve r t ka neatimtų.“204 Pateikėja akcentuoja, kad
ji nenusišnekėdavo, o tai atskiria jos būseną nuo pasimaišymo, kuriam, kaip jau
matėme, šis simptomas būdingas. Taip pat pabrėžiama nerimo, neramumo būsena,
galbūt persekiojantys košmariški sapnai ir mintys apie savižudybę, į kurią gali
pastūmėti staigus emocinis sukrėtimas: „Nesisek ava m kslas la ai al e imties metų
ir anas tur a t vas autuvų ( ) m kyt as a ar ar su r am t vas v l a ar
aras
a is a tas n ri ka vaikas i sim kintų n e iaus u li
itas autuvas asiimtas ir
nusi auta il nų nervų vaikas am susi e a
l k tie nervai tai
asl ę as
m nes
Nu kitas i ri imties al avel imų turi k k
al kitas la ai autrus
m us
l autrum ka la ai autrus.“205
Alk h li mas Svarbia proto sutrikimus sukeliančia priežastimi nurodomas
alkoholis:
vat yvenime
l k
r tas ali asimai yt
r tas nu arielkas
ali asimai yt alka likam itiem ali i asimai yt a kai
i 206
Dl k
r tas
asimai
Nu ka
i a artiniais
laikais nu alk h li ( ) man us r lis
anas ne asakysi ka visai urnas et su 202 Moteris, 74 m., gyv. Degesių k. Įrašė ir šifravo
r tu ka kas saky ava aunas ra a 203R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (61).
Moteris, 82 m., gyv. Kaimynų k. Įrašė ir šifravo
ert 207 Pernelyg didelis alkoholio varR. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (222).
204
Moteris, 83 m., gyv. Kaimynų k. Įrašė ir šifravo
tojimas sukelia nervinius sutrikimus ne
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (320).
tik pačiam alkoholikui, bet ir jo šeimos 205 en at VDU ER 2180 (325).
nariams: G rimas
visų li ų li a u 206 Moteris, 74 m., gyv. Degesių k. Įrašė ir šifravo
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (23).
irtu m um yventi
metų asi arai 207 Moteris, 71 m., gyv. Kėpių k. Įrašė ir šifravo
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (679).
ats urnius a rastas ar m ksl m us
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asi ar vien i urniai Jinai a ar urnu m ų u irtu laiviam yventi
kit s
alū ta ir ra e a erti I r t
ikrai ali i varyt Ne tik irtas et ir laivas urnas
l stel s ūsta kiekvien asi rim Nusi neka nemi a ( ) Vyras irtas lakst su ma in m
va ia tai nervai net vaistai ne e a e a kai in ūksti tai viskas nei vaistai nei l s
ne a e a ( ) alima au int evynis vaikus et ka vyras melstųsi ir ne ertų.“208 Kita
vertus, dažnai žmonės pradeda intensyviai gerti slopindami vidinę įtampą, pergyvenimus, vadinasi, alkoholizmas patenka į minėtą ligos kilmės schemą, kuomet
pergyvenimai sukelia pamišimą. Tai įdomus tradicinės medicinos etiologijos ir
prognozės sistemos transformacijos atvejis, naujo faktoriaus adaptacija.
. Apie nervinius sutrikimus rašę J. Šurkus bei E. Šimkūnaitė, taip pat
kiti tradicinės medicinos klausimus nagrinėję autoriai, sutelkdami dėmesį į elgesio
sutrikimus, neakcentavo rožės nervinės kilmės. Tačiau akivaizdu, kad šis sutrikimas
yra neatsiejama etnopsichiatrijos dalis, o jam atsirasti didžiausią reikšmę turi nerviniai faktoriai: „
in k nu nervų ers un ima ir nu sunkaus ar a A au iausia
kas nervu as la ai nu nervų u la r .“209 Rožės simptomai – paraudimas, tinimas,
aukšta temperatūra. „Man t t i si an
kai
asakyt e u s m nes skrai a t kie
va alai ir nuv a ma av n ir tiesiai kakt n nus un a sutina akis ir r
asmet ma
210
Skiriamos skirtingos rožės
kas
kart asi t tei tem eratūra akil av u tin ava
sutrikimo raidos galimybės: „Čia t ks i kas uva m n au y ava as ina arų
at a kaiminyst
as mum atsis a
eilis i lin a J au k a inau ali a aut
Nu au ar an i ra au tint aka reikia ve t ten n rau nli tau
J au a
su ratau ka r
ai ia i i s i uv
Ale J au kai i si an au Man
erai rei kia ka i a vir ų sak va tei tas i stis vir ų tai rei kia r
kyla
ei u sme enys tai ūtų sil na r tyst ar tei kas n rs uve ūna tei Ale au kai
i si an au ka a atsi uliau t nakty
i sive kaimynai n r a a e t tas m elis a
viena likau vaikeliuk i ryte nuve au au u tinus visa uvau ai man i y Va kelien 211
Etnografinėje literatūroje minima „kiauroji rožė“, sunkiausia rožės forma, įvairių
autorių dažnai sieta su vėžiniais susirgimais. „
nei y ma ei neu kal t k as
rakiur av .“212 Tarp išgąsčio sukeliamų sutrikimų minimas vėžys. „Man atr a ka
nu i s ia v iai au iau niekas A au iau s ren iu
tik nu i s ia Ve imas
kai uva kav s amat skre ai ateina ir nual a (žmogus) Dvi valan as ul a ( )
a sak maniau ka mane n r a nu aut Ir usantrų metų ra a ir ra a sir t.“213
Trūkstant kalbinių duomenų (tradicinių ligų pavadinimų), sunku atsakyti į
klausimą, ar priemėtis, intvaras, priepuolis suvokiami kaip atskiros ligos, ar tai
vienas sutrikimas su daugybe skirtingų simptomų bei raidos galimybių. Visgi
įvertinant, kad tradicinėms sistemoms
nebūdinga unifikacija, o kaip tik – 208 Moteris, 75 m., gyv. Butiškių k. Įrašė ir šifravo
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (161, 163, 136).
įvairovė, reikia kalbėti apie buvusios
209
Moteris, 84 m., gyv. Bajorų k. Įrašė ir šifravo
detalios diagnostinės sistemos pėdsakus.
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (441).
Pastebėtas terminų neapibrėžtumas gali 210 Moteris, 82 m., gyv. Gaigalių k. Įrašė ir šifravo
būti ir biomedicininių sąvokų (depresija, 211R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (760).
Moteris, 70 m., gyv. Užpalių mstl. Įrašė ir šifravo
nervai) poveikio tradicinėms sampratoms
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (582).
rezultatas. Tampa sunku atskirti sukeltą 212 Moteris, 78 m., gyv. Mažeikiškės k., Įrašė ir šifravo
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (115).
baimės bei kitų neigiamų emocijų, bendrai 213 Moteris, 82 m., gyv. Gaigalių k. Įrašė ir šifravo
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (748).
vadinamų pergyvenimu arba nervais,
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sukeltą išprotėjimą. Tačiau, kaip matėme kalbėdami apie rožės sutrikimą, nervai
(pergyvenimas) ir išgąstis yra suvokiami kaip atskiros etiologinės priežastys. Remdamasis atlikta etnografinės medžiagos analize, autorius siūlo preliminarią nervinių
sutrikimų klasifikavimo schemą, kurią bus galima ateityje patikslinti toliau tęsiant
lietuvių etnopsichiatrijos tyrimus.
Nervinių sutrikimų priežastis galime išskirti į dvi grupes – sukeltas staigaus
emocinio išgyvenimo (išgąsčio) ir ilgai trunkančio (įtampos, nervinio išsekimo,
nerimo, sielvarto). I s i sukeltų sutrikimų grupėje, įvardijamoje priemėčiu arba
priepuoliu, išsiskiria du ryškūs tipai, sukeliantys: 1) traukulius, 2) baimės jausmą.
Pirmasis, kuris dėl pateikėjų nurodomo ryšio su nuomariu veikiausiai laiku negydomas juo ir virsta bei gali būti įvardytas rie u liu. Antrasis siejamas su baime,
neigiamomis emocinėmis būsenomis, nemiga, negydomas ar sunkiai išgyventas,
esant silpnam organizmui, virsta pasimaišymu, kvailiojimu ( urniavimu) bei gali
būti įvardijamas intvaru. Taip pat regime du skirtingus gyvenime esančius įgyto
pamišimo tipus: 1) ramų (kliedėjimas ( lū i imas), nusišnekėjimas) ir 2) piktą (kvailiojimas, padūkimas). Šiuos sutrikimus atitinkamai sukelia staigūs ir ilgai trunkantys
emociniai išgyvenimai, pastarieji problemiški klasifikavimo požiūriu, nes turi ir
priežasties (nerimas, pavydas, baimė), ir atskiro sutrikimo požymių (gydoma nuo
piktumo). Veikiausiai dera pergyvenimus laikyti tarpine būsena tarp pirminio juos
sukėlusio staigaus emocinio išgyvenimo ir baisiausios galimos pasekmės – kvailiojimo (i urniavim ), išdūkimo, t. y. į save ar aplinkinius nukreiptos agresijos.
Emociniai sukrėtimai sukelia gausių somatinių sutrikimų. Iš jų dažniausias rožė,
negydoma ši gali virsti vėžiniais susirgimais arba beprotybe.

Priemonės
Visos Užpalių apylinkių etnopsichiatrinės gydymo priemonės ir jų naudojimo
kontekstas išsamiai pateikiamos 2 lentelėje (žr. priedą). Bendri augalų rinkimo,
žaliavos ruošimo ir vartojimo principai artimi kituose Lietuvos regionuose surinktai
medžiagai. Žaliavą stengiamasi rinkti toliau nuo automobilių kelių, didesnė gydomoji galia teikiama laukinėms augalo rūšims. Dažnai augalai pasisodinami arčiau
namų. Žaliava džiovinama pavėsyje, gerai vėdinamoje vietoje, o paruošta laikoma
drobiniuose maišuose arba stikliniuose induose. Pabrėžiama, kad plastmasinė talpa
netinka žaliavai saugoti. „A itas vis kias
lelas klausia tai kai Jūs tas
lelas
( aktarai klaus ) rei kia riskas avau risiskin avau ir nama vir ui La iausiai ū ava
ter ely ių in ma nereikia nieka nei u ra yt kai mum tai reikia u ra yt
les
ter se laiky ava
Dr ines r ines i mamas ant e iaus ka ava ter ut s u
i vint m alyt m
ur laiky ava
D ut s ir ter ely ių ū ava rika inta kur
sak ka ir aru a tie nei si aru a kitas kur au va it s viksvut s tai
Dau um
u sukamu s laiky ava a ar va ia kava yra tai au um Dau
s uv ir ter el se
a inau ka rika in ava.“214 Seniausiu saugojimo būdu laikytinas kabinimas, t. y.
augalo džiovinimo vieta yra ir jo saugojimo: „ uri ta i un eliai lu telyt s 214 Apie N. Svilienę pasakoja moteris, 70 m., gyv.
Užpalių mstl. Įrašė ir šifravo R. Petkevičius 2010 m.
ir ka ava an auk ta.“215 Sovietmečiu
VDU ER 2180 (590).
psichikos sutrikimų turintys asmenys 215 Moteris, 74 m., gyv. Degesių k. Įrašė ir šifravo
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (32).
gydyti psichiatrinėse ligoninėse bei
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biomedikų priemonėmis, tuo tarpu tarpukariu juos dar gydė burtininkai, žolininkai.
Ar anks iau as eraunykus ve ava kur su nervais kam l ai
Ve ava Da i
seniau ve ava Ne inau kur inau tik nek ava.“216 Pateikėjai minėjo sėkmingus
išgijimo atvejus. „Nu tai ka nu rieme ia tai tikrai i y y ava 217 Ne inau tai t ks
218
kai saky av ka urtininku va in av ar kai tai i y
Nerviniams sutrikimams gydyti skirtas priemones galime grupuoti pagal jų
naudojimo būdą: 1) rūkymas (smilkymas), 2) pridėjimas (kompresas) užkalbant,
3) kvėpavimas (pagalvės), 4) prausimas (vonios), 5) gėrimas (arbatos, trauktinės).
Toks skirstymas metodologiškai pagrįstas, kadangi pateikėjai, paklausti apie gydymą,
pirmiausiai nurodo būdus (rūko, prausia, atkalba), o tik po to – naudojamas
priemones. Greta augalinių, vadinamųjų racionalių priemonių vartojimo gausu
maginių veiksmų, kas leidžia atkurti pirminį bendrai naudojamų apeiginių-augalinių
priemonių kompleksą. Publikacijoje skirsiu daugiau dėmesio etnologiniu požiūriu
įdomiems gydymo būdams ir kai kurių priemonių analizei.
ūkymas (smilkymas) Lietuvoje smilkymas ilgą laiką etnologų ir farmacininkų
klasifikuotas kaip maginio poveikio priemonė ir platesniam gydymo kontekste nenagrinėtas. Pasaulyje dėmesys smilkymo aspektams taip pat nėra senas. 2006 m.
grupė Irano mokslininkų farmacininkų pirmieji apibendrino 265 augalų, vartojamų
smilkymui, 50 valstybių tyrimų rezultatus. Tyrimo metu paaiškėjo, kad dažniausiai
nurodomos medicininio smilkymo priežastys – tai kvėpavimo (23,5 ) ir neurologinės
(21,8 ) problemos. Net 70 rūšių veikia nervų sistemą labai skirtingais būdais –
nuskausmina, ramina, stimuliuoja, migdo, narkotizuoja ir pan. Tyrinėtojai nustatė
tris gydymo dūmais būdus: 1) įkvepiant, 2) nukreipiant juos į kūno dalį, 3) dūmai
ore (patalpų smilkymas). Mokslininkai akcentuoja, kad iš visų medicinai žinomų
veikliosios medžiagos perdavimo į smegenis būdų smilkymas yra pats greičiausias
ir efektyviausias. Tyrinėtojai skatina įtraukti smilkymą tradicinėmis priemonėmis į
šiandienos medicinos praktikas.219 Deja, jų pateiktame žemėlapyje buvusi Sovietų
Sąjunga ir Rytų Europa liko balta dėmė.
Smilkymas (rūkymas) – specifiškas etnopsichiatrijai būdas. Užpalių apylinkėse
gydant smilkoma tik nuo priemėčių. Ne gydymo tikslais smilkoma apsisaugant nuo
perkūnijos ar gyvulius saugant nuo burtų. Naudojamas šventintas ėglis (Juni erus
c mmunis L ) ir įvairūs Oktavos, Žolinių metu šventinti augalai. Įdomu tai, kad
Perkūno bei tam tikrų piktųjų ligos dvasių mitologija yra susijusi. Artimas velnių ir
neigiamų emocinių būsenų ryšys jau buvo aptartas kalbant apie nervinių sutrikimų
tipus. Tos pačios šventintos žolės naudojamos smilkant nuo perkūnijos ir nuo išgąsčio,
priemėčių. Dalis jų turi raminamo poveikio, visos Lietuvos mastais tuo tikslu naudotų
augalų įvairovė gali priblokšti, todėl namų smilkymas nuo perkūnijos interpretuotinas kaip raminamoji priemonė. Artėjant
griaustiniui, išsigąstama, jaučiama bai- 216
Moteris, 82 m., gyv. Gaigalių k. Įrašė ir šifravo
mė, kuri tiesiogiai ir yra prie žmogaus
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (766).
217
Moteris, 90 m., gyv. Utenos pensione. Įrašė ir
besislepiantis velnias. Svarbios ir kitos,
šifravo R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (354).
bendruomenės neigiamomis laikomos ir 218 Moteris, 77 m., gyv. Butiškių k. Įrašė ir šifravo
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (196).
tuo metu jaučiamos emocijos. Vyrauja
219
Mohagheghzadeh A., Faridi P., Shamstikėjimai, kad velnias slepiasi po las iu
Ardakani M., Ghasemi
. Medicinal smokes,
(pykčiu), pavydu, o gero žmogaus žaibas
J urnal
thn harmac l y, 108, 2006, p. 161–184.
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neužmuša ir nesudegina. Taigi namų apsaugą nuo griaustinio smilkant švęstomis
žolėmis dera laikyti ne kaip Perkūno atbaidymo veiksmą, o namuose besislapstančios
piktosios dvasios, velnio išvarymą, nepaliekant priežasties atsitikti stichijos sukeltai
nelaimei, kurią traukia neigiamos žmogaus emocijos.220
Dažniausiai minėtas smilkymas išgąsdinusio žmogaus ar gyvūno plaukais:
al in t kai
y y
„Nu k nus un a e ina laukus ir rūk 221 – „Nu i s i
ava
Mana r lis i si an a unia tai kai ian ien atsimenu t unia laukus
kir a a y en ia mar ku ir rūke laukais ū ava nakt
ka i mie a ir r kia ai kai
ian ien atsimenu
Ma i a
ama i a nust a
t kai seniau ary ava ( )
222
e
laukus rank
e
numet ir a y en
„N ana ty nus un a la ai
nei k
et au au reikia arūkyt ita unia laukų nu kakt s uniui ar i kur I kir t
i k laukų ir itais laukais arūkyt aka ka ne ūt rieme ia mer i tei
mat t
kai smilk
Nu au kai i nematysi mat m
kai is ar
u e
laukus itu s ir
arūk ite a ie mer i ty visur kur a ve i a kai u e ys
kai ve i a
– „Nu tei va (pateikėja rodo ranka padrikais apskritais judesiais)
ave i a visų arūk a e a a ie mer i ty
A e a ratu isai
Aha a rūk a
te anas su k kiu urtu a ar anas tei
et in ita tai ne inau ik tai tiek ka unia
laukais rūk .“ – „ vienų r
a a ar au iau
Nu ka ku ty ali asakyt
vaik i a anas vaik i a arūk a kai n sak nieka nei
Dukra Jūsų st v a
ar s
a
t v a i mer i t st v a ne i el i uva
al lie atsisukt
kuri n rs usę
a ne anas ats a a a vaik i a a rūk 223
ai i an ina
A kas i an ina Jak u tai reikia laukai nukir t rūkyt kry iavai va itai er e n t
a u e ei laukus ir va itei rūkyk Ir ta a ia unia reikia laukus aimt neie ka ka
kakia ale kas i s ina ta u kry iavai 224 Jei m us i un in nu m aus riker a
rūk
laukų ūktai itei saky ava.“225
Greta smilkymo plaukais minimos augalinės priemonės, dažniausiai – švęstos
(šventintos) žolės: „Nu tai ir au tiktai ka au saka la ai i si an a tai au Atseit
i si un a tai au raikia arūkyt Jau vystam itam lyt m.“226 Įvairių metinių religinių švenčių metu šventintos žolės – atskira ir plati tema, etnomedicinos požiūriu
taipogi menkai tyrinėta. pač reikalingas dėmesys Oktavos šventės laikui, kuomet
šventintos įvairios vaistažolės. Užpalių apylinkėje pavyko užfiksuoti pinavijos ( ae nia
icinalis L ), rugiagėlių (Centaurea cya
nus L ), joninių ( y ericum er ratum L ),
220
Petkevičius R. en at, p. 8–9. Plačiau šie klausilelijų (Lilium s ), gvazdikų (Dianthus s )
mai buvo nagrinėjami pranešimo metu, taip pat
ir diemedžio (Artemisia a r tanum L )
rengiama publikacija apie tikėjimuose piktosiomis
dvasiomis atsispindinčias etnopsichiatrines sąvokas.
šventinimo atvejų. Tyrimai liudija bendrą
221
Vyras, 80 m.; Moteris, 77 m., gyv. Šeimyniškių k.
augalinių ir apeiginių priemonių nauĮrašė ir šifravo R. Petkevičius 2010 m. VDU ER
dojimą. Gir
t ka rūkytų nu li s
2180 (941).
222
Moteris, 82 m., gyv. Gaigalių k. Įrašė ir šifravo
k ki s ūmais
ai ma tai sa kau
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (741).
tiktai nu nus an ima ei uv inkan a 223 Moteris, 74 m., gyv. Degesių k. Įrašė ir šifravo
ta a in k
kry iavai laukų nukir ai ir 224R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (30).
Moteris, 84 m., gyv. Bajorų k. Įrašė ir šifravo
kry iavai vaikų er e n k e ink ir rūkyt
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (432).
reikia
l m
al m tiktai 225 Moteris, 83 m., gyv. Kaimynų k. Įrašė ir šifravo
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (326).
itų
linin s tik ali rūkyt al m
226
Moteris, 74 m., gyv. Degesių k. Įrašė ir šifravo
ai tas
lines al
av k ki
lę
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (30).
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nu i s i kur a e a
ai i sakau i nu i s i
au iausia it m linin s
a
l m rūka
ai ten sak t au vaista lių
ai ai ku ka esti akau i
ū ava visa k ir iv ni as risiskini Nu a saka iv ni a erai rau n a ne rū ava
ne alt a rau n a la ai erai.“227 Augalai naudoti ir jų nepašventinus. Vienas jų,
deja, neidentifikuotas, pateikėjų nuomone – išnykęs augalas ūkelis
ultūrines itas
u s a tai i nyka a tai tai ilni laukai ū ava itas ūkelis inau et ka
atrast
a ar i naikina kultūrin s 228
ūky ava nu i us i ( ) kie alti ūkeliai ieva alti
ūkeliai vir ūn n uva ai as mus rūky ava vaikus nu i ųs ia 229 XX a. I pusėje
kituose Lietuvos regionuose rinktoje etnografinėje medžiagoje matome dar į sudėtines dalis neskilusią, vieningą tradicinę gydymo praktikos schemą, patikslinančią
XXI a. duomenis: „Nu tai ei u kuri s kaimynk s vaikas i un in tai nuveina t ir
r
ka
u tų t vaik i alv s laukų i kir ti kuris i un in tai i ker a kry mai
i k i k kt s ir i akau i i kairi smilkini ir i e ini smilkini ( ) rūky av
laukais tų n kurių i si un vaikas m aus unies katas ri a a v stų lalių ir
ast t ties t m auk tinių kur ūmai aina A au ia vaikų
u an u nies su ilia visk
m r ku tai net iau a n ūmų Ir s k ka m i a 230 Išgąsčio atvejais stengiamasi
kuo greičiau suteikti pagalbą,231 todėl galime teigti, kad smilkymas yra specifinis ir
racionalus nervinių sutrikimų gydymo būdas, kurį priskirti magijai būtų klaidinga.
Kaip rodo pasauliniai tyrimai, smilkyme vyrauja augalinės priemonės, o gyvulinės
paprastai naudojamos pavieniui (Mohagheghzadeh etc. 2006). Todėl ir lietuvių tradicijoje vyrauja augalinės priemonės, gyvulinėms atliekant iki šiol dar neatskleistą
apeiginį ar psichoterapinį vaidmenį, galbūt esant aukojimo atgarsiu ar pan.
ri imas (kompresas) u kal ant. Dar vieną bendro augalinių ir maginių
priemonių naudojimo pavyzdį randame užkalbėjimų nuo rožės atvejais. Kaip jau ne
kartą minėta, užkalbėjimai taip pat laikyti atskiromis, maginėmis gydymo praktikomis,
tačiau surinkta medžiaga rodo juos buvus neatsiejama bendro augalinio-apeiginio
komplekso dalimi. Užkalbėtojų teigimu, skirtingų rūšių rožė užkalbama vienodai:
ai al ir y yt skirtin ai reikia
Vien ai vien ai.“232 Daugelis etnografiniuose aprašuose gan retokai minimų užkalbėjimų nuo išgąsčio greičiausiai skirti
rožei gydyti. Tai rodo Užpalių pavyzdys, kur pateikėjai, kalbėdami apie vieną ir
tą pačią praktiką, laisvai vartoja žodžius „nuo išgąsčio“ ir „nuo rožės“. Išgąsčio
užkalbėjimų, kaip klasifikacijos kategorijos, gali ir nebūti, kadangi šio užkalbėjimo
tipo struktūra rodo jį nesant vien psichoterapine ar sugestyvine priemone, nukreipta
į emocinės būklės pakeitimą, bet drauge naudojamos etnobotaninės priemonės
gydant jau kilusį somatinį sutrikimą.
Į tai svarbu atkreipti dėmesį etnologinių
227
Moteris, 84 m., gyv. Bajorų k. Įrašė ir šifravo
klasifikatorių sudarytojams:
eniau tai
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (453).
228
ū ava atkal a a ut s atkal a atseit
Moteris, 90 m., gyv. Utenos pensione. Įrašė ir
šifravo R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (357).
Nu i s i kal av
Atkal a 229
Moteris, 90 m., Gėnė Bagdonavičienė, 87 m. gyv.
k kias tai a ut s nu i s ia
Čia
Utenos pensione. Įrašė ir šifravo R. Petkevičius
2010 m. VDU ER 2180 (367).
va a ylink
ū av ka kal av nu
230
Veronika Petrulienė, Rudikų k., Kupiškio vls.,
i si
Ne ra yvas t kia Mierkien
1940, LTA 2385 (185).
I a
ytų
seniau ia va mi ki
ū ava a ut tai 231 Petkevičius R. r t ne alia
Lietuv s kaim en ru men e, bakalauro darbas, 2009.
atkal ava
risimenu a mama mūsų 232 Moteris, 84 m., gyv. Bajorų k. Įrašė ir šifravo
a sir a sutina kelis Nu ir atseit r
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (441).
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r
ir ta t kia
atseit reikia atkal ti viskas atkal t ir ma y a Ana ir kal a
ir ty ar viskų kas ty raikia aryt ma y a ei u tikrai r
ūna
mat t kai
inai tai ar
Ma iau ma iau al a ter sukal a ir ta u i trina kel ka k kiu
tai altu saka ly tai ka k kiu tai te lu i trina a ite a tų kel ir a i arsta k kiais tai
sausų smulkių iūv s lių kakių tai ka k kių tai l s au al ty matyt k kia A i arst
Nu ir a yri a ir
kiek laika atseit au ale tikrai r
i nyksta
a rastus terius
kal a ar kai
a rastus a rastus terius
Gir
t Jūs tu s terius
Nu
ve Mūsų veika Mari a
ai
a ny i
Nu tei tei
itų
ter
vienų sukal a
al sak k n rs ar
A ka tei k a il mai tai al ma
ana tinai ma ma ir ara kų tai Vis tiek tai turi ka kaki tai au ka k tai ka
au u siima tai vis au ka k tai al Nu tai va kų tai ana savi kai kų tai A ka tų
ter tai lie ava kal t ir li niui kartu au su ų 233 Tai, kad naudoja augalines
priemones, pripažįsta ir patys užkalbėtojai. Svarbu, kaip atskleidžiama užkalbėjimo
žodinės formulės prasmė: ji sakralizuoja profaniškus objektus – popierių, miltus.
„I eima vienų k a uva sutinusi rau na l mais i y iau elis kartus atkal au a
am m lyna
ieriaus ru inių miltų
kur
ierių amat
Man ia unks iau
Vilniu sūnus nu irka a
turiu ir sau au reikia a rastas ka
ūtų
ieris
Vyni amasis
ierius
Mhm
tai kai sak t e a ru inius miltus
et
ei esti ai a tai t ne u inius miltus tai anys reikia ir
ieris atkal t ir ru iniai
miltai atkal t ir ta u t un k ų ( ) Mana
iai ma y a ur i a ir aktaram au
atkal au su y iau
Gal ir
t ka
tų kartu su miltais la k k
a a
ne inau t kių alykų ne ir u ne inau 234 „ ai Galiniu s uva t kia a akevi ien a
ru iniais miltais k ų
ter sukal a m lynų
ier ir er ienų su y a al ru iniai
miltai traukia kar t ( ) a i arstai miltais ir a i e i
ieriu
Mal ų kal
et
235
nem kin nei
i ( ) s siuvinių vir eliai su itu
ieriu
ik av
Nu.“
Žmonės naudoja atskirus tradicijos elementus ar sinkretiškai juos derina (kalba poterius), kas iš esmės yra užkalbėjimo tradicijos tąsa: „Nu r s ū ava mana
mamai i tinsta urna tai ana m lyna
ieriaus ū ava ir ru iniais miltais asi arst
ar terius sukal a Da nai nu ka kas tai ar nu saul s ai ū ava ( ) ai raei ava
a uli u si e a a k m resus miltais asi arsta tur ava miltų ir ta a m lynu
ierium
ai raei ava nesikrei
as aktarus saky ava ka r
ai ana ati u si ava
t
ier
ati ati
i kur t
ieriaus au ava
ati ne i kit
ai
al irkt k kių
ierių ar krautuv a t kia ar uvau al
metų tiek atamenu
mama al u kal t m k
Mama ne
ik tai au la ai tikinti uva
vaista les mama in
in ava vaista les tai in ava 236 Man visi
asak ru iniais miltais la ai erai t ta u neskau a va tei au au ( )
inai kai kal
k kius miltus
Ne man miltus tik m n s ne
kai
233
Moteris, 74 m., gyv. Degesių k. Įrašė ir šifravo
237
in
ka r .“
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (15).
Ne sun kiai ky la prie lai da, kad 234 Moteris, 84 m., gyv. Bajorų k. Įrašė ir šifravo
vietoj mėlyno popieriaus naudotos au- 235R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (440, 441).
Moteris, 90 m., gyv. Galinių k. Įrašė ir šifravo
galinės priemonės. Įdomu, kaip imtas
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (877).
naudoti pats popierius Kokie faktoriai 236 Moteris, 83 m., gyv. Kaimynų k. Įrašė ir šifravo
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (307, 308).
(senoji vaistininkystė, atsitiktinumas) 237 Moteris, 70 m., gyv. Užpalių mstl. Įrašė ir šifravo
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (582).
lėmė tai, kad jis keitė augalus Tai
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klausimai farmacijos istorijai.238 „Nu r s mana
ien kal
A liani a Gele ien
Nu tai al ana in a man ne ris a sir t r e M akala iais seniau kur va in ava al
usnia la ais
ava ir atlei ia r
( )
katru use
a kur asi iau us ir
a ri a ( )
au ir ant k as uvau susimu us
ik la ar ar k
ai r
239
tai saky miltais ar ru iniais a kai k i sumu iau tai nieka la ais a
a a iry
aky ava va iava er y yt us nieks ne a e a al u kal sit
nu i s i
Ne inau ne tik it
ū ava kas kiek ir ateina tai ranka tai k a sutin tris kartus
ū av viena vien
ien
kit ir atslū sta
al ava mal el u
ava la ų turi
atsine t kas ateina miltus Miltų tur u arstyt la i kleva sukal a mal el ir a ri a
rankų ( ) D i vint la
kiek a ma iau 240 Lietuvoje vietoj miltų dažnai naudojamos
ir kitos augalinės kilmės priemonės (pvz., kanapių Canna is sativa L plaiskanių
žiedai). Užpalių tradicijoje taip pat vietoj popieriaus minimi augalai, kurie taip
pat naudojami panašiems sutrikimams gydyti (tinimui, skausmui): „Varnal a tai
at kai al usnis et al usnis la iau a e a kai sutin ir skau a 241 M akala iai
kai u e imas kan us va alui arau us 242
al usnius
Nu k suli Vir
av ar at lę
la
av
La ai kar t trauk av D av al usni la us
u alksni Ant sutinusi s viet s.“243 Laikantis šios analogijos, tikėtina, kad Lietuvoje
paplitęs užkalbėjimas ant duonos ar vandens gali būti panašios tradicijos reliktas,
o pavienės žodinės formulės, kaip ir botaninių priemonių vartojimo be sakralaus
konteksto atvejai, laikytini vėliausiais tradicijos nykimo etapais. Aptarti duomenys
lėmė autoriaus pasirinkimą nelaikyti užkalbėjimo atskiru gydymo būdu, o veikiau – apeigine priemone, sutvirtinančia kitų priemonių veikimą, sakralizuojančia
vyksmą (profanum – sacrum) malda. Būdamas malda, užkalbėjimas gali būti taikomas drauge su bet kokiais gydymo būdais (pvz., prausimu). „Ir i tas ats v ni s
tenai sav ū ais V ni s cukrų ir
i k tas v nias ar ne in t
Van
ens a ras iausiai ilt ir mel si viskas ris veika Mari a man r s reikia sukal t
ne kv us r Vienu
iu kiek a atsimenu sak Ir viskas
uvau elt nas (gelta
t v ni
lių k kių
Nu ka a ma as uvau neat
nuo išgąsčio)
simenu
et uv tai ka v ni ar ir mel si
Nu Ir kių aktarų niek
244
nereik
ir i i au ku
uikiausiai.“ Tikintieji pateikėjai labai akcentuoja maldos
vaidmenį: „Ir su rantat kas yra mel iesi ir kiek t u ar i ten yra kiek tav
ir i
yra ne inai u i vaistus m n m A skai
tau ka turi er ener i ir a e a ant 238 Svarbu tai, kad abiem atvejais vartojamos panašios
priemonės, o tai dar kartą patvirtina išgąsčio ir
tiek tas vaistas al ta mal a net au iau
griausmo vengimo būdų panašumą. Pvz., gretimuone u vaistas a e a itas alykas tai tikrai
se rajonuose: „Nu i ųs ia rūka ru iniais miltais.“
Nariūnų k., Salako vls., r. LTA 1487 (44).
a sitikinau ka la ai ( ) Ne tas
is
239
Moteris, 85 m., gyv. Juškonių k. Įrašė ir šifravo
ka susinervavęs ei u me icin s termin
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (532).
anau us uv i iausia e resi a i vis 240 Moteris, 85 m., gyv. Kėpių k. Įrašė ir šifravo
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (898).
au a ai a uv am et n us s
i
241
Moteris, 85 m., gyv. Juškonių k. Įrašė ir šifravo
neu simin a ie sav r lemas ( ) ai
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (533).
242
Moteris, 62 m., gyv. Gaižiūnų k. Įrašė ir šifravo
ka vaistas yra ta us kita kur nemat
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (832).
245
243
ma la ai svar i.“
Moteris, 88 m., gyv. Užpalių mstl. Įrašė ir šifravo
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (652).
v avimas ( a alv s) Įdomi ne244
Vyras, 60 m., gyv. Užpalių mstl. Įrašė ir šifravo
migos gydymo priemonė – įvairiomis
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (606).
žolėmis kimštos pagalvės. N ri ramaus 245 en at. VDU ER 2180 (618, 632).
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mie
a ynių s ur ų net ir a alves alima asi aryt raminan ias 246 Tokių pagalvių gamybai turbūt naudoti labai įvairūs raminančio poveikio augalai. Dalis
jų sutampa su išgąsčio gydymo priemonėmis. „ ūkel ia k nas a ins l nutis
l nutis stie elis i ant vir ūn s ūkelis itas altas ir i si ūtis Ir ū ava mes riimam
a u kų a ary av m i au elia ūkelių
Gal i ir i nu nemi as ū ava
Ir
247
ul av m ant itas a u kas kai vaikai su ul av m
ais av m su tų a u ku.“
Šios pagalvėlės siejasi su ritualiniu kontekstu, mirusiam po galva į karstą dedama
pagalvė iš švęstų vaistažolių. „ ai mir ta a alv n a e a anks iau
av
risi
alva mirusiam 249 „Jau uva ririnkta ty
menu248; I ar eli ir laukų lių a alv l
na lių ty mari a lių ty vis kių ririnkta au Jai a u k la kai numirsiu ka ūtų
in t tų lių ri t vysas kur as surinktas uva ai askiau kai ana au tei sak
tai kai numir su am i a u kely.“250 Šventintos žolės vienodai skirtos ir išgąsčiui
gydyti, ir apsaugai nuo perkūnijos, ir imamos į kapą. Kodėl Ar tarp šių trijų
skirtingų tikslų yra ryšys Velnio išvarymo sampratą namų saugojimo nuo Perkūno
kontekste jau aptarėme. Išgąsčio gydymas suvoktas taip pat kaip piktosios ligos
dvasios išvarymo veiksmas. Poveikiu į mirusiuosius ir įvairias dvasias aiškintinas
ir pagalvėlės karste paprotys. Prasminga tai, kad koreliuoja nemigai gydyti skirta
ir mirusiam įduodama priemonė. Pažiūra į miegą kaip mirties formą yra labai
archajiška, tuo tarpu velniui išvaryti skirta priemonė (šv. žolės), dedamos į karstą,
veikiausiai skirtos ne kam kitam, o apsaugai nuo anapusinio pasaulio gyventojų.
Daug kas rodo, kad lietuvių tradicijos velnias bei kitos piktosios dvasios (slogučiai,
vaiduliai) yra mirę kadaise pikti žmonės. Reikšminga tai, kad kovos su velniais
folkloras atspindi nervinių sutrikimų gydymui skirtas priemones ir sampratas 251
rausimas (v ni s) Taip pat gan specifiškas būdas, kuriuo gydomas išgąstis,
odos ligos (spuogai) ir galūnių skausmai. Prausimui nuo išgąsčio naudojama nemaža
augalų grupė: čižmas ( anacetum vul are L ), juodasis serbentas ( i es ni rum L ),
pivonija ( ae nia
icinalis L ), diemedis (Artemisia a r tanum L ), tuja ( hu a s ),
šaltekšnis ( ran ula alnus L ), našlaitės (Vi la arvensis L ). Augalo nuoviras kartais
geriamas. Šis aspektas reikalauja patikslinimo. Dauguma augalų – gan nuodingi,
o mažos dozės būtinybė aiškiai suvokiama. „ aky ava nu rausia tai ta u mie a
vaikas aminantis
raus ava
raus ava tu ų in y ent akel
A k ki
am iaus vaikų
ai ma ut au k l r kia la ai kai neramus verkia saky av nu
rausia su tu m tai ta u eriau mie a
ert u av
Nu tai al t k ert
au av in a al au Gal la el ma
246
ir in av
a sil nas inau 252 – „
Moteris, 62 m., gyv. Gaižiūnų k. Įrašė ir šifravo
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (823).
nu k
ieme is
Nu vis kių nu
247
Moteris, 90 m., gyv. Utenos pensione. Įrašė ir
nus an imų nu vis kių ka s u ų
šifravo R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (404).
ne ūtų a mei iltan van eny amerkei 248 Moteris, 85 m., gyv. Kėpių k. Įrašė ir šifravo
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (912).
ir vaikų rausia
Dau
amerkt
249
Moteris, 75 m., gyv. Butiškių k. Įrašė ir šifravo
reikia
Nu tai amerkt k kių kelet
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (155).
250
Moteris, 74 m., gyv. Degesių k. Įrašė ir šifravo
akelių
Ant kiek van enia
Nu
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (32).
tai kiek nu rausi v nel n tai ai ku Ar a 251 Petkevičius R. Velnias ir žmogus lietuvių etnopsichiatrijoje, m aus asaulis altų mit l i e ir
va kų a aryt ali ų a utinte ir kai
reli i e, pranešimų tezės, Vilnius, 2011.
rausi tan van enin ilt su ranti skys ia 252 Moteris, 82 m., gyv. Kaimynų k. Įrašė ir šifravo
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (221).
ita ieme ia aka nu visa ka ieme ys
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ir nu nus an ima ir tai la ai erai 253 „Va itas au a laukin s alyt s au a as
va in ava ala kai as ia va in ava
A nu k
s uva
Nu nus un ima
Ai na lait s ei tei aha Ne itas kur ale laukin s kur au a An s skait s nu nus
un ima Ir ar at i ert ar a raust erai et laukin s a ne kai a ar s a J s lauky
ū ava iev .“254 Galbūt ruošta ir kitų augalų arbata, tai liudytų prausimo kontekste
minimi jam nebūdingi, tačiau arbatos forma nuo išgąsčio vartojami augalai ( ae nia
icinalis L.). „ ie ai vaikų raus nu i si un ima k kia tai au n i ne rū av i
et rau n i.“255 Literatūra nurodo256, kad šviežia šaltekšnio ( ran ula alnus L.) žievė
sukelia vėmimą. Stengiantis išvengti apsinuodijimo, žaliava paruošiama. „Nu tai
nuskuta itų u
iev
itų altų i i vina ir eria a ūt alta a u ltų itų
su i vina ir er ia ir i nu i s i u ava vaikams
r auk tų
Ma iukų ar
i elių
Val mų auk tų
Ir kiek van ens
Litras
ma ir
t ka
raustų
Vaikus raus ava
nu k
Ir al nu riem i
a au iau
ne ir au ka anas k n rs y ytų tiktai riem t .“257
Reikšminga tai, kad nuostata „ir gert, ir praust“ sutampa su Lietuvoje dažna
užkalbėjimo ant vandens schema, kuomet magiškai apdorotu vandeniu taipogi
prausiamasi, ir jis geriamas. Į šį semantinį lauką patenka įvairūs apsisaugojimo nuo
išgąsčio būdai, kuriuose naudojami skysčiai (seilės, vanduo, šlapimas). Tolimesni
tyrimai gali parodyti, ar tai vienos, ar skirtingos kilmės praktikos. Prausimas –
išviršinė priemonė, o turint omeny ugnies – vandens opozicijas tradicinėje kultūroje,
tai savotiškas smilkymo antipodas. Medžiagos įsisavinamos per odą gerokai lėčiau.
Kodėl yra prausiama Įdomus būtų medikų komentaras: ar prausiant gan aktyviomis
medžiagomis įmanoma paveikti raumenis bei atpalaiduoti įsitempusį, emociškai
sukrėstą žmogų Jei taip, tuomet prausimas ir maudymas gali būti skirtas išgąsčio
sukeltiems traukuliams (priepuoliui) gydyti.
G rimas (ar at s trauktin s) Tai labiausiai paplitęs vaistinių medžiagų vartojimo būdas. Arbatos ir antpilai visiškai praradę apeiginį kontekstą, tačiau galbūt
kadaise buvo drauge vartoti prausiant, užkalbant ar smilkant. Arbatos ruošiamos
įprastai, dažniausiai žaliavą užplikant karštu vandeniu. Įdomus arbatos ruošimas
krosnyje. Žinoti ir augalų mišiniai, tačiau nervinių sutrikimų kontekste jie neminėti.
„In ai u vir ir nu mei i ki avirt visai ne au Ar a u ili ver an iu van eniu
Man eriau atr a ka u ilt vat kmynai eriau avirt kitas sk nis 258 – „Gal macniau
veikia kai sumai t kelias
Viena la tai veikia kita tai Li s tai ne inai ku
ser i ai viena l al tam kita tam 259
Ana kiekvienų ryt vis kit kių ar atų
keit ir keit
ei ia kiekvien ien Ana 253 Moteris, 84 m., gyv. Bajorų k. Įrašė ir šifravo
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (452).
er ava ir vaikam visų laikų u ava Man 254 Moteris, 84 m., gyv. Bajorų k. Įrašė ir šifravo
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (444).
a ar
r liui
visiem vaikam
ai i
255
nuva iu av m aval m viskas ir atsi ert 256 en at. VDU ER 2180 (435).
Ragažinskienė O., Rimkienė S., Sasnausvisa a i e iaus t k m lin u ukų
kas V. Vaistinių au alų encikl e i a, Kaunas, 2005.
257
Moteris, 90 m., gyv. Utenos pensione. Įrašė ir
Vir ava e iu
e iui e iui u nke
šifravo R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (412).
260
y.“ Arbatų grupėje bent 22 augalų 258 Moteris, 82 m., gyv. Gaigalių k. Įrašė ir šifravo
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (757).
pavadinimai: valerijonas (Valeriana i
259
en at. VDU ER 2180 (753).
cinalis L ), cikorija (Cich rium inty us L ), 260 Moteris, 70 m., gyv. Užpalių mstl. Įrašė ir šifravo
joninės ( y ericum er ratum L ), šalR. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (590).
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tekšnis ( ran ula alnus L ), tujos ( hu a s ), pivonija ( ae nia
icinalis L ), mėtos
meškų liežuviai (Mentha s ), melisa (Melissa icinalis L ), nuomariukai (Chrys s lenium
alterni lium L ), pupalaiškis (Menyanthes tri liata L ), našlaitės (Vi la arvensis L ), diemedys (Artemisia a r tanum L ), varinčius (Lyc
ium ann tinum L ), apyniai ( umulus
lu ulus L ), dagys (Car uus s ), aguonos ( a aver s ), čižmas ( anacetum vul are L ),
drignė ( y scyamus ni er L ), durnaropė (Datura stram nium L ), perluotis (Anthyllis
vulneraria L ), ramunėlės (Matricaria recutita L ), rūtos ( uta rave lens L ). Daugiausia
arbatoms nuo nervų naudotos cikorijos (trūkažolės) šaknys. „Nu nervų
Aha
aknys – „Aha, aha aha m lynai y i kai vasylkas ie eliai et la ai riki i rie stie
elia Dar man ū ava ir a emu
ana ūs vasylkas
i ki t kie kai ramun s
tik m lyni ir in ramunių ana us Ir la ai rie ste eli riki is 261 „ ur rie vyrynų
in au a akel se Liau i kai as mus va in av cik ri a
Va ita l
et k ks
262
– „ kai
ru t reikia
Ar at
aknis
Ir
s tikrasis var as tai ne inau
kiek laik ert
Li i a er im .“263 Nervinių sutrikimų gydymo kontekste nauja
priemone laikytina jonažolė ( y ericum er ratum L.). „ aimynas sak
la ai na l s
vaistas eras
kaimynas ia katras
Da ar n ra anas a ar yvena kai i a
tenas a
tenas yvena
Anas les
in
Nu tei
al ana aly au iau Nu mar y ym riem n nu mariukas
nieka la ai
A Jūs i kur a ie na ly ( lu nut
Chrys s lenium alterni lium L )
su in t
ai i va kaimynas asak
Vi e ka ras aimynų kaimas
i seniau in t a ie na ly ka nu
etkevi iaus nu tr
nervų
Ne ne in au
Mama ne a
sak
Ne asak a 264 Dažnai minima
šaltekšnio ( ran ula alnus L.) uogų arbata.
Nu i s i altek niu y y av
kai ru av
Ar at vir av i u ų
ykina la ai auri.“265 Gerai žinomas ir
kituose Lietuvos regionuose naudojamas
augalas – pinavija (bijūnas) ( ae nia
icinalis L.). au n s alt s ne i vinau
la ai y a aky ava nu rieme ia seni
m n s Ma iem vaikam Gal ir nu nervų
ne inau 266 ofijos Surgailaitės šeimoje
naudotas pupalaiškis (Menyanthes tri
liata L.)
k er av ei nemie av
ar a nervai
u alai kis er ava 261 en at. VDU ER 2180 (573).
262
Moteris, 88 m., gyv. Užpalių mstl. Įrašė ir šifravo
las
aminan ias itas u alai kes.“267
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (636).
Įdomus nuo nuomario ir nemigos nau- 263 en at. (639).
264
Moteris, 74 m., gyv. Degesių k. Įrašė ir šifravo
dotas augalas, pateikėjų vadinamas nu
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (60).
mariuku, nu marine. Pagal pateikėjų 265 Moteris, 88 m., gyv. Užpalių mstl. Įrašė ir šifravo
suteiktą informaciją sprendžiama, kad 266R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (635).
Moteris, 83 m., gyv. Kaimynų k. Įrašė ir šifravo
tai – pažangialapė blužnutė (Chrys s le
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (335).
nium alterni lium L )268. „A a ar ne inau 267 Moteris, 82 m., gyv. Gaigalių k. Įrašė ir šifravo
Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (743).
k ks ten au alas t ks alias avasar t ks 268R.Butkus
V., Jaskonis I., Urbonas V., Červoraskil ana us nu t ks lyniukai t kie
kas V. Ma ie i mi k turtai, Vilnius, 1987, p. 92.
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tai nu nu maria nu maris y y av
et
kai tas au alas tai a ne inau
kai
atr
avasar nu is t ks (rodo
pirštu formą ant stalo) t ks alias ir
ta a vi uriukai kai ir sal tin s s alv s
kai ir lyt s t ki s ir kai Jas nyse ten
ū av mi ke ir va in ava nu maris
au al
J ir kai rei kia visiem
kū ikiam ma iem reikia virt itas au alas
ir ir yt as mus tai n ra 269 – „A ma
ir
t t ki
lę nu maris
Nu ma
riukai tai anys a ir au au a t kiam
r nam aikte ne a sti (moterys kalbasi tarpusavyje)
Mi ke
a stu et
270
a tai nerinkau
„A ati viriau nes
mer ait nemie us viriau ir ir iau
a a
Nu kai ir niek
l
k nemie a
Gal t ilv ūs av
nesu ras avau ta a a ramin ava
as
a asak
en i Jas nių a asak
t kia sena m teris t kia Vitali a uva
vaikų namu se tai inai la ai ri asak
av ( )
iek
t t au al
a ma ai k kius tris itu s va au t kius
va tris ir ta a atskie iau t ar at Nes
vaikas k kių m nesių Čiut iut sil na ka
ūtų a al s alv
iek r
ir t
elet ka a neramus ar u ar tris kartus
ir iau.“271
Nors apylinkėse gaminamos įvairios vaistažolių trauktinės, nerviniams
sutrikimams gydyti žinomas vienintelis
valerijonas (Valeriana icinalis L.). „ ai
ir i eras vaistas
Nu k
Ner
vams stresui y yt
ū av raistu se
atsimenu t vi k
ilnas raistas tų vale
ri nų tik y i y i Ir kas av m aknis
Ir a ernai rie u s ra au va it k ai
el arsine iau as inau a ar iūr kit
k ks klesti 272 „Mes u ilam e tinuk s
na mi nuk s e r s tik r s ru i nuk s
askui kiek la ų
Mes ir erkelę
i riam
iln aknų rivar t
Ne ne ilnų ta u la ais au reiks ert
ka
erk lę alima ūtų ert kiek

Valeri nas Van s

Vikt ri a J varien
n

aknis

I

ulie ien s kieme

urt

U LT

RA

aliai

vie iai i kastas valeri

a rų kaimas

etkevi iaus nu trauk s

Moteris, 82 m., gyv. Kaimynų k. Įrašė ir šifravo
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (218).
270
Moteris, 90 m., gyv. Utenos pensione. Įrašė ir
šifravo R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (406).
271
Moteris, 82 m., gyv. Kaimynų k. Įrašė ir šifravo
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (258).
272
Moteris, 88 m., gyv. Užpalių mstl. Įrašė ir šifravo
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (647).
269
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reikia
ai tre alis nkas sausų aknų
aknis aliekat
alieku a
lieku.“273 Pabrėžiama alkoholio kokybės svarba ruošiant užpiltines. „Dar k u ilt
reikia tur t er aikt u ilsi val i ka tai nei eina niek u tai ka ten
lai snių ir
ta ne inia k kia ( ) val i k s e tin s s nevir kina r ani mas variausia atseit val
i ka reklamu a et nu
s alva skau a
nu ru in s neskau a net ei er u i
( ) Jei u ant lių tai ar ne tiek et ei ant u ų ili tai ausis k m tas atsiskie ia
ir viskas.“274 Valerijono trauktinė dažniausiai vartojama nuo širdies kaip raminanti
ir migdomoji priemonė. Duodama ji ir nuo piktumo: „Valeri n u avau tai ar
i er ava valeri n un arielkas u ilam tai kai ir la iau amie ava tikliuk i eria
ana ne er ava ka au tei
rilakt Ar a auk t i eria.“275
it s riem n s. Plinta biomedicinos ir mokslo pripažintos priemonės. Valerijono
tinktūrą dažnai vartoti pataria vaistininkai, gydytojai, slaugytojai, o tai iš dalies
lėmė šios priemonės populiarumą ir skatina gamybą namie. Daug kas nurodė nuo
galvos skausmo sovietmečiu imtą vartoti citramoną, vadinamą ai iuku. „ akyk
mama k k ar ai iuk er av ( ) uv nu ie tas ai iukas ( ) milteliais uv .“276
Galvos skausmo kontekste pasitaiko ir jau minėtos publikacijoje r el s:
el m
vaistus va in
( ) ia skaitau tarm s reikalas ( ) u eik vaistin n nu irksi r elių
nu
alv s.“277 Įdomu tai, kad ai iuk pavadinimas prigijo dėl ant citramono
pakuotės pavaizduoto gaidžio. Ar ropelės taip pat gali byloti panašų istorišką
senosios vaistininkystės ir liaudies tradicijos kontaktą
Bendras požiūris į chemines raminamąsias priemones išlieka skeptiškas, remiasi
asmeninėmis patirtimis: „Du ava vaistus ū ava li nin
a ūnu vi savaites uk lus
278
lais ava ai nusil nina
ciali aci a Dar bakalauro tyrimo metu autorius nustatė, kad psichikos sutrikimų
asmuo kaimo bendruomenėje buvo toleruojamas, jam suteikiama didelė veiksmų
laisvė. Tyrimų Rytų Lietuvoje metu autorius aptiko socialiai integruotų psichoterapinių
praktikų ir pažiūrų. Panašių pėdsakų pasitaikė ir Užpalių apylinkėse. „ eikia ramy s
u si mim
k su alv au t arau tai ir nervų n ra
n ri t aryk
urniu k
kit
ien
ienauk kit kit
kai sak eik ir k
ia nesveika.“279 Dėl nervinio streso
kilusių sutrikimų metu patariama ramybė: „ eikia ilsia kai r
ser a...“280
Nustatę ne vieną simptomais ir komplikacijos galimybėmis besiskiriantį sutrikimą, regime, kad šie savo ruožtu gali būti gydomi taip pat skirtingais būdais
ir priemonėmis. Smilkymas yra gan
specifiška išgąsčio gydymo priemonė, 273
Moteris, 70 m., gyv. Bajorų k. Įrašė ir šifravo
o dėl jam dažnai naudojamų augalų
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (341).
laikytina racionalia, o ne išimtinai ma- 274 Vyras, 60 m., gyv. Užpalių mstl. Įrašė ir šifravo
R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (601).
giška kaip lig šiol. Akivaizdus bendras 275 Moteris, 82 m., gyv. Kaimynų k. Įrašė ir šifravo
augalų ir apeiginių veiksmų naudojiR. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (222).
276
Moteris, 68 m., gyv. Vilniaus mst. Įrašė ir šifravo
mo kompleksas, kurį patvirtina smilR. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (889).
kymo išsigandus ir užkalbėjimo nuo 277 Moteris, 85 m., gyv. Kėpių k. Įrašė ir šifravo
rožės etnografinė medžiaga. Panašių 278R. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (889).
Moteris, 83 m., gyv. Kaimynų k. Įrašė ir šifravo
struktūrų pėdsakų randame ir prausiR. Petkevičius 2010 m. VDU ER 2180 (320).
mo nuo išgąsčio praktikoje. Smilkymas 279 Įrašė ir šifravo R. Petkevičius 2010 m. VDU ER
(161).
ir užkalbėjimas – archajiškos sakralinės 2802180
Įrašė ir šifravo R. Petkevičius 2010 m. VDU ER
gy dy mo tra di ci jos, gy va sis re lik tas.
2180 (441).
1468

ET

I

U LT

RA

Šiandien apeiginės prasmės gerokai platesnės, sinkretiškos (naudojamos šventintos
Oktavos ir Žolinės žolės), tačiau struktūra išlieka seniausia: maginiai veiksmai atliekami norint sustiprinti botaninių priemonių veikimą. Nervinių sutrikimų gydymo
atveju tai ne tik simbolinis gestas, bet būtina sąlyga, turinti psichoterapinį poveikį
ir keičianti sveikatai grėsmingą emocinę būseną. Laikantis tokios prielaidos, gausi
etnografinė užkalbėjimų ir smilkymo medžiaga laukia analizės ieškant daugiau
augalų ir apeigų bendro naudojimo patvirtinimo bei ryšių.

Išvados
Tyrimo Užpalių apylinkėse metu pavyko rasti tradicinės psichiatrijos sistemos
pėdsakų. Lyginant su kitų Lietuvos regionų duomenimis, vietos tradicija gerokai
sunykusi, paveikta mokslinės medicinos sampratų ir priemonių. XX–XXI a. didelių
pokyčių laikotarpis, kurių svarbiausias – natūralių pievų sunaikinimas, lėmęs ženklų
etnobotanikos žinių praradimą. Šiandienos gydymo tradicija labai transformuota
ir sinkretiška, derinanti ne tik senuosius, bet ir naujoviškus metodus. Tradicinės
medicinos žinios jaunimo nėra noriai perimamos, tuo tarpu seniesiems gyventojams
vis didesnį poveikį turi įvairi vaistažolių literatūra, televizija, farmacininkų reklama.
Kita vertus, vis dar svarbus ekonominis faktorius: gydytojų paslaugos brangios (kaip
ir tarpukariu), o tai skatina gydytis patiems. Išlieka esminės tradicinės medicinos
teorijos ir praktikos struktūros, kurios lengvai adaptuoja naujas priemones, o šios
nepažeidžia senosios sistemos. Nors senoji nervinių sutrikimų samprata išlieka, ją
jau labai veikia biomedicina (depresija, nervai). Jei sutrikimui pavadinti vartojami
biomedicininiai terminai, tikėtina, kad jo gydymo priemonės perimtos iš mokslinės
vaistininkystės ar inovacijos laipsnis tradicijoje gan aukštas. O jei vyrauja tradiciniai,
senieji ligų pavadinimai, tai jų gydymo priemonės su nežymiom modifikacijom ar
inovacijom veikiausiai bus tradicinės.
Trūkstant kalbinių duomenų, sunku atsakyti į klausimą, ar priemėtis, intvaras, priepuolis suvokiami kaip atskiros ligos, ar tai vienas sutrikimas su daugybe
skirtingų simptomų bei raidos galimybių. Galime kalbėti apie hipotetinį tradicinės
diagnostikos modelį. Nervinių sutrikimų priežastis skiriame į dvi grupes: sukeltas
staigaus (išgąsčio) ir ilgai trunkančio (įtampos, nervinio išsekimo, nerimo, sielvarto)
emocinio išgyvenimo. I s i sukeltų sutrikimų grupėje, įvardijamoje priemėčiu
arba priepuoliu, ryškūs du „priemėčių“ tipai, sukeliantys: 1) traukulius ir 2) baimės
jausmą, kuriuos lydi nemiga. Pirmasis dėl ryšio su nuomariu juo virsta negydomas. Gali būti įvardytas rie u liu. Antrasis siejamas su baime, neigiamomis
emocijomis, nemiga, negydomas, sunkiai išgyventas ir, esant silpnam organizmui,
virsta pasimaišymu, kvailiojimu. Šis tipas sąlygiškai įvardijamas intvaru. Gyvenime
įgyto pamišimo taip pat du tipai: 1) ramus (svaičiojimas, nušnekėjimas) ir 2) piktas (kvailiojimas, padūkimas). Šiuos sutrikimus atitinkamai sukelia staigūs ir ilgai
trunkantys emociniai išgyvenimai, kurie problemiški klasifikavimo požiūriu, nes turi
ir priežasties (nerimas, pavydas, baimė), ir atskiro sutrikimo požymių (gydoma nuo
piktumo). Nervinių sutrikimų atveju kalbame ne apie chaotišką, bendrą grupę, bet
aiškiai matomą vienų sutrikimų kilmės iš kitų modelį. Sunkesnių ir pavojingesnių
simptomų sutrikimas kyla iš ne tokio sudėtingo, jei šiam laiku neužkertamas kelias.
XXI a. I dešimt. pab. vis dar aktualūs išgąsčio, priemėčio, nuomario bei nervinės
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rožės susirgimai, kuriuos reiktų įtraukti į Lietuvos psichiatrijos sąvokų žodyną,
taip praturtinant praktiką ir siekiant suprasti archajišką tradiciją, kurios gyvavimą
lemia biomedicinos nesėkmės kovoje su psichikos sutrikimais.
Įvertinant tradicijos fragmentaciją, tyrimo metu siekta drauge nagrinėti
skirtingus elementus bendram kontekste, ne pavieniui, taip ieškant jų ankstesnių
ryšių galimybės. Atskiri sutrikimai galėjo būti gydomi taip pat skirtingai. Kova
su priežastimi ir pasekme turi skirtingą strategiją, naudojamos kitos priemonės.
Išsigandus siekiama kuo greičiau pašalinti emocinę traumą, tuo tarpu kilus pasekmėms,
gydymas ilgas, pabrėžtinai daugkartinis: k l a er s. Analizuojant etnopsichiatrines
priemones, atrasti tam tikri dėsningumai. Labai specifiška išgąsčio nukenksminimo
priemonė – smilkymas, jo racionalumą pagrindžia farmakologų tyrimai, rodantys,
kad tai pats greičiausias būdas veikliąja medžiaga paveikti žmogaus psichiką.
Apeiginiai veiksmai taip pat skiriasi: gydant išgąstį, dažniau kry iavai smilkoma,
skubama, tuo tarpu jo sukeltą rožę – atkalbama, meldžiamasi, dedami kompresai,
gydymas vyksta tik auštant ar saulei leidžiantis.
Tyrimo metu nustatytas lietuvių etnomedicinos tyrimams reikšmingas bendro
augalų ir apeiginių veiksmų naudojimo kompleksas, kurio pavyzdžius randame
atkalbėjimų nuo rožės bei smilkymo nuo išgąsčio atvejais. Tradicinės gydytojos
nupasakoto atkalbėjimo struktūros atveju matome akivaizdžiai sudėtinę praktiką.
Atkalbėjimas skirtas suteikti galią gydymo priemonėms (rugių miltams, įvairių augalų
lapams, popieriui), šios racionaliai naudojamos pagal kituose kontekstuose daliai
jų įprastą paskirtį. Modernios priemonės (popierius) veikiausiai išstūmė augalines
(šalpusnių, varnalėšų lapus). Smilkymas, iki šiol laikytas maginio poveikio priemone,
platesniam gydymo kontekste nenagrinėtas. Tuo tarpu smilkymui gausiai naudojami
augalai, dalis kurių skirti nerviniams sutrikimams gydyti, rodo šią praktiką esant
pabrėžtinai racionalią. Laikantis šios analogijos, tikėtina, kad Lietuvoje paplitęs
užkalbėjimas ant duonos ar vandens gali būti panašiai fragmentuotas reliktas.
Reikšminga etnomedicinos nuostata „ir gert, ir praust“ sutampa su Lietuvoje dažna
užkalbėjimo ant vandens schema, kuomet magiškai apdorotu vandeniu taip pat
prausiamasi bei jis geriamas. Jei ši prielaida teisinga, tradicijoje esančios pavienės
žodinės formulės bei botaninių priemonių vartojimas be sakralaus konteksto gali
būti vėliausiais, buvusios kompleksinės tradicijos erozijos, fragmentavimosi etapais.
Tuomet užkalbėjimas nėra laikytinas atskiru gydymo būdu, o veikiau – apeigine
priemone, kuri sutvirtina kitų priemonių veikimą ir, pagal Van Gennepo (1909)
perėjimo ritualų (pr. rites e assa e) teoriją, profaniškus (pasaulietinius) elementus
paverčia šventais, sakralizuoja atliekamą veiksmą bei atlikimo erdvę. Būdamas
artimas maldai, praktikoje ja pakeičiamas bei keičiantis maldos žodinę formulę
užkalbėjimas greičiausiai taikytas ir su kitais gydymo būdais (pvz., prausimu,
smilkymu). Lietuvių gydymo tradiciją galima pavadinti ma i kai raci nalia ir ją
dera ateityje analizuoti laikantis šios nuostatos. Lokalinio tyrimo metu sukaupti
duomenys bei iškeltos hipotezės skatina atlikti lietuvių etnomedicinos archyvinių
duomenų masyvo retrospektyvinę analizę, chronologiškai siekiant įvertinti ir rekonstruoti autentiškas senųjų gydymo praktikų formas, lyginant jas su šiandienos
transformuota ir fragmentiška tradicine medicina.
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Priedas

Priemėtis (baimė, intvaras)
Intvaras
Nemiga
Priemėtis (traukuliai, priepuolis)
Mikčiojimas
Nuomaras
Rožė
Kvailumas
Pasimaišymas (piktas)
Pasimaišymas (nušneka)
Svaičiojimas ( lū i imas)

12
1
2
4
2
3
4
2
4

1

1
1
8
3
1

Irzlumas (piktumas)

4
4
1

1

Vėžys

1

Gelta
Galvos skausmas
Širdis

1

1

1

Alkoholizmas

Trauma

Burtai

Kūno
faktoriai
1

1
2
1

1

1
1

1

3
1

1
1

1

1

1
1

1

iatrinių sutrikimų

Pastabos

ana ūs sim t mai kyla
l traum s

1
1

3

Depresija (nerimas)

2 lentelė
Užpalių apylinkių etnopsi

Gamtos
faktoriai

Paveldėjimas

Pergyvenimas

iatri ai b din i ner iniai sutrikimai

Išgąstis

1 lentelė
Užpalių apylinkių etnopsi
ir ų priežastys

vai i a ( lū i a) nu
senatv s i er yvenim
A resi
ali sukelti
l s akys
aul v as avasaris
ru u
Gal ūt laikytas sunkiausia
r s rma

1

ydymo priemonės

asta s: Sutrikimo stulpelyje „išgąstis“ atspindi negalias, sukeltas staigaus
emocinio išgyvenimo (išgąsčio), „nervai“ – ilgai trunkančio (įtampos,
nervinio išsekimo, nerimo, sielvarto) išgyvenimo, „raminantys“ – dėl
nepakankamos informacijos sunku priskirti priemonę kuriai nors grupei.
Lotyniškas pav.

Vietinis pav.

Sutrikimas

Dalis

Ruošimas

Vartojimas

Pastabos

Arct sta hyl s
uvaursi L

Bruknienojai, Galva
arkliauogė
Uždegimo

Žolė

Nuoviras

Gerti

Galvos skausmas

T. p.

T. p.

T. p.

Arctium la

Varnalėša

Tinimas,
skausmas
Išgąstis

Lapas

Lapas dedamas Kompresas
pūkuota puse
Nuoviras
Gerti

Šlapimo takų
uždegimas
Sąnarių skausmas

Išgąstis

Žolė

Išgąstis

T. p.

u alinės priemonės

Anthyllis
vulneraria L
Artemisia
a r tanum L

a L

Perluotis,
pšeliotas
Diemedys

Žolė

Nuoviras.
„ elet akelių
a utinte ir
kai rausi tan
van enin ilt
Šventinimas

Prausti

Smilkyti

Pašvęst Oktavoj,
naudojama
mišiniuose su
įvairiom žolėm
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(tęsinys)
Lotyniškas pav.

Car uus s
Carum carvi L

Centaurea
cyanus L

Centaurium
erythraea L
Chrys s lenium
alterni lium L

Cich rium
inty us L

Vietinis pav.

Dagys,
dagilis
Kmynai

Rugiagėlės
(vasylk s)

enturija

Dianthus s

ran ula
alnus L

Dalis

Ruošimas

Rakštis,
votis

Lapai

Spuogai
Išgąstis

T. p.
Žolė

Mišinys.
Kompresas
„Dieme ia ir
taukų su arei
u
ai ant ten
kur keliasi laikyt
k l su ius ir
a u u s ta a
t nau us k l
i kels.“
T. p.
T. p.
Nuoviras
Gerti

Raminantis
Spaudimas
Kosulys
Viduriai

Sėklos
T. p.
T. p.
T. p.

Nuoviras
T. p.
T. p.
T. p.

Gerti
T. p.
T. p.
T. p.

Išgąstis

Žolė

Šventinimas

Smilkyti

Plaučiai

T. p.

Galva

Žolė

Nuoviras,
Gerti
mišinys.
Atgalinos,
avižos, apyniai
Nuoviras
Gerti

Širdis

T. p.

T. p.

T. p.

Žolė

Nuoviras

Gerti silpną, Vaikams
„tik
ie us
ir atskiest
ar at ,
prausti

Nuomariukai, Nemiga
blužnutė

ikorija,
kilūnas

ukrus
Datura
stram nium L

Sutrikimas

Durnaropė,
durnažolė

Gvazdikas

Nuomaras
Nervai
Nervai

T. p.
T. p.
T. p.
T. p.
Šaknys Nuoviras

Skrandis

T. p.

Širdis
Nemiga

T. p.

Vartojimas

T. p.
T. p.

Išgąstis,
raminanti
Skrandis

T. p.
Pabarstyt ant
duonos
Grūdai Vienas
grūdelis
Nuoviras

Išgąstis

Žolė

Šventinimas

Smilkyti

Vabzdžiai

Žiedai

Pabarstyti
cukrum

Repelentas
nuo
skruzdžių
Kramtyti,
čiulpti
suvyniotą
į audeklą
Gerti

Nemiga

Šaltekšnis

Išgąstis

Uogos

Nuoviras

T. p.

Užkietėję viduriai
vaikams
Pašvęst Oktavoj,
naudojama
mišiniuose su
įvairiom žolėm
Plaučių uždegimas

Galvos skausmas

Gerti

T. p.

Duona

Pastabos

Valgyti
Gerti

Skrandžio
uždegimas
Vaikams, kad
greičiau užmigtų
Nuodinga
Skrandžio
skausmas
Pašvęst Oktavoj,
naudojama
mišiniuose su
įvairiom žolėm

Vaikams, kad
greičiau užmigtų
Sukelia pykinimą
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(tęsinys)
Lotyniškas pav.

y ericum
er ratum L

y scyamus
ni er L
umulus
lu ulus L

Vietinis pav.

Joninės,
jonažolė

Drignė
Apynys,
apvynys

Sutrikimas

Dalis

Ruošimas

Išgąstis

Žievė

Nuo priemėčio

Nervai

Žolė

Nuoviras.
Prausti,
„Nuskuta u
gerti
iev
altų
i i vina ir
eria r
val mų auk tų
litrui
Nuoviras
Gerti

Išgąstis

T. p.

Šventinimas

Smilkyti

T. p.

Šventinimas

Mirusio
pagalvė.
Mišinys su
juozažolėm

Pašvęst Oktavoj,
naudojama
mišiniuose su
įvairiom žolėm
Pašvęst Oktavoj,
(Žolinėj)

Nuo 9 (99)
ligų
Raminanti
Spurgai

Plaučiai

Spurgai Nuoviras,
mišinys –
atgalinos,
rugiagėlės,
avižos
Spurgai Nuoviras,
mišinys.
Liepžiedžiai,
jeronimas,
avižos
Šakelės Šventinimas

Smilkyti

glis

Pagalvė
miegui
Gerti

Sukatžolė

Raminanti

Žolė

Nuoviras

Gerti

Lilium s

Lelija

Širdis
Išgąstis

T. p.
Žiedai

T. p.
Šventinimas

T. p.
Smilkyti

Lyc
ium
ann tinum L
Matricaria
recutita L

Varinčius

Išgąstis

Žolė

Ramunėlės

Raminanti

Nuoviras,
silpnas
Žiedai, Nuoviras
žolė
Žolė
Šventinimas

Plaučių uždegimas

Gerti

Le nurus
car iaca L

Išgąstis

Pastabos

Nuodinga

Nemiga

Plaučiai

Juni erus
c mmunis L

Vartojimas

Gerti

Pašvęst Velykų
rytą apsaugai
nuo perkūnijos.
Gali būti mišinyje
su pivonija
naudojamas
nuo išgąsčio
Ramina širdį
Pašvęst Oktavoj,
(Žolinėj),
naudojama
mišiniuose su
įvairiom žolėm
Sukelia pykinimą

Gerti
Smilkyti

Pašvęst Oktavoj,
(Žolinėj),
naudojama
mišiniuose su
įvairiom žolėm
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(tęsinys)
Lotyniškas pav.

Vietinis pav.

Sutrikimas

Dalis

Ruošimas

Vartojimas

Pastabos

Viduriai

T. p.

T. p.

T. p.

Akys
Peršalimas
Skrandis

T. p.
T. p.
T. p.

T. p.
T. p.
T. p.

Kompresas
Gerti
T. p.

Jei privirinti
daug, tai sulaiko
viduriavimą, o
jei truputėlį,
skystai – liuosuoja
Akių uždegimas

Žolė

Nuoviras

Gerti

Žolė

Nuoviras

Gerti
Gerti
T. p.
Gerti

Skrandy
neramumas

Melissa
icinalis L
Mentha s

Melisa
Mėta

Nemiga,
nervai
Raminanti

Menyanthes
tri liata L

Puplaiškis

Raminanti

Žolė

Skrandis

T. p.

Nuoviras,
silpnas
T. p.

Išgąstis

Žiedai

Nuoviras

T. p.

Žiedai, Šventinimas
žolė

Smilkyti

T. p.
Nemiga

T. p.
T. p.
Dėžutė Sultys

Išgąstis

Prausti
Išspausdavo Vaikams.
į skudurėlį, Nuodinga
čiulpti,
kramtyti
Gerti

ae nia
icinalis L

a aver s

i es ni rum L

uta
rave lens L
ecale cereale L

Pivonija

Aguonos

Serbentas,
juodas

Išgąstis

Stiebai, Nuoviras,
dėžutė silpnas
Šakos
Nuoviras

Sąnariai

Lapai

Nuoviras

Gerti

Rūta

Išgąstis

Žolė

Gerti

Rugys,
sėjamasis

Rožė

Miltai

Nuoviras,
silpnas
Atkalbėjimas

Miltai
anacetum
vul are L

Čižmas

hymus
ser yllum L

Čiobrelis

Išgąstis

Žolė

„... tai sveika
i ert.“
Nuo priemėčio,
mikčiojimo.
Tinkami –
raudoni žiedai
Pašvęst Oktavoj,
naudojama
mišiniuose
su įvairiom
žolėm. Viena
iš dažniausiai
šventinamų

Prausti

Kompresas

Smilkyti
Nuoviras

Mėtos rūšis
vadinama me kų
lie uviai

Prausti

Kirmėlės
Viduriai
Raminanti

Žolė
Žolė

Nuoviras
Nuoviras

Gerti
Gerti

Peršalimas

T. p.

T. p.

T. p.

Nurodomas kaip
vitaminų šaltinis
Apriša mėlynu
popierium arba
augalų lapais
(močakalapio,
varnalėšos,
juodalksnio)
Apsauga nuo
perkūnijos,
užkrečiamų ligų
Vaikams
Žarnyno
parazitams varyti
Kietina vidurius
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(tęsinys)
Lotyniškas pav.
hu a s
ussila
ar ara L

Vietinis pav.

Sutrikimas

Dalis

Ruošimas

Vartojimas

Tuja

Raminanti

Šakelė

Nuoviras,
silpnas

Prausti

Močakalapiai Rožė

Lapas

Kompresas

Tinimas

T. p.

Lapas dedamas T. p.
asi iau usia
puse

Kosulys
Įkandimas

Žiedai
Lapas

Nuoviras

Gerti
Kompresas

Pastabos

Apdėt pabarsčius
miltais
Traukia karštį.
Sumušus, tinstant.
Jei ne rožė –
miltų nereikia
Įkandus vabalui,
paraudus
Galvos skausmas,
sukeltas smalkių

Vaccinium
yc cc s L

Spanguolė

Galva

Uoga

Vi la arvensis L

Našlaitės

Išgąstis
Kosulys

Žolė
T. p.

Valeriana
icinalis L

Valerijonas

Nervai

Gerti,
valgomą
šaukštą,
stikliuką

Nuo piktumo,
nemigos,
raminantis

Pūkelis,
vėjukai

T. p.
Smilkymas

Ramina širdį

( )

Šaknys Trauktinė,
užpilti namine.
Trečdalis
butelio šaknų,
kol paruduoja
T. p.
T. p.
Žolė
Žiedai
(pūkas)

Pagalvė
miegui

Širdis
Išgąstis

Nuoviras
T. p.

Uoga
dedama
į ausį
Prausti, gerti
T. p.

itos priemonės
Atkalbėjimas

Rožė,
išgąstis,
įkandimas

Briedis
Malda

Išgąstis,
nuomaras
Depresija

Plaukai

Išgąstis

Seilės

Išgąstis

Ragai

Paskust,
nuoviras

Gerti

Iškirpt
Kvėpuot
kryžiavai iš
asmens ar
gyvūno,
kurio išsigąsta.
Uždengt
marška ligonį,
kad įkvėptų
Nusispjauti

Atkalbamos
gydyme
naudojamos
augalinės
medžiagos (miltai,
lapai, popierius).
Figūruoja ir
pavieniai. Gali
būti psichoterapinė
priemonė, artima
maldai, kaito
viena kitą
Derinama su
šventintu
vandeniu. Gali
būti psichoterapinė
priemonė
Gali būti derinama su šventintų
augalų smilkymu

Paplitusi
apsisaugojimo
priemonė
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(tęsinys)
Lotyniškas pav.

Vietinis pav.

Sutrikimas

Vanduo
(šventintas)
Vanduo
(šventintas)

Dalis

Ruošimas

Vartojimas

Pastabos

Depresija

Gerti

Išgąstis

Prausti

Derinama su
malda, pašnekesiu
Priemėčio atvejis
prie Ilgio ežero,
arasų r.,
stebuklingoje
Marijos
apsireiškimo
vietoje
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Užpalėnų kasdienis stalas XIX amžiaus
pabaigoje–XX amžiaus pirmojoje pusėje
Van a

ulie ien

kur us liesas au iaunink val is ir ar enkta ien Gru
su irniais alie um u aryta ne kiekvienam rieinamas skan stas
Dau kas tenkin si utintais ur kais ne altinta ulviene mutiniu
ir u na su ruska ir sv ūnais 1.
Taip V. Mykolaičio-Putino romane „Sukilėliai“ apibūdinamas XIX a. vidurio valstiečio baudžiauninko maistas sunkiu pavasario orės metu.
XIX a. pab. ir XX a. pirmųjų dešimtmečių užpalėnų valstiečių kasdienis
stalas, kaip ir visa jų buitis, turtingumu ir įvairumu taip pat nepasižymėjo, daug
kuo primena V. Mykolaičio-Putino aprašytus artojų pietus.
Pagrindinis maistas – bulvės, dažniausiai rankinėmis girnomis pramaltų
mielių atr v s, kopūstai, burokai, svogūnai. Uždaras – pieno šlakelis, kanapių
pienas, silkė. Turtingesni bei praktiškesni gaspadoriai pasėdavo garstyčių, aguonų.
Geresnį maistą – mėsos kąsnį, riebalus, sviestą valstiečiai taupydavo atsigavėjimui
ir darbymečiui – šienapjūtei, rugiapjūtei, linaroviui ir pan. Mažiems vaikams taip
pat dažniau tekdavo skanesnis kąsnelis.
Iš sėmenų spausdavo aliejų, kurį valgydavo su bulvėmis, kopūstais. Kiekvienuose namuose nuolat būdavo daroma rau l (gira). Ji valgoma, pridėjus
svogūno ir druskos, su bulvėmis ar duona. Dažnas priedas prie bulvių su lupynomis – salad enė. Neskustas bulves pildavo ant stalo, vidury statydavo liū
saladienės ir visa šeimyna valgydavo. Virtos pupos taip pat valgomos su saladiene
arba rau ale. Avižinis kisielius, paskanintas spirgu, aliejumi, sviesto ar cukraus
kruopele, irgi buvo dažnas ant užpalėnų stalo.
V. Ramoškienės, V. Petkūnaitės, O. Adomaitienės, A. Adomaičio ir kitų
užpalėnų teigimu, netgi turtingieji Užpalių ūkininkai XIX a. pab. ir XX a. pr. valgydavę labai prastą, su pelais keptą duoną (išdžiovintus pelus grūsdavę piestoje
ir gautas dulkes dėdavo į duoną). Bet ir tokios piemenims sočiai neduodavo –
išgenant į lauką, įdėdavo tik nedidelę žiauberėlę. Truputį geresnė duona buvusi
tik vieno kito gaspadoriaus namuose. Baigus ganyti, piemenis tuoj pat paleisdavo
namo, nes labai brangiai vertindavo maitinimą.
Ir vėliau, buržuazinėje Lietuvoje, duonos nebuvo pakankamai. Duoną kepdavo su burokais, griežčiais arba bulvėmis.
1930–1940 m. laikotarpiu kai kurie ūkininkai labiau prasigyveno, maistas tapo
geresnis, pradedama kepti malūne malta ne tik ra ava (paprasta), bet ir utinta (plikyta)
duona. Kai kurie nusipirkdavo visą statinaitę silkių, dargi kaimynams perleisdavo. pač
darbymečiu buvo stengiamasi duoti šeimynai sočiau pavalgyti – ekonominis lenktyniavimas tarp gaspadorių, konkrečios naudos siekimas įtikino, kad sotaus žmogaus
darbas yra nepalyginamai spartesnis.
Lauke dirbantiems vyrams buvo
nešama snie n – dažniausiai blynai 1 Mykolaitis-Putinas V. ukil liai, Vilnius, 1957, p. 69.
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su dažiniu. Grįždavo namo iš darbų apie 10–11 val. ir tada valgydavo pusrytį –
batvinius ar kopūstus, mėsą, užsisrėbdavo kruopomis. Pietums būdavo vėl tas
pats viralas, mėsa, pienas arba šaltos kruopos.
Popietės beveik niekada nevalgydavo, nebent labai sunkiai dirbdavo, tai
nunešdavo užkąsti ar atsigerti šalto vandens su įmesta ruginės duonos pluta.
Vakarienei – bulvės, parpeliai, prėskinys.
Ruošdavo atsargas žiemai: raugdavo daug kopūstų (1–2 statines), taip pat
pašarinių bei raudonųjų burokų. Juos gražiai nuskusdavo, perskeldavo ir sumesdavo į statinę, užpildavo vandeniu ir raugindavo. Burokus, supjaustytus skiltimis,
valgydavo su silkėm, aliejum ir svogūnais, rasalą gerdavo giros vietoje.
Pasninko valgis buvo labai prastas, ypač gavėnios metu. Žmonės 7 savaites pasninkaudavo, pieną pildavo rėčkon, nuo viršaus nugraibydavo grietinę ir
sukdavo sviestą. Jį, gerai pasūdę, dėdavo į palivonus ir pakabindavo pastogėje
ar kamaroje, kad vaikai nepasiektų, valgydavo tik masli nkas (pasukas). Pienas
rėčkose būdavo iki Velykų. Valgydavo jį tik atsigavėdami. Pasninko valgiams
u aryti (paskaninti) iš kanapių ir aguonų gamindavo „pieną“. Užgavėnių metu
privirdavo daug mėsos, kad šeimyna atsitie ytų (prisisotintų). Jei visos nesuvalgydavo, tai likusią suverdavo ant virvelės ir kabindavo pastogėje. Tik per Velykas
ją vėl šildydavo ir valgydavo.

Šventa kasdienė duona
Nuo senų senovės žmogus lenkėsi Žemei ir Duonai, nes tai buvo, yra ir
bus gyvybės šaltinis, gyvenimo esmė. Žemei, kad išaugintų duoną, reikia ne
tik saulės, lietaus, vėjo, bet ir darbščių žmogaus rankų. Todėl mūsų protėviai,
suprasdami žmogaus ir žemės ryšio svarbą, duonos vertę, per amžius kūrė tam
tikrus papročius bei tradicijas, kurių pagrindinis bruožas – pagarba duonai –
sunkaus žemdirbio triūso rezultatui. Juk ir senovėje toli gražu ne ant kiekvieno
stalo būdavo iki soties skaniai kvepiančios duonelės. Tad į ją ir buvo žiūrima
kaip į didžiausią vertybę.
Iš tolimos praeities ir Užpalių kraštą pasiekė daug gražių papročių, paremtų
meile, pagarba duonai ir artojo triūsui.
Pavasarį, būdavo, kiekvieno artojo garbės reikalas – kuo anksčiau išeiti į
lauką ir pirmam pradėti orės darbus. Tikėta, jog tuomet sėkmė lydės per visus
metus. Grįžusį namo artoją ir arklius namiškiai laistė vandeniu, kad būtų geras
derlius, o šeimininkas ir jo arkliai – sveiki ir stiprūs.
Prieš berdamas sėklą į žemę, žmogus žegnojosi ir prašė Dievą palaimos.
Kitas gi, paėmęs žemės grumstelį ir sutrupinęs delne, tylomis tardavo:
iek ia
smiltelių tiek te us rū elių
(Matyt, tai pagoniškojo tikėjimo palikimas.)
Gražus Sekminių paprotys – javų lankymas. Kaimynai būreliu apeidavo
rugių laukus, paskui, susėdę ant lygaus dirvonėlio, vaišinosi moterų atsineštais
skanėstais – sūriu, sviestu, pyragu ar šviežiai kepta duonele... Turėdavo ir raugintos sulos ar giros ąsotį atsigaivinimui. Vyresnieji kalbėdavosi apie ūkio reikalus,
o jaunimas tuo tarpu gražiai linksminosi – ėjo rateliu, šoko, dainavo...
Labai buvo laukiama rugiapjūtės pradžios, vadinamųjų prapjovų, nes dažno
valstiečio aruodai jau būdavo ištuštėję. Nukūlę pirmuosius į klojimą suvežtus
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rugių pėdus, šviežius grūdus tuojau maldavo naminėmis girnomis ir kepdavo
tegu ir rupoką, bet labai lauktą ir skanią duoną.
Duonos kepimas – šventas ritualas. Kol troboje rauginama
šeimininkės įmaišyta duona, vaikams nevalia išdykauti, kelti triukšmą – tegu duonelė netrukdoma gražiai pakyla...
Pirmąjį kepalą kepėja ženklino kryžiumi – duonos šventumo
ir pagarbos jai išraiška.
Formuojant duonos kepalus, nevalia žengti per ližės kotą –
kad neatšoktų pluta...
Nedera šiuo metu ir garsiai juoktis – kad duonos pluta nesutrūkinėtų...
Kepant duoną, negalima varstyti trobos durų – kad neapdegtų kepalai.
Iš krosnies ištrauktų kepalų paviršių šeimininkė vilgė šaltu
vandeniu ir dengė linine drobule – kad duonelė minkšta būtų...
Duoną raikė pats šeimininkas, stovėdamas ir nusiėmęs kepurę...
Prariektą duonos kepalą negalima padėti atsuktą į duris – kad
duonelė iš namų neišeitų...
Nukritusį duonos kąsnelį pakeldavo nuo žemės ir pabučiuodavo – juk reikia atsiprašyti... Pakepusi duoną, šeimininkė tuojau,
dar tešlotomis rankomis, prausia veidą – akys bus sveikos, o pati
graži, balta...

Mūsų krašto žmonių požiūrį į duoną ir darbą nusako daugybė per amžius suformuotų nedidelių išminties krislelių – patarlių, mįslių: vetima u na
karti Nearsi nes si
u n s netur si Dirv s nearęs ra ai i nera ausi Giliau arsi
ar esnę u n val ysi Du k tu emei ir em tau u s I laukų ar us kr sny
avie us ant stal a ta m n ms a a ta ( u na) Geras ar ininkas visur u
n s ras unkus ar as val
ar ina
kie iau ai t kie ir rū ai Verkia u nel
tin ini val ma as ne ir a mielas vaike tam ir u n s u t nereikia Mu a mane
a aliais trina tar akmenų e ina u ny
aust
eiliais
ir vis tiek mane myli
Du na ne v ais ateina Dar iam emel
m tina ram iam
am t Dar as u n
eln tin inyst
var
Mūsų laikais, deja, požiūris į darbą ir duoną gerokai pasikeitęs ir, žinoma,
ne gerąja prasme. Vis dar gyvas sovietmečio palikimas, kai ne vienas „draugas“
nei sėjo, nei pjovė, o sočiau už kitus nesivaržydamas valgė, semdamas iš bendro
aruodo... Neblogai gyveno ir tie, kurie sugebėjo ne dirbti, o „kombinuoti“... Ir
deja, kai kurių veikėjų šis palikimas neraustant taikomas ir dabar... Ir vaikams
šiandien per mažai skiepijama pagarba duonai. Tuo galima įsitikinti apsilankius
mokykloje, autobusų stotelėje, turistų stovyklavietėje ir pan. Gražu, pavyzdžiui,
kad mokykloje jau prigijusi tradicija, išleidžiant Kalėdų atostogų, švęsti bendras
mokytojų ir mokinių Kūčias, tačiau graudu, kai tą dieną prėskučiais nuberti
laiptai ir koridorių grindys. Ir neteko matyti, kad bent vienas pasilenktų jų surinkti – praeinama abejingai pro šalį kaip pro visai normalų reiškinį. Tik šventei
pasibaigus, valytojos šią Dievo dovaną sušluoja...
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Nors duonos gaminiai gerokai pabrangę, tačiau dar neretai pamatysi ir valgykloje, ir gatvėje numestą duonos riekelę, sausainį ar bandelės gabalą... Nejaugi
esame tokie turtingi, kad nesistengiame tausoti tokių brangių dalykų kaip duona.
O ne vienas dar paburnojame, papriekaištaujame Vyriausybei: sunkiai gyvename
Laikas būtų suprasti, jog iš numestų kąsnelių ar riekelių susidaro ir duonos
kepalai, kaip iš neatsakingai išbarstytų grūdų – ištisi aruodai, tonos... O tai – jau
mūsų prarastas turtas.

Duonos kepimas
Kepdamos paprastą duoną, šeimininkės ją įmaišydavo taip: į duonkepę
pildavo miltų, dėdavo žiupsnį druskos, kmynų, ir viską įmaišydavo drungname
vandenyje. Po to, šiltai pastačiusios, raugindavo porą dienų, gerai išminkydavo,
kad „net sienos šlapios būdavo“, darydavo kepalus ir, ant pirmojo išbrėžę kryžių,
nuo ližės šaudavo į pečių.
Nesant pakankamai miltų, duoną kepdavo su virtomis bulvėmis, griežčiais
arba burokais. Šiuos priedus gerai sugrūsdavo kočėlu ir sudėdavo į duonos tešlą.
Pateikėja M. Pakalnienė, gim. 1927 m. Mažeikiškių k.

Buvo kepama ir geresnė duona – utinta (plikyta). Ruginiai miltai apiplikomi
verdančiu vandeniu, pastatoma šiltai ir rauginama trejetą dienų. Gerai išminkoma
pridedant papildomai miltų, kol tešla nebelimpa prie rankų. Duodama dar kartą
pasikelti, po to daromi akanai (kepalai) ir šaunama į pečių. Šiai duonai vartojami
ne ra avi, bet pikliavoti miltai.
Po valandos pusantros akanai patraukomi. Maždaug po trijų valandų duona
traukiama iš pečiaus, kumščiu lengvai padaužoma į apačią. Jeigu akanas dunda,
duona iškepusi. akan paviršius drėkinamas šaltu vandeniu ir apdengiama lininiu
a rūsu (rankšluosčiu).
Pateikėja V. Gudelevičienė, gim. 1909 m., Kušnieriūnų k.

Su duonos kepimu susiję ir tam tikri papročiai, prietarai, kurie byloja,
kad užpalėnai nuo seno labai brangino duoną, visada reiškė pagarbą, reikalavo
susikaupimo ir rimties.
Kepi duoną – nevarstyk durų: duona nepakils, bus suzmekusi.
Jei duonos akanas suskilęs, blogas ženklas – šeimoje kas nors
mirs. Jei savaime atlūžta akan dalis, kas nors iš šeimos turės atsiskirti.
Pateikėja M. Micelicienė, gim. 1901 m., Užpalių mstl.

Jei nesuvalgei duonos ir palieki nedidelį gabaliuką, tėvas pririš
jį prie tavo šaukšto galo, kad, kitą kartą valgydamas, pirmiausia
suvalgytum.
Pateikėja V. Gudelevičienė, gim. 1909 m., Užpalių mstl.
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Nukrito duonos gabaliukas ant žemės – pakelk ir bučiuok.
Pirmąjį akan , reiškiant gilią pagarbą, žymėdavo kryžiaus ženklu.
Nepadėk akan prariektuoju galu į duris, kad duonelė iš tų
namų neišeitų.
Pateikėjas G. Remeikis, gim. 1900 m., Mikėnų k.

Skanu, gardu – darže užaugo
Svarbus maisto atsargų šaltinis – bulvės. Jas virdavo neskustas, pildavo
tiesiai ant stalo (staltiesės pradėtos naudoti daug vėliau) ir nusilupę valgydavo su
saladiene, raugu, ridikais, raugintais kopūstais ar burokais, silke bei pasidažydami
į druską. Jas skanindavo krapais, svogūno galvutėmis arba laiškais.
Ridikai nulupami ir pjaustomi labai plonomis riekutėmis, supilami į dubenį,
barstomi druska, uždengiami rankšluosčiu ir kratant daužomi. Pasidaro minkštesni,
atsiranda sulčių. Jie paskaninami svogūnu, trupučiu grietinės.
Pateikėja T. Šapokienė, gim. 1901 m., Užpalių mstl.

Raudonieji burokėliai ar pašariniai burokai nulupami ir sudedami į medinį
kubiliuką. Kai išrūgsta, ir burokėliai, ir ras las valgoma su bulvėmis, verdamas
viralas (sriuba).
Rauginti burokai supjaustomi skiltelėmis, pasūdoma, užpilama aliejum, pridedama svogūno. Valgoma su duona arba bulvėmis.
Paraugintų kopūstų vidutinio didumo galvutės apverdamos, pridedama
kmynų, druskos ir rauginama. Tinka valgyti su bulvėmis.
Pateikėja O. Adomaitienė, gim. Užpalių mstl.

I būdas. Ruginiai miltai užmaišomi moliniame puode šaltam
vandeny, pakaičiama į pečių, apkasama žarijomis. Puodas dažnai ištraukiamas
ir pamaišoma mediniu šaukštu. Žiemą įdedamas ledo gabaliukas, o vasarą –
šalto vandens, kad geriau susaltų. Susalusi e tien (dar vadinama ir amint la)
atskiedžiama verdančiu vandeniu ir supilama į specialiai raugalei skirtą rėčkutę,
įdedama duonos plutelė ir paliekama rūgti. Išrūgusi saladienė valgoma su bulvėmis, įpjausčius svogūno ir pridėjus truputį druskos. Jei valgoma su duona,
pasaldoma sacharinu.
Pateikėja V. Gudelevičienė, gim. 1909, Kušnieriūnų k.

Su sala iene taip pat valgoma šutinti žirniai arba pupos.
Jeigu taip pat paruošta degtienė atskiedžiama didesniu vandens kiekiu ir
rauginama, gaunama rau al (gira). Ji pasaldyta valgoma su duona, pasūdžius ir
pridėjus svogūno – su bulvėmis. Tinka ir atsigerti.
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II būdas. Iš ruginių miltų šaltam vandeny įmaišoma skysta tešla, pakaičiama į iškūrentą pečių ir degama amint la, nuolat paplakant. Sudegusi (susalusi,
parudavusi) amintala ataušinama, įpilama šalto virinto vandens, įplakama grikinių
miltų ir rūgščiai užduoti įmetama duonos plutelė. Išrūgusi saladienė valgoma su
duona ar bulvėmis.
Pateikėjas G. Remeikis, gim. 1900 m., Mikėnų k.

Mu t r a. Degama amintala. Kai ji susąla, rauginama pridėjus grikinių miltų. Į išrūgusią masę pridedama sutrintų garstyčių. Valgoma su duona, bulvėmis,
silkėmis, raugintų burokų skiltimis.
Pateikėjas G. Remeikis, gim. 1900 m., Mikėnų k.

a l . Iš šustiniams paruoštų miltų maišoma tyrė, pridedama grikinių miltų ir
rauginama. Valgoma su bulvėmis („ ai ar u n rs u tris auk tus ant ulv s ilk )
Pateikėja O. Adomaitienė, gim. Užpalių mstl.

Pusryčiams kepdavo kvietinius, miežinius, žirninius, grikinius, rūgščios duoninės tešlos ar bulvinius blynus, kuriuos valgydavo su varške, bulviniu,
kopūstiniu, miltiniu, kanapiniu dažiniu ar spirgais.
Varškės dažinys daromas iš varškės, sumaišius ją su rūgusiu pienu. Paskaninama grietine, trupučiu druskos.
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Bulviniam dažiniui išverdamos bulvės, sumaigomos, atskiedžiama pakaitintu
pienu. Gauta bulvių tyrė užpilama spirgučiais ir taukais.
Kopūstinis dažinys daromas iš raugintų troškintų kopūstų, paskaninant
spirgintais lašiniais.
Miltinis dažinys. Iš miltų padaryta skystoka tyrelė keptuvėje užvirinama,
pridedama spirgų, kartais paskaninama kiaušiniu.
I būdas. Kanapės nugrūdamos piestoje ir sumalamos.
Miltai dedami į karštą vandenį, pasūdoma ir maišant verdama. Dažoma su blynais. Užpalėnai sako skanu būdavę.
Pateikėja O. Rakauskaitė, gim. 1905 m., Užpalių mstl.

II būdas. Kanapių grūdai supilami į dubenį, krosnyje įkaitinami 2–3 akmenys
ir įmetami į kanapes. Maišoma, kad kanapės išdžiūtų. Jos nuo karštų akmenų
spraga. Išdžiūvę grūdai malami girnomis. Miltai užpilami šiltu vandeniu ir palaikoma. Iškošiama pro retą drobulę ir pakaičiama į pečių. Dar į puodą įmetama
pora silkių. Kai iškepa, pasidaro tiršta košė. Silkių kaulai išimami, o mėsa mediniu
šaukštu sutrinama. Toks dažinys valgomas su blynais ar bulvėmis.
Pateikėja O. Šakūnienė, gim. 1902 m., Kaimynų k.

Mėgiamos buvo ir košės: bulvių, žirnių, įvairių kruopų.
I būdas. Išmirkyti žirniai užpilami šaltu vandeniu ir verdami.
Kai suminkštėja, įdedama druskos, smulkia tarka sutrintų bulvių ir vėl verdama,
kol viskas galutinai sušunta.
Pateikėja O. Rakauskaitė, gim. 1905 m., Užpalių mstl.

II būdas. Išmirkyti šaltame vandenyje žirniai dedami į puodą, užpilami
vandeniu, pridedama svogūno ir verdama. Išvirti žirniai pertrinami per siet (rėtį),
pridedama druskos, riebalų, miltų ir užvirinama. Tinka prie mėsos.
Pateikėja T. Šapokienė, gim. 1901 m., Užpalių mstl.

III būdas. Iš vakaro žirniai pamerkiami, rytą išgriebiami iš vandens ir supilami į molinį puodą. Viršuj pridedama žirnių virkščių ir, kad tvirčiau laikytųsi,
užspraudžiama už puodo kraštų šakaliukais. Tada puodas apvožiamas dugnu
aukštyn ir pakaičiamas į pečių. Taip pašutinus, gaunama žirnių košė, u ar ma
trupučiu riebalų ar aliejumi.
Pateikėjas G. Remeikis, gim. 1900 m., Mikėnų k.

Sumanios šeimininkės prasimanydavo ir kitokių atr vų (patiekalų): raguolių,
ul i nykų, paplotėlių, virtinių...
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I būdas. Išvirtos su lupenomis bulvės nuvalomos ir sugrūdamos
kočėlu, pridedant ruginių miltų, išminkoma, daromi nedideli raguoliukai ir kepami
karštame pečiuje ant kopūsto lapo.
Pateikėja O. Adomaitienė, gim. Užpalių mstl.

II būdas. Iš kepimui paruoštos duonos tešlos daromi raguoliai ir kepami
ant kopūsto ar klevo lapo karštoje krosnyje.
Pateikėja T. Šapokienė, gim. 1901 m., Užpalių mstl.

I būdas. Išvirtos nuluptos bulvės nuvalomos ir sugrūdamos
kočėlu, pridedama žirnių miltų ir suminkius kepamos bandutės ant išluostyto
pečiaus pado, padėjus apačion klevo ar kopūsto lapą. Valgomi bulbišnykai su
kanapiniu dažiniu.
Pateikėja O. Rakauskaitė, gim. 1905 m., Užpalių mstl.

II būdas. Su lupenomis išvirtos bulvės nuvalomos, supilamos į piestą ir
sugrūdamos. Gauta tešla barstoma miltais, iškočiojama vidutinio storumo lakštais.
Smulkiai sutarkuotos morkos patroškinamos su trupučiu taukų ir jomis įdaroma
tešla. Iškepę ul i nykai sudedami į puodą ar molinį dubenį, apipilama spirgintais
lašiniais ir pastatoma į pečių. Kai ateina šeimyna iš darbo, skaniai pavalgo.
Pateikėja O. Leikienė, gim. 1904 m., Ilčiukų k.

Su lupenomis virtos bulvės nuvalomos, labai gerai mediniu
kočėlu sugrūdamos piestoje, pridedama miežinių ar kvietinių miltų, druskos,
išminkoma, daromi pailgi voleliai ir, įdėjus į skardas, supjaustoma bandutėmis.
Valgoma su rūgščiu pienu ar grietine.
Pateikėja T. Šapokienė, gim. 1901 m., Užpalių mstl.

Nuluptos bulvės išverdamos ir nuvalomos, sugrūdamos mediniu
kočėlu ir suminkomos su ra avai maltais miltais. Daromi paplotėliai ir kepami
pečiuje ant pado. Valgoma su rūgusiu pienu.
Pateikėja O. Leikienė, gim. 1904 m., Ilčiukų k.

Iš paruoštos kepti duonos tešlos daromi rombo formos virtiniai
ir metami į verdantį vandenį. Valgoma su spirgais, grietine ar pabarsčius trupučiu cukraus.
Virtiniai būdavo verdami ir iš ką tik pakultų šviežių rugių.
Pateikėja T. Šapokienė, gim. 1901 m., Užpalių mstl.
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Ir nesant didelių išteklių, moterys ieškojo paįvairinimo ne tik šventiniam,
bet ir kasdieniam stalui, rodė daug išradingumo ir kantrybės. Kasdienį stalą paįvairindavo tokie valgiai kaip avižų kisielius, šustiniai ir pan.
I būdas. Avižos supilamos į r k (medinę statinę), pečiun pabrukami akmenys, kad įkaistų. Juos meta į avižas, kur yra truputis vandens.
ka
uždengiama, ir avižos šunta garuose. Po kurio laiko jos išgriebiamos, leidžiama
nuvarvėti vandeniui ir pečiuje arba ant pečiaus išdžiovinamos. Grūdai sumalami
girnomis, prieš tai nugrūdus piestoje ir nuniokojus (nusiautus, išvalius pelus)
geldelėje. Nusijojama tankiu sietu ir galima maišyti šustinius.
Šustininiai miltai užpilami truputį ramiu (drungnu) vandeniu, pridedama
truputį druskos, cukraus ar sacharino ir daromi ciūlai – saujomis sugniaužomi
nedideli kukuliukai. Jie sudedami į dubenėlį ar lėkštę ir valgoma.
Atsijota šustininių miltų rupuma sunaudojama kaip kruopos.
Pateikėja O. Adomaitienė, gim. Užpalių mstl.

II būdas. Avižos apšutinamos karštu vandeniu ir, supylus į puodus, pakaičiama į krosnį. Palaikoma tris valandas. Ištraukus vanduo nusunkiamas ir grūdai
džiovinami. pač gerai džiūsta lauke, ant vėjo. Išdžiūvusios avižos pilamos į piestą
ir nugrūdamos, nusijojama ir malama girnomis. Miltai vėl nusijojami. Tada imama
drungno vandens, įdedama cukraus ar sacharino, truputį druskos ir iš sausokos
tešlos suspaudžiamos gniūžtės, sudedama į dubenį, palaikoma, kol išbrinks. Tada
imama rankomis ir valgoma.
Pateikėja O. Šakūnienė, gim. 1902 m., Kaimynų k.

Avižos sudžiovinamos, sumalamos ir moliniame puode ar
puodynėje užraugiama skystoka tyrė. Kai išrūgsta (po 2–3 dienų), nukošiama ir
verdama. Valgoma uždarius aliejumi, spirgais, sviestu ar pridėjus cukraus.
Pateikėja O. Adomaitienė, gim. Užpalių mstl.

Išvirti žirniai nusunkiami, supilami į medinę piestelę
ir sugrūdami. Į gautą tyrę pridedama druskos, smulkiai pjaustyto svogūno, suspaudžiama nedidelėmis gniūžtelėmis ir valgoma su saladiene.
Pateikėja O. Bučelienė, gim. Ilčiukų k.

Raugintų burokų skiltys išverdamos, paplakama miltų,
pridedama svogūno, aliejaus ir pakepinama.
Pateikėja O. Bučelienė, gim. Ilčiukų k.

Viralas – kasdienio maisto pagrindas. Jį karštomis dienomis retkarčiais pakeisdavo nebent i u as – į pasaldintą vandenį arba saldų pieną pri485
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trupinama duonos. Sumanios šeimininkės, kaip sako žmonės, sugebėdavo ir iš
kirvio išvirti gerą viralą, žinoma, jei turėdavo jį kuo u aryti (paskaninti).
arui
panaudodavo ne tik lašinių spirgą, taukus, bet ir džiovintą žuvelę, silkę, aguonų
ar kanapių pieną...
Seniau kiekviename kieme vyrai turėdavo tinklą ir bučius. Pavasarį ežere ar
upėje prigaudydavo žuvų. Moterys jas išdarydavo, pasūdydavo, gerai iššluosčiusios
pušine pakūrentą pečių ant puodo paskleisdavo šiaudų kūlį ir papildavo žuveles.
Išdžiūvusias dėdavo į maišelį ir jomis u ary av viralą, ypač barščius, kopūstus.
Pateikėja O. Šakūnienė, gim. 1902 m., Kaimynų k.

– su prieskoniais pasūdyti, kietai susukti, surišti (apdėjus nuo taukų
nuimta plėve) ir išrūkyti kiaulės taukai. Norint u aryti viralą, atpjautas gabalėlis
sugrūdamas specialiai tuo tikslu turimoje medinėje piestelėje.
Pateikėja T. Šapokienė, gim. 1901 m., Užpalių mstl.

Verdant kopūstus pridedama silkės ar džiovintos žuvies. Kai
išverda, jų kaulai išimami, mėsa sutrinama, pridedama aliejaus, pipiro, svogūno
ir u ar ma sriuba.
Pateikėja O. Adomaitienė, gim. Užpalių mstl.

Supjaustyti ar sutarkuoti raudonieji burokėliai dedami į verdantį
vandenį ir verdami.
kulas (paskaninimas) – kaip ir kopūstų (silke ar žuvimi).
Kartais paskanindavo įmesdami keletą džiovintų grybų ar mėsos kąsnelį.
Pateikėja O. Galvydienė, gim. 1925 m., Butiškių k.

Burokėlių lapų koteliai supjaustomi ir sudedami į indelį, pasūdoma ir
paslegiama. Kai parūgsta, verdamas viralas.
ar ma žuvimi, silke ar grietine,
išplakus joje kiaušinį.
Pateikėja O. Šakūnienė, gim. 1902 m., Kaimynų k.

Rauginti burokai supjaustomi skiltimis ir verdama, užplakant viralą miežiniais miltais, pridedant pipiro, svogūno, uždarant aliejumi.
Pateikėja O. Rakauskaitė, gim. 1905 m., Užpalių mstl.

Verdama papjovus kiaulę. Ruginiai miltai, įdėjus porą riekelių duonos,
įmaišomi drungname vandenyje ir, šiltai pastačius, gerai išrauginama. Prieš verdant
nusunkiama, atskiedžiama vandeniu, ragaujant nustatomas rūgštumas. Verdama
su mėsa. Dedama druskos, pipirų, lauro lapelių, svogūno.
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Į atšaldytą kraują pridedama druskos, išmaišoma ir po truputį supilama prieš
tai išgriebus išvirusią mėsą. Užvirinta juka tinka valgyti. Jei nededama kraujo, tai
toks viralas vadinamas maišymu.
Pateikėja O. Adomaitienė, gim. Užpalių mstl.

Kai kur, pavyzdžiui, apie Tauragnus, buvo paprotys kiaulės skerdėjui nešti į
namus gatavos jukos puodą, pridėjus į ją mėsos. Vėliau pradėta nešti skerstuvių –
keletą gabalų šviežios mėsos, pridedant ir kiaulės uodegą. Panašiai elgiamasi ir
apie Užpalius. Skerdėjai būtinai vaišinami mėsa iš dūrimo vietos, o jau be jukos
niekad neapsieidavo.
Išverdama džiovinti baravykai ar kiti grybai, pridedama
druskos, svogūno, pipirų ir raugalės. Valgoma su bulvėmis.
Pateikėja B. Braukylienė, gim. Užpalių mstl.

Į verdantį vandenį pilami pamirkyti žirniai ir sušutinami.
Užbalinama pienu. Žirniai gali būti maišomi su pupomis.
Pateikėja O. Adomaitienė, gim. Užpalių mstl.

Susmulkintos bulvės verdamos su džiovintais grybais.
Užplakama žirniniais miltais, pakepinama svogūnų aliejuje ir u ar ma.
Pateikėja O. Rakauskaitė, gim. 1905 m., Užpalių mstl.

Susmulkintos bulvės, morkos išverdamos, užbaltinama pienu, kartais
ir u ir kinama (pridedama spirgintų lašinių). Prėskinys verdamas ir su griežčiais,
juos smulkiai supjausčius. Pasninko metu prėskinį užliedavo kanapių pienu.
Pateikėja O. Adomaitienė, gim. Užpalių mstl.

( acirka) Verdama vakarienei. Kvietiniai, miežiniai, žirniniai ar
grikiniai miltai suvilgomi vandeniu nuolat maišant. Gaunami smulkūs kukuliukai.
Jie maišant pilami į verdantį vandenį. Užliejama pienu, o jo nesant įmušama porą
kiaušinių ir greit išmaišoma.
Parpeliai buvo verdami ir iš bulvių. Bulvės sutarkuojamos smulkia tarka,
masė išspaudžiama, iš tešlos daromi nedideli, riešuto didumo kukuliukai. Kad jie
būtų minkštesni, pridedama bulvių krakmolo.
Pateikėja T. Šapokienė, gim. 1901 m., Užpalių mstl.

Atsigerdavo dažniausiai šalto vandens, bet kartais pasidarydavo ir giros,
prisileisdavo sulos.

487

U Ž PA L I A I I I

Lietuvos valsčiai

I būdas. Beržo sula pilama trikojin, pridedama degtienės (susaldytų
ruginių miltų tešlos) ir rauginama.
II būdas. Beržo sula pilama į medinę statinaitę, ant viršaus užpilama avižų
sluoksnis ir paliekama rūgti. Avižos suželia ir pasidaro tvirtas dangtis. Norint
gerti sulą, avižų sluoksnis gražiai aštriu peiliu prapjaunamas, kad lįstų puodelis,
pasisemiama ir geriama.
Pateikėjas A. Šapoka, gim. 1898 m., Nuodėgulių k.

Uogos nuplaunamos, supilamos į puodą ir užpilamos vandeniu. Užvirinama, perkošiama, pridedama cukraus, truputį miltų. Šiltai laikoma
2–3 dienas.
Pateikėja O. Rakauskaitė, gim. 1905 m., Užpalių mstl.

Nuplauti kmynai pavirinami, perkošiami, pridedama cukraus
ir miltų. Po poros dienų galima gerti.
Pateikėja O. Adomaitienė, gim. Užpalių mstl.

Valstiečių maistas
Mūsų seneliai ir proseneliai valgė paprastą, bet sveiką ir sotų maistą: rupią,
bet natūralią, girnomis maltų grūdų duoną, bulves – dažniau neluptas. Kasdienės
daržovės – kopūstai, burokai, svogūnai, griežčiai, truputis morkų. Arčiau miško
gyvenantys kasdienį stalą paįvairino grybais, uogomis, riešutų saujele, upėje ar
ežere sugauta žuvimi...
Apie senolių maistą ir buities rakandus papasakojo J. Gabienė, gim. 1890 m.,
gyvenusi Trumpalių kaime:
n enia atsne avam me iniais vie rais rū us el a trin avam
a kas uva ka ūstines ur kines kur ūstas
alines ure am
a kas ienui iena tak ku ilų ris ary avam Matai ar aven
iena val yt ne u ava askui tiktai ats av
a Velykų val em
viestų mu e ir alivani sū e Velykam ur kų tai ū ava i esn
a kų rimetam
ai i rū sta au skiltim austam ir val am
ar e ver am viralų
as ir avam iras rau alas Mu tar as
as ary avam ru ines ta las a ir i i rū eni a ar vy ių ri
e i La ai ar u ū ava
ul as su mun ereliais
a ilia in
stala nusilu ei ir val yk su mu tar u ar e rau alu Vir avam
atvinius nu raukai ur kų la us katelius e i a kelan asū i i
asla i I rū sta ir ali virti atvinius Mesas ma i kų inmeti
u an Vakari raskinys ar e ar eliai Ir miltiniai ir ul i
niai Gel ala miltus suvel i un eniu amai ai ir e i kai un a
virte ra e a A ul iniam ar eliam tarkav tas ul as rasunki
ske etan su s Darai ar eliukus ma u ius ir ver i a a lie i
ienu Ai ar umas
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O V. Urbonienės iš Deg sių (1889) prisiminimai tokie:
Atamenu a ūmai ry ia ū ava
ai au akūrana ū ava
e ių ta u a ustuma auk tin Gyvin ava m nes Dūmai ry ian
rūksta nu tai kas In ka tūra alių malkų ri e a i iūsta
Ir mesas rasmany avam
a ve kiauli kų
kerstuves ver am
La ini kus sū am lavy takiam A m sų ū ava su austam ci u
lių ri e am ar esnaka a usū am erai ir ki am ve arelin ketai
iaurumų a usiuvi ir ta u vin yt raikia Ne ava in ry ias
Dūmai i kai aina i ry ias ra ataviras uris tai kiek n ri
tiek ir vin i as A kai kas ir ry ia
alu
ka ina
Prie Dvarašilio miško gyvenusi Ona Erslovienė iš Nevirž s kaimelio (gim.
1901 m.) prisiminė jaunystę:
Vasarų ai avam ry aut ai tik ra e a y t ir lakiam
in am
vietas
atsai eriausias ry as
aravykas ru enia ry ai
ūkenes aliu kes Da ar ra e a ry us rinkt aik anas sau
ama visus tik musamiras alieka
aniau mem tik aravykus
rau na ry ius ūkenes a ka leki kus Da ar tai ir kelminius
nurauna
ai ti ir val a
Metams bėgant, keitėsi žmonės, kito gyvenimo būdas, papročiai, atsirado ir
kitoks požiūris į maistą. Užmarštin ėjo ir senolių „kulinarija“. Tartum nebeteko
pirmykštės prasmės protėvių požiūris:
u i u na
ne a as st ras rū as
ne
nu as Gaspadoriai nebenorėjo malti girnomis nei duonai, nei blynams, ėmė
daugiau pasikliauti malūnų paslaugomis.
Tarpukario Lietuvoje daugelis ne tik didžiažemių, bet ir vidutiniokų ūkininkų buvo jau prasigyvenę, pradėję primiršti senus laikus. Tačiau ir dabar dar
kai kas šviesaus buvo gyva iš praeities...
Atėjęs kaimynas ir radęs gryčioje valgančią šeimyną, dar nepamiršdavo
nusiimti kepurę ir prasmingai palinkėti: „ kalsink Dieve
D kui ra am re stala
mūsų rū tes aka tav t
Arba tiesiog: „ kalsu ..“
Vėliau, jau sovietmečiu, atsirado kitoniški palinkėjimai: „Ger a etito , ka
naus Ir ne visai kaimyniškai skamba atsakymas:
Val am sav ne kita
Arba ir visai nieko nepasakius, su visa kepure dribtelėti ant suolo...
kininkai jau suprato, kad tik sotus žmogus gali sėkmingai darbuotis
ūkyje. Vyresniosios kartos atstovų teigimu, pasiturintis ūkininkas, norėdamas
aprūpinti šeimyną mėsa, vieną meitėlį pjovė prieš Kalėdas, kitą – prieš Velykas,
o smulkesni gaspadoriai pasitenkino ir vienu. Be to, rudenį dar pjovė vieną kitą
avinioką, o pavasarį – ir veršelio nepagailėjo. Kiaulieną sūdė dideliuose, iš storo
rąsto išskobtuose loviuose ar ušėtkuose, paskui rūkė. Pasidarydavo mėsos atsargų
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vasarai: darbymečiu valgė rūkytą mėsą – lašinius, kumpį, snau a gardino viralą
(įsnauja – tai vientisas, nesmulkintas taukų sluoksnis, susūdytas su prieskoniais,
tampriai susuktas į ritinį ir gerai išrūkytas).
in iukas (skilandis) – skanėstas, skiriamas tik ligoniui, svečiui „pamylėti“
ar darbymečio viralui pagardint. Avieną ir veršieną sūdė medinėse diečkelėse,
negailėjo pipirų, svogūnų ir paslėgtą sūryme laikė sklepe ar kamaroje.
Kadangi karvių bandą buvo stengiamasi gerinti, tai ir pieno daugiau gaudavo, bet, norėdami prasimanyti pinigų, didžiąją jo dalį į pieninę gabeno. Žinoma,
ir savo šeimynai sūrių pasislėgdavo, ir sviesto susimušdavo. Maslionkas valgė ir
gėrė, sakydami, kad „labai sveika širdžiai...“
Valgė šeimyna paprastai tris kartus per dieną: pusrytį, pietus ir vakarienę.
Tik darbymečio dienomis moterys nešė į lauką sniedonę artojui, šienpjoviui ar
kitą sunkų darbą dirbančiam vyrui.
Pusryčiam šeimyna valgė žirnių, miežinių ar grikinių miltų blynus. Rečiau – kvietinių. Su blynais – dažinių įvairovė, kasdien vis kitoks: tai bulvinis, tai
kruopinis ar raugintų kopūstų, tai miltinis su kiaušiniu ar varškės... Užsisrėbti –
daugiau ar mažiau balintos kruopos. Beje, jei kruopos mažai balintos ar viralas
liesokas, užpalėnai sakė: „Dun us matas
Pietums virė viralą iš kopūstų, burokėlių, bulvių, žirnių, rūgštėlių ir pan.
Puode šuto ir mėsos gabalas. Prie mėsos tiko rauginti kopūstai, burokai,
kurių atsargų rūpestingos šeimininkės savo rūsiuose turėjo dar ir vasarą. Skanėstas – šviežiai parauginti agurkai, bet jų kažkodėl dar mažai tepasisodindavo.
Pietų pabaigai – šaltos, nuo pusryčių likusios kruopos. Atsigerti galėjo raugintos
sulos ar giros.
Vakarienei virė bulves, skustas ir su lupenomis, virė prėskinį ar zacirką.
Bulves pylė ant stalo, rūgusi pieną srėbė iš bendro dubens. Piemeniokas sėdėjo
dažniausiai kur kampe, užspaustas didesniųjų, jam sunku buvo sėkmingai pasiekti vidury stalo stovinį bliūdą. Tad nori nenori ir nutįsdavo lašų takelis iki jo.
Būdavo pasišaipoma: „Na i ir kiauras tava auk tas
Pagrindinis valstiečio maistas – duona. Kadangi šeimos dažniausia buvo
gana gausios, tai ir duonelės suvalgydavo nemažai. Kepė duoną, kaip prisimena
vyresnės gaspadinės, kas dvi tris savaites. Laikė kamaroje, kad greit nesusentų.
Bulvės buvo laikomos „antrąja duona“. Tai iš tiesų buvo labai svarbi, kasdien vienaip ar kitaip vartojama daržovė. Mažiau ruginių miltų turinti šeimininkė
į maišomos duonos tešlą pridėdavo ne tik miežinių miltų, bet ir su lupenomis
išvirtų, gerai sugrūstų bulvių.
Gaspadinės stengėsi, kad šeimos maistas būtų įvairus ir skanus. Išradingumo netrūko.
Iš avižinių miltų virė kisielių, gamino šustinius, iš duoninės tešlos darė
paplotėlius ir kepė juos ant kopūsto (sauso) ar klevo lapo duonkepėje krosnyje.
Prabloškus rugių, pirmuosius tų metų grūdus tuoj malė girnomis ir virė virtinius.
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Niekas nesistebėjo ir nesipiktino, jei, juos valgydamas, iš kito šeimos nario gaudavo
šaukštu į kaktą sakant: „Navynas Jei kartais neturėjo pieno zacirkai užbalinti,
„užbalindavo“ įmušdamos porą kiaušinių. Šutino žirnius, pupas ir tiekė šeimynai
ne tik su rūgusiu pienu, bet ir su raugale ar kiek pasaldinta gira. Dauguma
užpalėnų gardžiavosi silkėmis. Jos nebuvo labai brangios. Po kaimus važinėdami
žydeliai, vadinami „ryznikais“, supirkinėdavo iš ūkininkų ne tik linus, kiaušinius,
sviestą, vištas, bet ir senus, sunešiotus, vilkėti nebetinkamus drabužius – „ryzus“,
arklių uodegas ir ka čių ašutus, kiaulių šerius... Ir mainais už visas šias gėrybes
palikdavo adatų, muilo, degtukų... Ir, žinoma, keletą silkių. Jas užpalėnai valgė ir
pasninko, ir nepasninko dienomis su bulvėmis ar duona. Ir būtinai – su svogūnu.
Skanėstu buvo laikoma silkė, kepta žarijose, prieš kepimą suvyniota į sušlapintas
pakulas. Panašiai „ant greitųjų“ iškepdavo ir kiaušinį, vaikui staiga užsinorėjus
valgyti. Kai kurios Užpalių krašto gaspadinės silkes, kiekvieną atskirai, vyniojo į
storą popierių ir kišdavo į karštą duonkepį pečių.
Papjovus meitėlį, virė skerstuves, maišymą ar juką. Tai riebios sriubos su
įvairios mėsos (plaučių, širdies, lašinių atraižų ir pan.) gabaliukais, pagardinamos
prieskoniais. Pagrindas – parauginta skystoka ruginių miltų tešla, prieš verdant
dar atskiedžiama vandeniu. Į verdamą juką pridėdavo atšaldyto ką tik paskerstos
kiaulės kraujo, atskiesto gira ar vandeniu.
Ta pačia proga kepė kruopines ar bulvines dešras. Išmirkytų kruopų ar
sutarkuotų bulvių masę, pridėjus apsčiai riebalų, pylė į gerai išvalytas storąsias
žarnas ir, gerai užrišę, guldė į skardas, prabadydamos dar adata, kad nesproginėtų, ir šovė į karštai prikūrentą krosnį. Teko girdėti, kad kai kurių kaimų
moterys paruoštas dešras guldė tiesiog ant gerai pušine iššluostyto duonkepės
pado pakloto šiaudų kūlio.
Gaspadinės „ūkis“ nepasižymėjo didele puodų ir būtiniausių indų įvairove.
Viralą ir kitą maistą virė špižiniuose ieliav tu se (baltu emaliu išlietu vidumi)
puoduose. Paprasti pusantro ar poros kibirų talpos špižiniai katilai tiko vandeniui
šildyti, kiaulinėm bulvėm šutinti, skalbimo šarmui ruošti ir pan. Virimui naudojo
ir juodo molio gerai išdegtus, kad net skambėtų, puodus, kepimui, dažiniams –
čerpes. Tai irgi juodo molio, neaukštom sienelėm, į viršų truputį platėjantys
indai. Naudojo didesnes ir mažesnes špižines keptuves. Šeimininkės žinioje buvo
dažniausiai moliniai dubenys, mediniai šaukštai, skardiniai ir moliniai puodeliai.
XX a. trečiame dešimtmetyje dar vienuose kituose namuose galima buvę pamatyti
ir iš medžio išskaptuotus nemažus keturkampės formos dubenis. Pelus karvėms
apšutindavo karštu vandeniu mediniuose u tku se su ąsomis, kur perveriama
lazda, nešant į tvartą. Populiarios buvo ir įvairaus dydžio medinės niekotėlės ar
iš šiaudų kūlio sluoksnių stipriai „susiūtos“ underiotės miltams, kruopoms. Klojime ar klėtyje – grūdams matuoti šiaudinis „puspūris“ (maždaug pusės centnerio
talpos), kamaroje – girnos, piesta su grūstuve. Tvarkinga gaspadinė, prieš išleisdama vyrą ar berną pamalėti girnomis ar į malūną, grūdus siautė ir juos matavo
„puspūriu“, po du supildama į vieną maišą (apie 50 kg), kad gaspadoriui nebūtų
labai sunku tampyti. Kadangi malūnuose už malimą dar buvo imamas mokestis
„nuo maišų skaičiaus“, tad kai kurios ūkininkės buvo išsigudrinusios siūti gana
didelius maišus. „Vyram tųsyt sunku ale mak t ma iau...“
49

U Ž PA L I A I I I

Lietuvos valsčiai

Užpalėnų smagurių valgiai
(XX a. pirmoji pusė)
Nepasižymėjo turtingumu užpalėnų šventinis stalas. Netikėtai atvykusį svečią vaišindavo sūriu, sviestu, jei turėdavo ir a ka (pyragu), kaisdavo samar v
(virdulį) ir virdavo arbatą. Kil asa (dešra), kin iukas (skilandis) – retas skanėstas
namuose. Kepdavo skiltelėmis pjaustytus lašinius, u mu av keletą kiaušinių.
Užpalėnų manymu, tokiu būdu svečią labai „pamylėjo, gerai priėmė“.
Geresnį maisto kąsnį valstiečiai taupydavo šventėms bei darbymečiui: mėšlavežiui, rugiapjūtei ar vasarapjūtei, linarūčiui, bulviakasiui, kūlei ir pan.
Po ilgo gavėnios pasninko žmonės labai laukdavo pavasario švenčių – Velykų.
Tada valgyk, kiek nori, atsi av k, pasmaguriauk... Atsitikdavo, kad žmonės, gavėnios
metu išbadėję, per šventes sočiai pavalgydavo ir net susirgdavo. Prieš šventes,
žiemos metu, pjaudavo kiaulę, paukščius. Todėl dažni patiekalai šventiniam stalui
būdavo šilta ir šalta mėsa, kv elna (šaltiena), juka, kruopinės ar bulvinės dešros.
Savotiška liaudies linksmybių diena – Užgavėnės (a u av s). Valgydavo
sočiai, 12 kartų per dieną, vaikai iki soties važinėdavosi rogutėmis, čiuoždavo
ant ledo, retkarčiais net arkliu pavažinėdavo. Šeimininkės privirdavo daug mėsos.
Kas likdavo, suverdavo ant virvutės, kabindavo ant aukšto, pastogėje – tebūnie
Velykoms. Per Velykas atšildytą (apkeptą, apvirtą) mėsą suvalgydavo. Gavėnios
metu net ir pieno nevalgydavo. Jį pildavo į medinį kubilą ir jis ten rūgdavo, o
susuktą ir gerai pasūdytą sviestą dėdavo į molinius aliv nus.
Šventinis smagurio valgis – vėdarai. Storąsias žarnas pripildavo išmirkytų
kruopų, sumaišytų su krauju, u arytų riebalais, ir kepdavo karštoje krosnyje.
Mėgstamos ir bulvinės dešros. Tarkuotos bulvės, truputį nusunktos, plikomos
verdančiu vandeniu ar pienu, dedama gerokai riebalų, pilama į žarnas, skrandį (v ar l ) ir, sudėjus į skardas, puodšukes, keptuves ir pan., kepama gerokai
prikūrentoje krosnyje. Užpalių miestelio gyventoja O. Adomaitienė pasakoja, kad
dešras kepdavę ant krosnyje paklotų šiaudų, prieš tai gerai iššluosčius žarijas.
Panašiai paruošdavo tešlą ir kugeliui, kurį kepdavo skardose. Šventėms
šeimininkės stengdavosi iškepti geresnę duoną, skanesnių pyragų ( a kų).
Iš pikliotų miltų kepdavo sytn duoną. Miltus apšutindavo verdančiu vandeniu ir tešlą plakdavo medine lopetėle, kad puri darytųsi. Raugina 2–3 dienas,
saugo, kad neatšaltų, gerai išrūgtų, vis paplaka. Kai tešla atslūgdavo, vėl dėdavo
miltų, minkydavo ir kepdavo. Pečių reikėdavo karštai prikūrenti, kad gerai a imtų
kepalus ( akanus).
Grikinė a ka. Grikius smulkiai sumala girnomis, kad būtų šalti miltai, nusijoja. Įmaišo tešlą piene, prideda taukų, sviesto, truputį mielių. Kai, pastovėjusi
šiltoje vietoje, tešla pakyla, minko ir kepa kokioje nors formoje – katilašukėje,
čerpėje, dubenyje ir pan.
Panašiai kepamas ir kvietinis pyragas.
Didelis skanėstas – saldus ( r skas) sūris. Šviežią pieną pavirindavo ir užpildavo ant rūgusio, sumaišydavo. Rūgštus pienas sutraukia saldųjį. Visą masę
pildavo sūrmaišelin ir, išsivarvėjus išrūgoms, slėgdavo po akmeniu.
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Šventėms virdavo juką. Drungname vandenyje įmaišoma ruginių miltų
tyrė ir gerai išrūgenama, tada nusunkiama sunka, įpilama vandens, ragaujant
nustatomas rūgštumas. Kai tirščiai nusistoja, nupylus nuo viršaus skystį, verdama pridėjus šviežios mėsos. Kai išverdama, mėsa išgriebiama. Tada po truputį
supilamas iš anksto atšaldytas, išplaktas ir pasūdytas kraujas. Dedama svogūno,
pipirų, lauro lapelių. Jei tokia sriuba verdama be kraujo, vadinama maišymu.
Kai kur buvo paprotys kiaulės skerdėjui nunešti į namus jukos puodą ir virtos
šviežios mėsos. Vėliau pradėta nešti skerstuvių – šviežios mėsos. Ir dar priedo – kiaulės uodegą.
Su lupenomis virtos bulvės nulupamos ir
kočėlu sugrūdamos, pridedama druskos, varškės ir suminkoma. Daromi paplotėliai ir dedami į keptuvę su karštais taukais. Iškepti paplotėliai užpilami lydytu
sviestu ar grietine.
Pateikėja V. Balčiūnienė, gim. Užpalių vnk.

( ul i nykai). Nuskustos bulvės išverdamos, nulupamos ir sugrūdamos mediniu kočėlu, pridedama druskos, miežinių miltų ir išmirkoma. Po to
daromos bandutės ir, sudėjus į skardas, kepama krosnyje (galima tešlą suvolioti
į volelį ir supjaustyti bandutėmis). Iškepusios bandutės sudedamos į dubenį ir
užpilamos spirgučiais.
Pateikėja Barbora Stukienė, gim. 1896 m., Mikėnų k.

Sutrinama varškė, sviestas vis pridedant po kiaušinio trynį, cukraus
ir razinų. Gerai ištrynus, masė sudedama į formą ir paslegiama. Labai tinka
medinė dėžutė su skylutėmis šonuose ir dugne, kad susidaręs skystis galėtų ištekėti. Įklojama drobės ar marlės gabalėlis, kad būtų lengviau išimti. Šį patiekalą
gamindavo dažniausiai Velykų šventėms.
Pateikėja V. Gaigalienė, gim. Užpalių mstl.

Šildyta grietinė, pridėjus pagal skonį druskos,
gerai išmaišoma mediniu šaukštu su varške ir sudedama į molinį indą. Šis smagurio valgis buvo skiriamas vaikams, ypač gavėnios metu.
Pateikėja O. Adomaitienė, gim. Užpalių mstl.

Iš šustininių miltų įmaišoma vidutinio tirštumo tešla, pridedama dar
smulkių grikinių miltų ir parūgenama, kol tyrė įgauna rūgštelėjusį skonį. Valgoma
su bulvėmis („ ai ar u n rs
auk tus ant ulv s ilk“, – prisiminusi vaikystę,
pasakoja Užpalių miestelio gyventoja O. Adomaitienė).
asta a. Šustiniai gaunami iš apšutintų avižų, jas karštoje krosnyje išdžiovinus ir gerai piestoje nugrūdus viršutinį lukštą. Po to malama.
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Grietinė sušildoma puodynėje. Įkišus iki dugno šiaudą,
ištraukiamos apačioje susidariusios išrūgos. Po to grietinė truputį pasūdoma. Gali
ilgai stovėti. Tai tikras skanėstas vaikams.
Pateikėja O. Adomaitienė, Užpalių mstl.

Motina sukramto duonos gabaliuką su cukrumi, įriša į drobinę
skepetėlę ir duoda vaikui čiulpti.
Pateikėja O. Adomaitienė, Užpalių mstl.

Iš cukrinių runkelių virdavo sirupą, nes cukrus buvo brangus,
ne visiems prieinamas. Runkeliai nuvalomi, nuplaunami, susmulkinami stambia
tarka ir, užpylus vandeniu, verdami. Suminkštėję tirščiai išspaudžiami, o gautas
skystis ilgai virinamas, kol pasidaro tirštas, tąsus. Valgydavo su duona, dėdavo
į kavą, kisielių, kompotą.
Pateikėja O. Adomaitienė, gim. Užpalių mstl.

Į paruoštą sirupą dedama saldžios grietinės ir dar gerokai pavirinama. Sutirštėjusi masė – didelis skanėstas, smagurio valgis.
Pateikėja O. Adomaitienė, gim. Užpalių mstl.

Specifiniai pasninko skanėstai buvo gaminami Kūčių vakarui: kepdavo parpeliukus (šližikus, kleckelius), virdavo rucę, ruošdavo džiovintus grybus, silkę,
avižinį kisielių, saldydavo miešimą, sunkdavo aguonų pieną, virdavo spanguolių
kisielių... Sakoma, kad ant Kūčių stalo turi būti 12 ar vų.
Žieminiai kviečiai nugrūdami piestoje ir nuniokojami niekotėlėj.
Likę švarūs grūdai nuplaunami ir verdami, paskaninant aguonomis. Valgoma
su miešimu.
Į atšaldytą virintą vandenį pridėdavo daug cukraus, kad būtų
labai saldu. Paskanindavo aguonų pienu.
Aguonas nuplaudavo, nuplikydavo verdančiu vandeniu ir
palaikydavo, kol išbrinks. Tada gerai sugrūsdavo piestelėje, užpildavo virinto
vandens ir skystį – balkšvą „pieną“ perkošdavo per drobulę.
Pateikėja P. Mikučionytė, gim. Užpalių mstl.

Su miešimu ar saldintu aguonų pienu valgydavo šližikus. Jie kepami
iš kvietinių valcuotų ar pikliavotų miltų, kilimui pridedant mielių, paskaninant
cukrumi ir aguonomis. Eidami vieni pas kitus į svečius, vaikai visada nešdavosi
pilnas kišenes li ikų, būdavo kaimynų jais vaišinami.
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Netgi žaisdavo su li ikais.
Vienas laiko sugniaužtoje rankoje kelis li ikus ir sako:
– Čežu vežu.
Antrasis atsako:
– Ir aš vežu.
Pirmasis klausia:
– Keliais arkliais
Antrasis atsako:
– Pora (arba gali sakyti „lyka“ – ne pora).
Jei atspėja, porinis ar neporinis li ikų skaičius draugo saujoje, laimi, ir jis
vėl pradeda žaidimą:
– Čežu vežu...
Pateikėja T. Šapokienė, gim. 1901 m., Užpalių mstl.

Kad būtų derlius geresnis
(XIX a. pab.–XX a. pirmoji pusė)
Nuo seno Lietuva – žemdirbių kraštas. Ilgaamžė mūsų protėvių svajonė –
gyventi geriau, pasiturimai, pagrindinis rūpestis – išauginti gausų derlių, turėti
gerus, sveikus gyvulius. Bet ekonominės gyvenimo sąlygos ir gamta ne visada
buvo palanki žemdirbiui. Trūko gerų darbo įrankių, neretai ir sėklos stokodavo,
nepakankamai žemelė gaudavo mėšlo. O apie mineralines trąšas XIX a. pab. ir
XX a. pirmųjų dešimtmečių valstietis nė svajoti nesvajojo. Be to, derliui ir gyvuliams grėsė įvairūs pavojai, įvairios gamtinės nelaimės: ligos, ledai, liūtys, vėtros,
ankstyvi gruodai...
Rūpestis dėl rytdienos, sėkmingos sėjos ar derliaus sudorojimo vertė žemdirbį stebėti gamtą, jos reiškinius. Tad neretai tekdavo pasikliauti ilgaamže tėvų
ir senelių patirtimi, stengiantis pagal įvairius augalų, gyvūnų, gamtos reiškinių
požymius atspėti ne tik artimiausios dienos, net ir ateinančio pavasario, vasaros,
rudens ar žiemos požymius. Jei liaudies meteorologija pranašauja geras gamtines
sąlygas, valstietis tvarkysis ir žemės ūkio darbus atliks vienaip, jei blogas – teks
suktis kitaip.
Įdomūs ir Užpalių apylinkės žemdirbių orų spėjimai.
Jei gili žiema, bus geri metai. Jei sausio pradžia ir pabaiga
graži, galima tikėtis gerų metų.
Jei sausis šiltas, bus vėlyvas pavasaris.
Jei Naujųjų metų naktis giedra, lauk gerų metų.
Jei vasario mėnesį nebus pietų vėjo, balandį bus šiaurys, nušals
vyšnios, nebus uogų.
Jei antra kovo pusė šilta, bus šilta vasara.
Jei balandis sausas, birželis toks pat.
Pateikėja Ona Mikučionienė, gim. 1916 m., Gailiešionių k.

495

U Ž PA L I A I I I

Lietuvos valsčiai

Per Naujuosius metus polaidis – ir vasara bus lietinga.
Koks bus kovo 1 d. oras – toks pavasaris, koks kovo 2 d. –
tokia vasara, koks kovo 3 d. – toks ruduo.
Daug šermukšnių uogų – lietingas ruduo ir gili žiema.
Pateikėja Ona Palubinskienė, gim. 1905 m., Tervydžių k.

Kuo didesni rudenį skruzdėlynai, tuo šaltesnė žiema.
Daug riešutų ir mažai grybų – bus gili ir rūsti žiema.
Jei ąžuolo lapai ilgai ir tvirtai laikosi, bus šalta žiema.
Prieš šaltą žiemą voverė lizdą įsitaiso žemai medyje, prieš
šiltą – aukštai.
Varnos tupia medžio viršūnėn – nelis.
Vištos eina anksti tūpti prieš lietų.
Kregždės skraido žemai – lauk lietaus, aukštai – bus giedra.
Volungė rėkia prieš lietų.
Gandras vaikšto pievoje prieš giedrą, dirvoje – prieš lietų.
Varlės ant takų – lauk lietaus.
Gervės žemai skrenda – tuoj apsnigs.
Skruzdės užsidaro visas angas – tuoj lis.
Šalta žiema – sausa vasara.
Jei pavasarį gandras būna purvinas – blogi metai, jei švarus – geri.
Jei per šv. Jurgį lyja, tai karvės duos daug pieno.
Jei pavasarį varlės kurkia prie vandens, bus šlapia vasara, jei
laukuose – sausa.
Jei alyva pražysta kartu su šermukšniu ar tik dieną prieš
šermukšnio žydėjimą, reikia laukti šaltų orų.
Kai gegutė užkukuoja dar kregždei neparlėkus, gali būti šalta
ir lietinga vasara.
Pateikėja Emilija Slapšienė, gim. 1897 m., Užpalių mstl.

Jei pirma išsprogsta berželiai, vasara bus lietinga, jei alksniai – sausa.
Perkūno oželis klykia – bus lietaus.
Dūmai kyla aukštyn – bus giedra.
Varnos prausiasi balose prieš lietų.
Jei vasaros rytą nėra rasos – bus lietaus.
Gaidys vakare gieda prieš lietų.
Jei varnos tupi medžių viršūnėse ir žiūri į pietus – bus oro
permaina.
Sąnarius gelia prieš oro atmainą.
Pateikėja Marytė Tutinienė, gim. 1915 m., Šarkių k.

Uodai čiulkinį grūda – bus giedra.
Katė ėda žolę prieš lietų.
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Kai gyvuliai neramūs, zylioja – lauk lietaus.
Saulė sėda debesin – prieš lietų.
Voratinkliai draikosi prieš šalnas.
Vakare rūkas – bus graži diena.
Baloje varlės kurkia – bus lietaus.
Jei, pradėjus lyti, vištos eina į tvartą, lis neilgai.
Žvirbliai maudosi smėlyje prieš lietų.
Žarijos ilgai dega prieš giedrą.
Vištos skraido, plasnoja prieš didelį vėją.
Žvirbliai pešasi – bus vėjo.
Vakare žiogai groja – bus graži diena.
Vakare dangus raudonas – bus vėjo.
Žuvys šokinėja prieš lietų.
Pateikėja Ona Vaškelienė (Bislytė), gim. 1907 m., Užpalių mstl.

Juodvarnis krankdamas praneša blogą orą.
Varnos būriais tupi ant žemės – lis arba snigs.
Prieš lietų, nors ir giedra diena, dangus būna palšas.
Jei dangus mėlynas ir gilus, ilgai bus giedra.
Prieš lietų medžiai švokščia.
Jei, pabeldus į avilį, bitės ilgai nenutyla, greit bus pavasaris.
Pateikėjas Jonas Trainys, gim. 1920 m., Užpalių mstl.

Musės piktos – lis.
Vištos vaikšto lyjant – ilgai lis.
Kėkštas rėkia prieš lietų.
Mėnulį ratai juosia prieš šalnas, šaltį.
Jei sniegą pavasarį varo lietum, karvės duos daug pieno.
Varnos pėsčios po žemę vaikšto – bus blogo oro.
Ant balų lyjant darosi burbulai – dar lis.
Saulė sėda į debesį – bus lietaus.
Pateikėja Pranė Kutkienė, gim. 1901 m., Gaižiūnų k.

Gandras meta kiaušinius iš lizdo – bus geri metai, gandriukus – blogi.
Jei karvę melžiant pienas labai putoja – lis.
Jei ant puodo dugno suodžiai dega – bus giedra.
Jei vasaris sausas, vasara lietinga.
Jei kovo mėnesį iš šiaurės šaltas vėjas pučia, bus derlingi metai.
Per Jonines lyja – rugiapjūtė bus drėgna.
Koks gruodis – toks birželis, koks sausis – toks liepos mėnuo.
Jei spalio mėnuo šaltas, kitąmet gerai augs kopūstai, nebus
kopūstinių kirmėlių.
Kai apie Kalėdas daug sniego ir šalta, bus geri metai javams.
Jei dienos karštos, o naktys vėsios, tai ženklas ilgos giedros.
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Jei, saulei patekėjus, debesys išnyksta, bus giedra.
Žiemą didelės pusnys – rudenį daug grūdų aruoduose.
Jei lyjant apie mėnulį susidaro didelis ratas, stos giedra.
Jei žiemą sausai šąla, vasara saulėta.
Pateikėjas Leonas Gabė, gim. 1921 m., Užpalių mstl.

Ilgi ledo varvekliai – ilgas pavasaris.
Varnėnai anksti parskrenda – šiltas pavasaris.
Bitės anksti laktą atlipdo – bus gražus pavasaris.
Iš beržo teka daug sulos – lietinga vasara.
Jei pavasarį upėse vanduo nepakyla – vasara bus karšta.
Pateikėja S. Paškonienė, gim. 1927 m., Kaniūkų k.

Jei žiemą aplink medžius būna tušti ratai, tai ilgos žiemos ir
šalto pavasario ženklas.
Jei, saulei nusileidus, vakaruose ilgai matosi giedrame danguje
balta šviesa, bus gražus ir pastovus oras.
Jei žiemą dažnai šerkšnas, vasarą bus lietaus.
Jei balti kamuoliniai debesys virtinėmis smarkiai traukia per
dangų, po 1–2 dienų lauk lietaus.
Jei aiškiai girdisi tolimi arba tylūs garsai – lauk lietaus.
Jei pelės lizdus suka aukštai nuo žemės, bus šlapias ruduo.
Prieš lietų vėžiai eina pakraštin.
Jei rudenį voratinkliai apklojo žemę, ilgai bus geras oras.
Prieš lietų bitės neskrenda į lauką, o dūzgia avilyje.
Jei pasirodo vaivorykštė, dar lis.
Kada rudenį pirmą kartą pasirodė sniegas, po mėnesio apsnigs.
Jei rudenį lapai nukrinta greit, bus ankstyvas pavasaris, o jei
ilgai laikosi ant medžių – pavasaris vėlyvas.
Kukutis prieš lietų rėkia:
– Dribs, dribs, dribs
Jei gegutė užkukuoja dar ledui ežere tebesant, bus blogi metai.
Klevas delčioje pražydo – baravykai augs.
Tetervinas dieną burbuliuoja – mėlynių metai bus.
Jei vyturys užgieda prieš šv. Kazimierą – bus blogas pavasaris.
Pateikėja Elžbieta Gaigalienė, gim. 1890 m., Užpalių mstl.

Lietuvis valstietis nuo senų laikų žinojo, kad žemelė visada dosnesnė
tiems, kurie ją myli, stengiasi pažinti kaip artimą, brangų bičiulį ir negaili
aplaistyti savo prakaitu. Todėl ir gimė užpalėnų krašte daug gražių patarlių ir
priežodžių apie darbą ir darbščiuosius, pagarbą duonai. Čia atsispindi sveika
valstietiška pasaulėjauta, sąžiningo darbo svarbos supratimas. Štai dalis tos
liaudies išminties.
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Gerai išarsi, išakėsi, gerą ir derlių turėsi.
Daug rankų didžiausią naštą pakelia.
Darbas žmogų gražina, tinginystė juodina.
Darbas žmogaus negadina.
Iš darbo žmogų pažinsi.
Kas nedirba, mielas vaike, tam ir duonos duot nereikia.
Pateikėja E. Sungailienė, gim. 1900 m., Gaižiūnų k.

Kas ars – nepavargs, kas vogs – nepralobs.
Nešertu arkliu toli nenuvažiuosi.
Be karvės – pasninkas, be arklio – badas.
Arklį gulėdamas šersi, stačias važiuosi (pėsčias vaikščiosi).
Prieš rugiapjūtę ir šuva per tvorą neperšoka.
Pavasarį sulos yra, duonos nėra.
Pateikėja Veronika Remeikienė, gim. 1899 m., Kišūnų k.

Nedirbsi – nevalgysi.
Dirbk – turėsi.
Nesėjęs nepjausi.
Kokią sėklą sėsi, tokie daigai išdygs.
Žemę kasi – auksą rasi.
Kitiems nepadėsi, nepadės ir tau.
Raigaišis nusibosta, o duona niekada.
Žodis – ne darbas, juo sotus nebūsi.
Duona už auksą brangesnė.
Vanduo – tėtušis, duona – motušė.
Pavasarį ir šluotražis juda.
Darbščiam žmogui trumpa diena.
Juodos rankos pasaulį peni.
Juodos rankos – balta duona.
Pateikėja Anelė Motiejūnienė, gim. 1905 m., Vilučių k.

Per darbymetį ir akmuo kruta.
Bus aruode, bus ir puode.
Be procios ir aukso neiškasi.
Kas aria ir pjauna, to avys nebliauna.
Be vargo nėra četvergo.
Pavasario laikas – dirba senas ir vaikas.
Vasaros prakaitas žiemą šildo.
Kai atšyla, ir meška iš laužo pakyla.
Pavasaris barsto, o ruduo renka.
Prakaitu uždirbta duona gardesnė.
Negardi duona, svetimu peiliu atriekta.
Pateikėja Viktorija Pernavienė, gim. 1897 m., Remeikių k.
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Ankstyvas darbas – trigubas vaisius.
Tinginiavimas ubaguos išvaro.
Džiovink šieną, kol saulė šviečia.
Dvi akys daugiau mato negu viena.
Grūdus sėdamas nesidairyk.
Duoną taupyk rytojui, ne darbą.
Ateina diena, atsineša ir savo darbą.
Pateikėja Elžbieta Gaigalienė, gim. 1890 m., Užpalių mstl.

Tinginiai, lengvos duonelės ieškotojai, nenorį sąžiningai dirbti, visada susilaukdavo pajuokos ir pasmerkimo.
Ankstyvasis dantis rakinėja, vėlyvasis akis krapštinėja.
Ką tinginys padirbs, su velniu per pusę pasidalins.
Verkia duona, tinginio valgoma.
Tinginiui visada blogi metai.
Pateikėja Emilija Slapšienė, gim. 1897 m., Užpalių mstl.

Vasarą be darbo sėdėsi, žiemą duonos neturėsi.
Pynė pynė kaip bajoras vyžą.
Iš miego duonelės nekepsi.
Pateikėja Anelė Motiejūnienė, gim. 1905 m., Vilučių k.

Ilgalaikiai stebėjimai leido nustatyti terminus, kada vienus ar kitus javus ir
daržoves sėti ar sodinti.
Jaunam mėnesy nesėk ridikėlių, agurkų, kopūstų, pilnavidurių
gėlių – bus tuščiaviduriai.
Sėmenis sėja, kai žydi šermukšniai arba putinai – gerai derės.
Kai auštant Sietynas ateina į pietus, laikas rugius sėti.
Pateikėja Elžbieta Gaigalienė, gim. 1890 m., Užpalių mstl.

Kada luputis pradeda rėkti, reikia sėti avižas.
Javus sėk, kai rytą žemė būna sliekų iškilnota – bus geras derlius.
Pateikėja

. Bružaitė, gim. 1925 m., Kaimynų k.

Geriausias avižų derlius, kai sėjama ievoms žydint.
Miežius sėti jaunam mėnesy.
Vėlyvuosius miežius sėja, kai rugiai plaukėja.
Jei nori, kad avižų sėklos būtų stambios, nesėk pučiant rytų vėjui.
Pateikėja G. Abukauskienė, gim. 1938 m., Užpalių mstl.
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Dobilus reikia sėti esant giedram dangui – didesni augs.
Žirnius sėti ne kai vakaris, o žiemys vėjas pučia – nepuls kirminai.
Jei ant lazdynų daug žirginių, sėk daug žirnių – bus geras derlius.
Prieš sodinant svogūnus pamerkti į karštą vandenį – nebus
žyduolių.
Geriausias burokų sodinimo metas – prieš šv. Antaną (prieš
birželio 13 d.).
Agurkai gerai dera pasodinti birželio 1 dieną.
Pateikėja E. Sungailienė, gim. 1900 m., Gaižiūnų k.

Bet tokio sėjos „kalendoriaus“ mūsų žemdirbiams neužteko. Neretai valstiečiai dar pasikliaudavo ir antgamtinėmis jėgomis, kai kuriems veiksmams ir
gamtos reiškiniams suteikdavo maginę prasmę, atlikdavo tam tikrus ritualus. Visų
tų ritualų, papročių tikslas – gausinti derlių.
Pildamas iš maišo grūdus į sėtuvę, valstietis imdavo pirštais
ir žemių žiupsnelį trokšdamas, kad būtų tiek grūdų, kiek smiltelių.
Pateikėja Ona Adomaitienė, gim. 1902 m., Užpalių mstl.

Kad agurkai nebūtų pūstažiedžiai, reikia sodinti nusileidus saulei.
Sėjant kviečius reikia žiūrėti, kad pečiai dar niekur nesikūrentų,
nes javai bus kūlėti.
Bulves sodink senam mėnesy, nes jaunam pasodintos išauga
tik į bulvienojus.
Bulves sodink, kai tankūs kamuoliniai debesys – bus dideli
bulvių kelmai.
Bulves sodink vidurdienį (12–13 val.) – bus geresnis derlius.
Prieš sodinimą apibarstyk miltais.
Sodindamas bulves nesidairyk į dangų, nes prisišauksi ilgą
lietų, ir bulvės supus.
Pateikėja Elena Paršiūnienė, gim. 1916 m., Užpalių mstl.

Česnakus sodink, kai vyrai pirty – geriau augs.
Svogūnus sodink neporinėj dienoj.
Svogūnai gerai dera, pasodinti šv. Stanislovo dieną (gegužės 8 d.).
Svogūnus sodink pilnaty ir saulei nusileidus, bet kol dar nėra
mėnulio – nebus žyduolių.
Kad svogūnų nepultų kirminai, reikia juos sodinti pučiant
šiaurės vėjui.
Pomidorus sodinant įpilti į duobutes kiaulių ėdalo.
Ridikėlius sėja delčioje – nebūna žyduolių. Pasėti pilnaty,
nebūna tuščiaviduriai.
Ankstyvuosius agurkus sodina, kai danguje priešpilnis mėnuo – bus didesni.
Agurkus sodink tik prieš pietus ir retai – gerai megsis.
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Agurkus sodinti alyvoms sužydėjus, užmesti vyžą ant ežios
ir sakyti: „Aukit, agurkėliai, tokio storumo ir ilgumo, kaip vyža.“
Agurkus sodinti, kai vyrai prausiasi pirty – nebus tuščiaviduriai.
Agurkus sodinant nebūti susiraukus, kad nebūtų kartūs.
Kad nebūtų agurkai kartūs, sėklas išmirkyti piene.
Gerai, kai svogūnus ir agurkus sodina vyrai arba moterys,
apsimovusios vyriškom kelnėm.
Kad geriau agurkai megztųsi, pertraukti per ežią vyriškas
kelnes, mesti vyrišką kuntaplį, pantį, virvagalį su mazgu...
Kad agurkai nebūtų kartūs, moterims negalima žargyti per
ežias. Kai vyrai žargo, geriau mezgasi.
Pateikėja Veronika Sirvydaitė, gim. 1901 m., Užpalių mstl.

Kūčių vakare išvirtas kruopas ar kviečių grūdus beria ant
stalo, kad geresnis derlius būtų.
Kad gyvenimas geriau sektųsi, reikia Kūčių dieną atvežti iš
miško bent vežimą žabų.
Kūčių nakčiai palik ant stalo visus valgius – geriau seksis.
Nesėk žirnių valgydamas – suės kirmėlės.
Neduok kaimynui pasisemti iš tavo sėtuvės ir valgyti – sukirmys.
Jei sėjant ar sodinant lieka sėklos ar daigų – gero derliaus
ženklas. Jei pristingi – prastai derės.
Kai sodini pupas, stenkis, kad vyras nematytų ir nežinotų,
nes nuo to priklauso derlius.
Morkas sėti pučiant vakariui vėjui – bus didelės ir bukos.
Kad morkos būtų didesnės, sėjant reikia čiupti už šlaunies.
Žiemiu vėju sėsi – bus grynas, riebus grūdas.
Pateikėja Elena Paršiūnienė, gim. 1916 m., Užpalių mstl.

u a as

Pirmadienį nepradėk jokio darbo – visą savaitę nesiseks. („Ir
irma ien neina kal t ir kriau ius nau
ra u i neker a )

Pateikėja E. Gaigalienė, gim. 1890 m., Užpalių mstl.

Kad žvirbliai miežių nelestų, pirmas dvi saujas sėk prieš vėją.
Pateikėja Milda Miškinienė, gim. 1924 m., Užpalių mstl.

Kai miežius sėja, namuose šeimininkė verda kiaulės uodegą,
kad varpos būtų ilgos kaip uodega.
Kai dviem šviesom sėja (jei matyti danguje saulė ir mėnulis),
bus kūlėti javai.
Miežius sėk anksti rytą arba šeštadienį, kai žvirbliai miega,
tada neles grūdų.
Norint, kad būtų geras derlius, miežius sėk penktadienį ir
trečiadienį.
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Jei, pradėjus sėti ar sodinti vienam žmogui, išeina sėti ir jo
kaimynas, jis „užsėja ant susiedo“, ir jo derlius bus geresnis. Pirmasis, norėdamas išvengti nesėkmės, turi prakirpti kitą maišo galą,
o buvusį kiaurą užsiūti. Bulves ar grūdus imti pro prakirptąjį galą.
Jei nori, kad gerai užderėtų kanapės, apakėjęs iš dirvos išvažiuok atvirkščiomis akėčiomis.
Pateikėja B. Uborevičienė, gim. 1920 m., Lygamiškio k.

Kopūstus sodinti, kai graži, saulėta diena, be to, penktadienis – išaugs didelės ir gražios galvos.
Kai kopūstus sodina, nesakyk „padėk, Dieve“, nes bus blogas derlius.
Kopūstų daigus (ras ) sodinti tokią dieną, kurios pavadinimas neprasidėtų raide S – kad nepultų spragės. Negalima sodinti
trečiadienį ir šeštadienį (sere a, su ata).
Pateikėja E. Slapšienė, gim. 1897 m., Užpalių mstl.

Norint, kad gerai užderėtų kopūstai, reikia sodinant susiimti
už galvos ir tris kartus sakyti: „Aukit aukit k ūst liai kai man
alvel “ Arba uždėti ant vagos nemažą akmenį ir sakyti: „ ai itas
akmu i elis ir kietas te u ūna t kie ir k ūstai
Kad javai geriau derėtų, reikia sėjant visą laiką turėti burnoj
akmenuką. Pabaigus sėti, akmenukas išspjaunamas ir sakoma tris
kartus:
a avų tai niekas nekliu ytų kai akmeni m us
Kad pelės klojime nekapotų šiaudų, reikia prieš juos atvežant
į visus keturis šalinės kampus kryžmai padėti (1–3, 2–4 kampai)
akmenis ir sakyti triskart po tris kartus: „Grau kit tu s akmenis
ne
man iau us.“
Pateikėja M. Tutinienė, gim. 1915 m., Šarkių k.

Eidami sėti javų ar sodinti daržovių, valstiečiai sėklą apšlakstydavo švęstu vandeniu, kad geriau derėtų, kad neiškapotų ledai.
Pabaigęs sėti javus, tris kartus atsiklaupk ir persižegnok – bus
geras derlius.
Kai kopūstus puola kirmėlės, reikia jas nudaužyti šventintų
gėlių šluotele – antrą kartą nebepuls.
Pateikėja V. Kutkienė, gim. 1898 m., Kaniūkų k.

Kūčių naktį išeiti į lauką basam ir aprišinėti obelis. Kiek obelų
apriši, nuo to priklausys ir derlius. Jei spėsi aprišti daug, bus rudenį
daug obuolių, jei greit sušalsi ir apriši mažai, derlius bus menkas.
Pateikėja E. Gaigalienė, gim. 1890 m., Užpalių mstl.

503

U Ž PA L I A I I I

Lietuvos valsčiai

Apie būsimą derlių sprendžiama pagal tai, kiek kiaušinėlių
yra ant mėšlo vabalo (šūdvabalio) kojų. Jei daugiau ant priekinių,
geresnis derlius bus anksčiau pasėjus, jei ant užpakalinių, laimės
tas, kuris sės vėliau.
Pateikėjas J. Skirskus, gim. 1893 m., Kaniūkų k.

Kūčių vakare papilti krūvelę grūdų, padėti vestuvinį ( liū in )
žiedą ir rūtų šakelę, paleisti vištą. Jei pirma les grūdus – derlingi
metai, jei žiedą čiups – mergos ištekės, jei rūtą – dar mergauti teks.
Ant grūdų, rudenį supiltų į aruodus, žmogus išbrėždavo kryžių ir peržegnodavo, kad aitvarai jo sunkaus triūso vaisių neišneštų.

ra išlikę pasakojimų apie aitvarus, lekiančius kaip ugnies kamuolys, kaip
paukštis ar katinas. Iš kur jie atsiranda Štai kaip aitvaro kilmę aiškina užpalietės
E. Gaigalienės pasakojimas:
„Gai ys ū amas
(kartais ir ) metų su e a kiau in i kuri
i eri aitvar
is rine a namus au turt
in ma ei
erai
ri iūr si ersi kiau iniene
Aitvarai pasirodydavę vakarais, prieš saulėtekį ar naktį. Žmonės tikėjo,
kad nuo šios slaptingos būtybės priklauso vienų nuskurdimas, kitų praturtėjimas.
Supykęs aitvaras kerštingas: sudeginąs trobesius ar kitaip keršijąs. Seniau žmogus negalėjo suprasti krintančių žvaigždžių, šiaurės pašvaistės bei kitų gamtos
reiškinių ir visa tai vaizdavosi kaip aitvarus. Įdomu pastebėti, kad valstiečiai į
kaimynus, jų manymu, laikančius aitvarą, žiūrėjo nepagarbiai. Čia išryškėja tiek
socialinio, tiek moralinio teisingumo jausmas – doras žmogus valgo tik sąžiningai
savo rankomis uždirbtą duoną
Aitvarai buvo siejami su ugnimi, skraidymu ore. Žmonės jį matydavo lekiančios ugnies, paukščio, katino pavidalu. Reikia tik mokėti jį prisivilioti, ir tada
jis neš visokias gėrybes. Bet aitvaras geras tik tol, kol esi jam geras. Supykęs jis
sudegina trobesius ar kitaip keršija.
Daug nuostolių žemdirbiams padarydavo pelės – ėsdavo grūdus, kapodavo
šiaudus, apgrauždavo pastogėse pakabintą mėsą ir t. t. Todėl stengdavosi jas
„išvesti“ iš namų.
Jei per ūlyčią eidamas valgai, išvedi iš namų peles.
Jei kūdikio laukiančiai moteriai ko nors prašant neduodi,
namus užpuls pelės.
Pateikėja V. Sirvydaitė, gim. 1901 m., Užpalių mstl.

Pasinaudodamos liaudies tikėjimu apie pelių „išvedimą“ arba „atvedimą“,
čigonės dažnai gąsdindavo lengvatikius, taip gaudavo gerą užmokestį arba apvogdavo valstiečius.
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V. Šileikio, Taurokšnio kaimo gyventojo, namuose atsirado daug pelių.
Kaip tyčia, pasimaišė čigonė. Pajutusi, kad jai pasitaikė proga gerai pasipelnyti,
pažadėjo išvesti peles – liepė atidaryti visus namo langus ir duris, patiems susėsti
gryčioje, užkelti kojas ant stalo ir ramiai sėdėti, kol ji „išvesianti“ peles. Šeimyna
kantriai sėdi ir laukia, o čigonė, eidama aplink trobą, kalba pusbalsiu burtažodžius – „veda“ peles iš namų. Baigusi „ritualą“, liepia dar pusvalandį pasėdėti.
Pasirodo, tuo metu kiti čigonai „gelbėjo“ nuo pelių Šileikių turtą: drabužius,
lašinius, grūdus... Kai namiškiai nukėlė kojas nuo stalo, čigonų ir pėdos buvo
ataušusios... Bet ir pelėms nebebuvo ką veikti.
Pateikėja T. Šapokienė, gim. 1901 m., Užpalių mstl.

Sunku išauginti derlių, duonelė – šventa, brangi. Taigi seni papročiai visada
liepia gerbti duoną, ją tausoti.
Pateikėjas N. Sirvydis, gim. 1899 m., Nosvaičių k.

Kryžiaus ženklas ant kepalo.
Nukrito duona – pakelk ir bučiuok.
Pateikėja O. Adomaitienė, gim. 1902 m., Užpalių mstl.

Norint, kad žvirbliai nelestų miežių, sėjant reikia rankas taukais išsitepti.
Pateikėja O. Adomaitienė, gim. 1902 m., Užpalių mstl.

Užgavėnių dieną plauna drabužius, kad būtų geresnis linų derlius.
Pateikėja P. Mikučionytė, Trumpalių k.

O rugeliui lietuvio žemdirbio pasaulėjautoje tenka ypatinga vieta. Jis – tarsi
gyva būtybė, daug iškenčiąs, bet maitinąs žmones.
Rudenį gimęs, žiemą miegojęs, vasarą augęs, gyvent pastojęs.
Pateikėja V. Sirvydaitė, gim. 1901 m., Užpalių mstl.

Ir gimsta nuostabiai gražios dainos apie rugelį žiemkentėlį, rugelį maitintoją, kuriose dažniausiai išvardijami darbai, susiję su duonos auginimu. („Vai tu,
rugeli“ ir kt.)
Visa ši liaudies išmintis – dainos, patarlės, oro spėjimas, prietarai ir giminiška patirtis, papročiai – tolimos praeities dalykas, nebedažnai jie prisimenami,
retai jų besilaikoma. Bet jie įdomūs, nes byloja apie mūsų valstietijos pagarbą
sąžiningam darbui, pastangas išauginti kuo geresnį derlių, o kartais atspindi ir
mūsų protėvių animistinę pažiūrą į gamtą, kaip gyvą, jaučiančią, kupiną paslapčių,
turtingą mūsų liaudies vaizduotę, meninį skonį.
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Daug rūpesčių valstiečiui teikė gyvuliai – kad jie būtų sveiki, gerai „eitų
rankon“. kininkas darė viską, kad jo arkliai, karvės, avys, kiaulės duotų daugiau naudos, būtų veislūs, nekamuojami ligų, kad jų „nenužiūrėtų“ blogos akys...
Nuo seno išlikę rimtų, patikimų gyvulių priežiūros ir gydymo būdų. Susirgusį gyvulį gydė pelynų, puplaiškių ar apynių antpilais, raudonligės varginamą
kiauliuką trindavo rūgštimi, klodavo skystame molyje mirkyta paklode. Suviduriavusiam gyvuliui išvirdavo geltonų šlamučių, ąžuolo žievės ar sėmenų nuoviro.
Lūžus kaului, darydavo tepalą iš kaulažolės šaknų ir riebalų – dėdavo kompresus
kaulams, šėrė ruginiais miltais ar šutintais rugių grūdais...
Bet buvo ir įvairiausių prietarų, mūsų protėvių manymu, lemiančių sėkmę.
Senieji žmonės dar prisimena nemažai tokių tikėjimų.
Pavasarį, gindami gyvulius į lauką, šeimininkai atlikdavo tam
tikras apeigas: rūkydavo pašvęstomis žolelėmis, piemenį perliedavo
vandeniu, vaišino sūriu, kiaušiniene. Visa tai buvo daroma, kad
gyvulėliai nesirgtų, gerai ganytųsi, linksmai šokinėtų.
Dideli mažų paukštelių priešai – varnos, vanagai. Kad jie
neliestų viščiukų, žąsiukų ar kitų naminių paukščiukų, šeimininkė,
prieš išnešdama į lauką, juos perkišdavo pro vyriškas kelnes ar
savo užantį...
Jei norėdavo, kad viščiukai būtų kuoduoti, leisdama vištą
perėti, užsidėdavo kepurę...
Šeimininkai Kalėdų rytą į tvartą eidavo dviese susikibę – kad
avys atvestų po porą ėriukų... O vištas lesindavo kruopomis, subertomis į lanką – kad neitų kiaušinių dėti pas kaimynus...
Pjaunant kiaulę, šeimos nariai turi juoktis, stovėti išsižioję –
lašiniai storesni bus Uodegos galiuką reikią užmesti ant krosnies,
kad kitąmet kiaulės užaugtų kaip pečius...
Apsiveršiavus karvei, neskolink kaimynei jokio daikto – kad
ir pieno neišneštų...
Jei duodi kam pieno, įberk truputį druskos – savos karvės
pienas neprapuls...
Jei prieš Sekmines nukrėsi rasą aplink kaimyno karvę, jos
pienas pereis tavajai...
Pirmą orės dieną iš lauko grįžę artojai laistomi vandeniu – kad
arkliai būtų stiprūs, traukdami plūgą ar vežimą, nekaistų...
Nerimą keldavo tikėjimas, kad „blogos“ akys galinčios nužiūrėti
gyvulį ar paukštį. Tada jie pradedą tarpusavy peštis, badytis, nebeauga,
dingsta pienas... Todėl vengdavo mažus gyvulėlius rodyti kaimynėms,
ypač toms, kurios esančios pavyduolės, turinčios negeras akis...
O Didžiojo penktadienio naktį, prieš Velykas, raganos ar laumės einančios „apčeravoti“ gyvulių. Norėdami nuo to apsaugoti savo
bandą, šeimininkai tvartų duris apkaišydavo šermukšnio ar šaltekšnio
šakelėmis. Bet burtininkės gudrios: pavirsdavo musėmis, vabalais ir
vis tiek lįsdavusios į tvartus pro pamatų plyšius ir atlikdavusios
juodą „čeravojimo“ darbą... Išlindusios iš tvartų, jos laukdavusios
šv. Jurgio nakties ir tada eidavusios maudytis sulos uzbonuose ar
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kibiruose. Todėl šv. Jurgio rytą žmonės sulos negerdavę. Norėdamos
apsaugoti savo gyvulius nuo piktųjų jėgų burtų, šeimininkės apiplaudavusios stalo, suolų kampus, durų rankenas, šluotas ir tuo vandeniu
apšlakstydavusios gyvulius ar paukščius. Burtai nustodavę galios...

Tokiais ir panašiais tikėjimais burtų galia neretai pasinaudodavo įvairūs
apgavikai – čigonai, meškininkai ir pan.
Stasiškių kaimo gyventoja Paršiukienė pasakoja:
„Vienam m ui avar i aunius la ai n a runkan yvuliai tai
kris ava tai v l kas nars actik ava
Vienųr ata a me kinykas su me ku eimininkui as e us
ka nesisaka su yvuliais me kinykas a iūre a ur us ir asake
ka u s raikia ataisyt Mat yvuliai skursta a tat ka unkstes
na tų namų as a ine i ei ama i itas sa y as visur a i arste
sm liu i kvartūka Me kinykas visur ve i s me kų
erai aina
a kur yvuliai st vi
neina ir tiek liauna Ir kų n ri aryk
a u me kinykas lie e ievas akų atne t u auste ir tu s kalalius
sukalin a vir um urų a kų an sa ur amas Da ar au
me ka visur a mat urtai uva anaikinti
Me kinykas a u t k svar ų
atarnavimų erų m kest
a me
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Dažymas natūraliomis priemonėmis
(XIX a. pab.–XX a. pirmoji pusė)
Van a

ulie ien

Žmogaus prigimtis visais amžiais ilgėjosi šviesos, gėrio, grožio, stengėsi
puošti, gražinti savo buitį, ieškojo spalvų derinių, malonių akiai. Tačiau gyvenimas
feodalinėje ir buržuazinėje santvarkoje mūsų krašto darbo žmogui nebuvo dosnus,
nelepino įvairiais malonumais. Bene vienintelis šaltinis, atvėręs prastuoliui lietuviui
meno pasaulio žavesį, buvo bažnyčia, kur žmonės girdėjo vargonų muziką, matė
nutapytus paveikslus, toli gražu nevienodo meninio lygio šventųjų skulptūras.
Taigi grožio, spalvų derinių daugiausia mūsų seneliai ir proseneliai mokėsi iš
juos supančios gamtos, grožį savo buityje kūrė panaudodami gamtines, natūralias
medžiagas: augalų žiedus, lapus, vaisius, žieves ir pan.
Užpalėnų vaikai ir buržuazinės santvarkos metais, eidami į mokyklą, retas
teturėjo spalvotų pieštukų, o dar rečiau – akvarelinių dažų. O piešti norėjo
Tad žalią spalvą išgaudavo iš medžių ar žolių lapelių, patrindami jais žalumos
reikalingas piešimo vietas, geltonai dažydavo purienos žiedlapiai, rausvai – burokėlio skiltelė ar vasarą prinokusi vyšnios uoga, mėlynė... Sukurti įvairesnę
spalvų gamą padėdavo ir žvyre rasta minkštutė gelsva ar rusva uolelė, rugiagėlės
žiedas, žalia samana... Spalvos neryškios, švelnios – kaip atgimstantis pavasaris,
kaip neryški, bet miela klevo žiedo varsa, švelni, kaip pirmieji šalpusnio ar
plukės žiedlapiai...
Lietuves moteris ir merginas viliojo gražūs, spalvingi drabužiai, tegu ir
namuose austi, iš lino ar vilnos pagaminti, bet tuo mielesni – juk savo rankų
darbas, juk tai pačių kūryba. Jie buvo malonūs akiai švelniais, skoningai sukomponuotais spalvų deriniais. Kad ir kaip keista, bet reikia pripažinti, kad visas
tas spalvas ir atspalvius išgauti mūsų senelės ir prosenelės sugebėjo iš supančios
kasdienybės...
Pagrindinės siūlų dažymo priemonės – svogūnų lukštai, suodžiai, juodalksnio,
ąžuolo, šaltekšnio žievė, geležies rūdys, dobilų pelai, purienų, karvašių, jonažolės žiedai, beržų, bruknių lapai, mėlynių, šaltekšnių uogos, miško ar nuo lauko
akmenų surinktos samanos, pataiso žolė, netgi purvas...
Rudą spalvą gaudavo dažydamos juodalksnių žievėmis, surūdijusia geležimi,
balų rūdymu, bruknių lapais.
Primerkti juodalksnių arba alksnių žievių į karštą vandenį. Kai vanduo
pasidaro tamsus, rudas, merkia lininius siūlus ir laiko bent porą dienų.
Į indą sudėti džiovintas juodalksnių žieves, užpilti vandeniu, palaikyti
1 dieną, po to pavirinti. Į nukoštą nuovirą dėti mėlynojo akmenėlio ir merkti
vilnonius siūlus ar drabužį, palaikyti kokią valandą, po to išskalauti švariame
vandeny. Nudažo rusva spalva.
Pateikėja Elena Čiegienė, gyv. Utenoje.
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Užvirinti vandenį, pridėti alksnių žievių, palaikyti, kol vanduo pasidarys
rudas. Tada dėti drobinius siūlus, palaikyti pusdienį, išdžiovinti ir vėl merkti į
nuovirą. Taip kartoti kelis kartus. Siūlai būna skaisčiai rudos spalvos, jei žievių
mažiau – šviesiai geltonos.
Pateikėja Ona Palubinskienė, gim. 1905 m., gyv. Užpalių apyl., Tervydžių k.

Bruknių lapai merkiami į vandenį ir užvirinami. Nuoviras nupilamas ir į
jį merkiami siūlai. Jei nuoviras tamsus, užtenka pavirinti siūlus 1 val., jei šviesesnis – ilgiau. Nevirinant laikyti pamerktus siūlus porą dienų. Gaunama tamsiai
ruda spalva.
Pateikėja Elena Čiegienė, gim. 1897 m., gyv. Utenoje.

Surūdijusią geležį pamerkti į šaltą vandenį ir kaitinti, kol užvirs. Vanduo
nusidažo ruda spalva. Į tą nuovirą merkti siūlus. Jei vilnoniai – dedama rūgšties,
jei lininiai – druskos.
Pateikėja Pranė Kutkienė, gim. 1908 m., Gaižiūnų k.

Iš balos pririnkti rūdymuoto vandens ir merkti siūlus. Palaikyti 1–2 paras.
Spalva priklauso nuo rūdymo. Jei jis skystas – siūlai nusidažo šviesiai rudai, jei
tirštas – tamsiai.
Pateikėja Emilija Surgailienė, gim. 1900 m., Gaižiūnų k.

Nuskustą ąžuolo žievę merkti į vandenį, palaikyti 3–4 dienas, pridėti druskos, merkti lininius siūlus ir pavirinti. Nudažo šviesiai ruda spalva.
Pateikėja Valė Daujotienė, gim. 1922 m., Gaižiūnų k.

Gelsvai rusva gaunama dažant šaltekšnio žieve, svogūnų lukštais, moliu.
Į vandenį pamerktas šaltekšnių žieves laikyti kelias dienas, po to pavirinti
ir perkošti. Įmerkus siūlus, pavirinti bent pusvalandį, nukelti indą nuo ugnies ir
leisti ataušti. Dažo gelsvai rusva spalva.
Pateikėja Apolionija Reikalienė, gim. 1905 m., Šeimyniškių k.

Svogūnų lukštai dedami į indą ir pusę valandos virinami, po to perkošiama
ir dedami siūlai. Truputį pavirinama. Tada nukėlus nuo ugnies, paliekama ataušti,
išskalaujama. Dažo ir drobinius, ir vilnonius siūlus.
Pateikėja Apolionija Reikalienė, gim. 1905 m., Šeimyniškių k.

Dažoma ir purvu. Moterys eina į eglynus ir pakasę po eglaitėmis randa
molio. Jį pamerkia šaltame vandenyje, deda druskos, karvašių žiedų. Kai masė
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pasidaro gelsvai rudos spalvos, atskiedžia verdančiu vandeniu, perkošia ir merkia
siūlus. Tinka ir lininiams, ir vilnoniams.
Pateikėja Veronika Gudelevičienė, gim. 1909 m., Kušnieriūnų k.

Geltona spalva nudažo karvašių, jonažolės, purienų žiedai.
Karvašių (geltonųjų ramunių) žiedai apšutinami, pavirinami, perkošiami.
Po to merkiami siūlai ir pavirinama. Vilnoniams siūlams dėti rūgšties, lininiams – druskos. Paliekama 1 parą mirkti, po to skalaujama švariame vandenyje
ir džiovinama.
Pateikėja Elena Čiegienė, gim. 1897 m., gyv. Utenoje.

Džiovintus jonažolės lapus pamerkti į vandenį ir palaikyti 1 parą. Įdėti
rūgšties. Merkiami vilnoniai siūlai ir pavirinami. Nudažo šviesiai geltona spalva.
Pateikėja Valė Daujotienė, gim. 1922 m., Gaižiūnų k.

Užvirinti vandenį ir pridėti purienų žiedų, pavirinti pusvalandį. Žiedus
išgriebus, merkti lininius siūlus.
Pateikėja Michalina Pakalnienė, gim. 1927 m., Mažeikiškių k.

Žalia spalva dažo pataiso žolė, beržų lapai, samanos, šaltekšnio žievė, dobilų pelai.
Pataisų žolė pusvalandį pavirinama, po to į perkoštą nuovirą dedami lininiai
siūlai ir vėl pavirinama. Nudažo žalia spalva.
Pateikėja Michalina Pakalnienė, gim. 1927 m., Mažeikiškių k.

Žalias miško samanas virindavo, kol vanduo pasidarydavo žalias. Į nuovirą
merkdavo siūlus ir laikydavo 2 ar daugiau dienų.
Pateikėja Veronika Kutkienė, gim. 1898 m., Kaniūkų k.

Jauni beržų lapeliai pavirinami, po to į perkoštą nuovirą dedami vilnoniai
siūlai. Nudažo šviesiai žalsvai.
Pateikėja Apolionija Reikalienė, gim. 1905 m., Šeimyniškių k.

žuolo žievėmis dažydavo vilną ir linus žalsvai pilka spalva. Žieves keletą
dienų mirkydavo, tada pašutinę nukošdavo. Jei dažomi lininiai siūlai, į nuovirą
dėdavo druskos, jei vilnoniai – rūgšties.
Pateikėja Elena Čiegienė, gim. 1897 m., gyv. Utenoje.
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Į indą su vandeniu dedami dobilų pelai ir pusvalandį virinama. Perkošus
gaunamas tamsiai žalias nuoviras. Dedami siūlai ar drabužis ir dar pavirinama,
paskui, nukėlus nuo ugnies, leidžiama ataušti. Skalaujama švariame vandenyje.
Nudažo žalia spalva.
Pateikėja Apolionija Reikalienė, gim. 1905 m., Šeimyniškių k.

Nuo akmenų nuplėšiamos žalios samanos ir sudžiovinamos. Jas merkia į
verdantį vandenį ir virina, kol vanduo nusidažo žaliai. Nukošus dedami siūlai.
Pateikėja Pranė Mikučionytė, Trumpalių k.

Šaltekšnio žievė dažo vilnas samanine žalsva spalva. Ji mirkoma, pavirinama
ir į perkoštą nuovirą, pridėjus mėlynojo akmenėlio, merkiami siūlai.
Pateikėja Pranė Mikučionytė, Trumpalių k.

Suodžiai pamerkiami į vandenį, palaikoma parą ar ilgiau, po to vanduo
supilamas paliekant ant dugno nusėdusius tirščius. Į vandenį dedami vilnoniai
siūlai ir vėl laikoma parą. Gaunama žalia spalva.
Pateikėja Emilija Surgailienė, gim. 1900 m., gyv. Gaižiūnų k.

Mėlynai dažo mėlynių, šaltekšnio uogos, suodžiai.
Mėlynių uogos, užpylus vandeniu, pavirinamos, perkošiama ir į nuovirą
dedami lininiai siūlai. Nudažo melsvai.
Pateikėja Emilija Merkienė, gim. 1901 m., Kėpių k.

Juodos, bet nepernokusios šaltekšnio uogos dažo tiek drobinius, tiek vilnonius siūlus juodai iš mėlyno. Jos, pamerktos į vandenį, pavirinamos, perkošiamos
ir į nuovirą merkiami siūlai.
Pateikėja Pranė Mikučionytė, gim. Trumpalių k.

Suodžius merkiame į šaltą vandenį. Kai išmirksta, perkošti. Gautus trupinėlius surinkti ir išdžiovinti. Po to imti šalavijo šaknų, jas sutrinti ir sumaišyti su
suodžiais. Viską išdžiovinti. Dažant dėti į vandenį ir pavirinus merkti vilnonius
siūlus. Dažo mėlynai.
Pateikėja Valė Ramoškienė, gim. 1897 m., Užpalių mstl.

Pilkai rusva spalva dažo alksnio, ąžuolo žievės ir surūdiję gelžgaliai.
Juos visus merkti į vandenį ir palaikyti savaitę. Nupylus vandenį, į jį merkti
lininius siūlus.
Pateikėja Pranė Kutkienė, gim. 1908 m., Gaižiūnų k.
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Pilka spalva dažo nuo akmenų surinktos samanos. Dažoma kaip ir miško
samanomis.
Pateikėja Veronika Kutkienė, gim. 1898 m., Kaniūkų k.

Pilka spalva linus dažo geležies rūdis ir ąžuolo žievės. Surūdijusios geležys mirkomos vandenyje, dedama druskos. žuolo žievės išverdamos atskirai,
nupilama ir maišoma su vandeniu, kur mirko geležys. Siūlai pavirinami ir išskalaujami.
Pateikėja Elena Čiegienė, gim. 1897 m.

Juoda spalva dažo suodžiai. Jie pilami į puodą, 10–15 min. pavirinami,
pridedama druskos, jei dažomi drobiniai siūlai, ir rūgšties, jei dažomi vilnoniai
siūlai. Į perkoštą nuovirą merkiami siūlai.
Pateikėja Michalina Pakalnienė, gim. 1927 m., Mažeikiškių k.

Kad siūlų spalva būtų ryškesnė, gražesnė, prišlapindavo visa šeimyna į
kibirą, palaikydavo tą šlapimą parą, nupildavo. Dėdavo čia norimos spalvos dažymo priemones ir merkdavo vilnonius siūlus.
Pateikėja Ona Palubinskienė, gim. 1905 m., Tervydžių k.

Po ilgos ir nykios gavėnios, po sunkių pasninkų ateina ir lauktoji pavasario
šventė – Velykos. Kiek džiaugsmo, ypač vaikams Juk drauge su Velykų varpais
„atsigavima“. Šiandien valgyk, kiek nori Bet didžiausias įdomumas ir džiaugsmas –
margučių dažymas, jų ridinėjimas, mainai... Ir čia užpaliečiai parodė nemaža
išradingumo. Tegu spalvų tonai ir nelabai gausūs, nelabai turtingi, bet margučių
grožį neretai paryškindavo nuo darbų sugrubusi, bet į meną linkusi žemdirbio
ranka, papuošdama išraižymais, prieš dedant į dažus lajuje pamirkytu pagaliuku
piešdama „saulutes“, vingelius, pridėdama gėlės žiedelį ar lapelį, kad liktų toje
vietoje nenudažytas plotelis...
Margučius dažydavo beržo lapais, žirginėliais, svogūnų lukštais, šieno sinkliais, morkų sultimis, vantų lapais, ramunėlių žiedais ir pan.
Svogūnų lukštus pavirina ir į juos deda kiaušinius, kurie nusidažo gelsvai
rausva spalva. Aštriu, smailiu peiliuku išskutinėdavo gėlytes, saulutes.
Pateikėja Emilija Janulionienė, gim. 1913 m., gyv. Užpalių apyl., Vygėlių k.

Ant kiaušinio deda šieno pabirų, lapelių, žibutės žiedą, jį apvynioja skudurėliu, suriša ir deda į kokius nors dažus. Ant lukšto gaunami įvairūs balkšvi,
šviesesni už visą kiaušinį lapeliai, brūkšneliai – margumas.
Pateikėja Emilija Janulionienė, gim. 1913 m., Vygėlių k.
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Smulkus šienas dedamas į vandenį, užvirinama ir merkiami kiaušiniai.
Nudažo gelsvai žalsva spalva.
Ramunėlių žiedų arbata kiaušinius nudažo gelsva spalva.
Pateikėja Pranė Kutkienė, gim. 1908 m., Gaižiūnų k.

Alksnių žirginėliai dedama į verdantį vandenį, pavirinama, tada merkiami
kiaušiniai. Nudažo žalsva spalva.
Įvairių žolelių žiedus dėti į verdantį vandenį. Pavirinami. Nudažo kiaušinius
žalsva spalva.
Pateikėja Stasė Petkūnienė, gim. 1942 m., Kaimynų k.

Natūraliomis gamtinėmis priemonėmis dažomų margučių spalvinė gama
nėra įvairi, bet graži, švelni – kaip pavasaris.
Beržines vantas įmerkia į verdantį vandenį, palaiko, o paskui nuovire dažo
margučius. Gaunama šviesiai žalsva spalva.
Pateikėja Teklė Šapokienė, gim. 1901 m.
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Užpalėnų etiketas
Van a

ulie ien

Dabar, kai daugelis Lietuvos jaunimo, o ir vyresniųjų supanašėjo – šoka
vakarietiškai, kreipiasi – rytietiškai, elgiasi taip, kaip visame kapitalistiniame pasaulyje, įdomu prisiminti, kad dar prieš keletą dešimtmečių Užp lių krašto žmonės
turėjo iš senolių paveldėtą etiketą – tam tikras elgesio, tarpusavio bendravimo
normas, požiūrį į mus supančią gyvąją gamtą. Šis, tegu ir nerašytas, elgesio normų
kodeksas primindavo, kas gera ir kas bloga, kaip tinka elgtis, o kaip ne... Štai
keletas per amžius formuoto ir iki mūsų dienų atsiminimuose išlikusio etiketo
trupinėlių, kuriais savo gyvenime vadovaudavosi mūsų senoliai:
Į vandenį spjauti nevalia – teks atsigerti...
Ugnelė šventa – ją galima užlieti tik švariu vandeniu...
Nieko nenešk į namus iš laidotuvių – kad mirtis neatsektų...
Duoną laužk abiem rankom – juk abiem dirbi...
Nesidžiauk kito nelaime – gali ir tau atsitikti bėda...
Neapšluok atėjusiam žmogui kojų – į kūmus nebeprašys...
Sėdėdamas nesupk kojų – velniūkštį supi...
Nesijuok per daug – ašaros netrukus bus...
Nerodyk į kitą pirštu – kvailu tave palaikys...
Nerodyk kitam špygos – savo laimę atiduosi...
Neryšėk mažuoju skarelės kampu viršun – našle būsi...
Nevaikščiok atbulas – motina mirs...
Nesisveikink su atėjusiu svečiu per slenkstį – teks susipykti...
Nesišlapink ant tako – pirštų oda palei nagus šerpetos...
Nenutrauk pradėtos kalbos (ką pradėjai sakyti, užbaik) – vaikai kalbės
užsikirsdami („ us a anklyvi“)...
Susišukavęs nemėtyk plaukų – paukščiai susuks į lizdą, o tau galva
svaigs...
Šventą dieną neravėk darželio – gėlės neaugs...
Nekrapštyk pirštu nosies – pirštas nulūš...
Nieko nešykštėk kūdikio laukiančiai moteriai – o tai pelės užpuls...
Nežargstyk per vaiką ar gyvuliuką – neaugs...
Nedraskyk kregždės lizdo – būsi šlakuotas...
Nekankink katytės – tai Dievo pirštinytė...
Nedėk peilio aukštyn atverstais ašmenimis – tą minutę gimę vaikai
bus žmogžudžiai...
Nešluostyk stalo popieriumi – namuose bus barnis...
Neduok kitam savo apkandžioto kąsnelio – tavo slaptas mintis sužinos...
Nesodink svečio ar viešnios prie stalo kampo – septynerius metus
meilė nesiseks.
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Moterų maginės patirtys
onika Balikienė V tautas

a i kas

Su magija šiandien susiduriame kasdien – skaitydami spaudą, žiūrėdami
televizorių, klausydami radijo laidų. Beveik neįmanoma rasti laikraščio be horoskopo, sunku aptikti televizijos ar radijo kanalą be pokalbių laidų su burtininkais,
ekstrasensais, raganomis. Net parduotuvėje, rinkdamiesi prekę, staiga lentynoje
išvystame saldų sūrelį „Magija“.
O juk ne visada šitaip buvo. Dar visai neseniai magija, būrimai, burtai,
užkalbėjimai Lietuvoje kone visuotinai laikyti mažo išsilavinimo, lengvatikystės
ženklu. Į magiją praktikuojančius asmenis geriausiu atveju žiūrėta kaip į cirko
fokusininkus, įgudusius kurti iliuzijas naivuoliams.
Maža pasakyti, kad mokslas irgi kreivai žiūrėjo į magiją. Jos gyvavimą visada neigė neopozityvistai. Neigė, todėl, suprantama, ir netyrinėjo. Tiesą sakant,
magija moksliniam tyrinėjimui labai neparanki. Juk magija – už proto ribų plytintis reiškinys, o supratimui prieinami tik protą atitinkantys dalykai. Magija, deja,
atliepia nemąstomąsias galias, kurios driekiasi jau už mąstomosios galios ribų.
Perprasti magiją nei lengva, nei paprasta, net ir maksimaliai įtempus visą protą.1
Karštą 2010 m. vasarą atvykome į Užpali s. Norėjome pažiūrėti, ar Užp liuose
gyva magijos tradicija, ar vietos gyventojai mena užkalbėjimus nuo gyvulius ir
žmones kamuojančių ligų, ar vadovaujasi iš kartos į kartą perduodamais žiniuonių
ir žolininkų patarimais, ar yra Užpaliuose magiją praktikuojančių asmenų.
Lietuvos didmiestyje, pavyzdžiui, V lniuje, irgi būtų ką tyrinėti. Antai vienoje
Vilniaus gatvėje oficialiai veikia net trys maginių paslaugų įmonės. Jų savininkai
siūlo išsiburti ateitį, žada diagnozuoti nužiūrėjimą ir pašalinti kenksmingus jo padarinius. O kiek yra neoficialių Tačiau Užp liai – tai ne Vilnius. Tik Užpaliuose
pavyktų sužinoti, kiek vietos gyventojai, kaimo, miestelio senbuviai ar iš gretimų
rajonų kilę žmonės išmano senąsias maginio elgesio taisykles, kiek jie susipažinę
su maginėmis praktikomis, kaip jas vertina, ką galvoja apie šiandienę situaciją.
Turime omenyje didįjį magijos virsmą. Jį šiandien savaip išgyvena kiekvienas
žmogus, sužinojęs, kad visa, ką žiniasklaida apie magiją dešimtmečiais skelbė,
aiškino, rodė ir rašė, jau apsivertė aukštyn kojom.
Pasikalbėję su užpalėnais, gavome tokius rezultatus: vieni pašnekovai stebėjosi, kodėl taip nutiko; kiti gailėjosi, kad neperėmė maginių galių, kurias
jiems perduoti siūlėsi tėvai, seneliai, giminės ar tiesiog pažįstami; treti magiją
laikė niekais, tad jos virsmu bei likimu nesidomėjo. Pasitaikė aiškinančių, kad
magija – tai gryni pretarai. Tik vienu klausimu visi pašnekovai sutarė. Ir vieni,
ir antri, ir treti aiškino, kad jaunimas maginiais dalykais nesidomi. Jaunimui tai
esą neįdomu, jie išsilavinę, rūpi kiti reikalai.
Supratę, ko atvykome, ir išsiaiškinę mūsų tyrimo tikslą užpalėnai 1 illis R. Magic n lo edia o so ial and ultural
ant ro olo . Ed. by Alan Barnard and Jonathan
mielai suteikdavo mus dominančią inSpencer, London: Rootledge, 1998, p. 340–343;
formaciją. Daugelis patarė aplankyti
Greenwood S. a i
it ra t and t e ot er orld
p. ofiją, kuri vienintelė tikrai moka
an ant ro olo
O ford: Berg publishers, 2000.
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atkalbėti nuo rožės. Užpalėnų žodžiais tariant, ji yra tikrų tikriausia atkalbėtoja,
senosios maginės tradicijos tęsėja. Anksčiau Užpalių apylinkėse atkalbėtojų būta
ir daugiau, pavyzdžiui, Mik nų kaime.
Susipažinę su ponia ofija Vaškeliene, iš karto supratome, kad geresnės
pateikėjos magijos klausimu turbūt nerasime. Baj rų kaime gyvenančios pašnekovės
tėvas atkalbėdavo nuo rožės ir nuo gyvatės. Savo žinias jis perdavė dukrai. Šitaip
ji pradėjo gydyti. Atkalbėjimui nuo rožės moteris naudoja šiame krašte įprastas
priemones: ruginius miltus ir mėlyną popierių. Mėlynasis popierius, pasak p. ofijos, negali būti bet koks. Tinkamo prieš penkerius metus sūnus atvežė iš Vilniaus.
Mūsų paprašyta ofija ne tik parodė mėlynąjį popierių, bet net ir padovanojo dvi
truputį skirtingo atspalvio atraižėles. Iš jos pasakojimų supratome, kad rožių yra
net dvylika rūšių. Kai kurias pagydyti lengva, tačiau piktąją rožę gydyti sunku.
Rožė atsiranda dėl trijų priežasčių: sunkaus darbo, nervų ir išgąsčio. Gydydama
rožę, ponia ofija pirmiausia atkalba žaizdą, paskui kartu atkalba ruginius miltus
ir mėlyną popierių. Tada ant pažeistos vietos dedami ruginiai miltai, mėlynasis
popierius ir aprišama. Rožę gydyti reikia pradėti greitai, kol dar žaizda neprakiuro. Jeigu žaizda jau šlapia, ruginių miltų tiesiai ant žaizdos dėti negalima. Reikia
dėti šiek tiek toliau nuo prakiurusios vietos. Rožei pagijus, mėlynojo popierėlio
negalima šiaip sau bet kur išmesti. Geriausia jį sudeginti. Paklausta, ar greitai
pagyjama nuo rožės, ponia ofija paaiškino, kad išgyti galima ir per savaitę, ir
per mėnesį. Labai svarbu pačiam prisižiūrėti. Jeigu ligonis nervinsis, sunkiai dirbs,
rožės gydymas gali būti ir nesėkmingas.
Jau mūsų pažinties pradžioje ponia ofija perspėjo, kad negalės mums pasakyti užkalbėjimo žodžių. Šitaip pasielgusi, ji nustotų savo galių ir jau nebegalėtų
atkalbėti. Atkalbėtojas burtažodžius gali perduoti tik vyriausiam arba jauniausiam
šeimos vaikui. Ponia ofija savo galias ketina perduoti arba dukrai, arba vienai
iš dviejų anūkių. Atkalbėtoja džiaugėsi, kad dukra ir anūkės rimtai vertina jos
darbą, tad ji turės kam patikėti savo patirtį.
Iš ponios ofijos ir kitų mūsų kalbintų moterų girdėjome apie Užpaliuose
ir gretimuose kaimuose prieš keliolika ar keliasdešimt metų gyvenusius užkalbėtojus, kurie savo patirtį nusinešė į kapus. Viena moteris apgailestaudama
pasakojo, kaip po jos giminaičio mirties likusius užkalbėjimų tekstus sudegino
juos radę vaikai.
Ponią ofiją aplankėme žinodami apie tai, kad ji moka užkalbėti, o į
ponios Anelės Indrašienės duris pabeldėme visai atsitiktinai. Maloniai sutikti,
įsišnekėjome ir netrukus sužinojome, kad 1921 m. Ant baltės kaime gimusi ir
beveik 60 metų Užpaliuose gyvenanti moteris moka užkalbėti nuo gyvatės. Iš
Šeimat es kaimo kilusi jos senelė Monika Ruzgienė mokėjo užkalbėti. Senelė užkalbėjimą perdavė ponios Anelės seseriai. Tačiau šeimoje vyriausia buvo Anelė,
todėl seseriai perduotas užkalbėjimas negalėjo būti veiksmingas. Tai žinodama
sesuo užkalbėjimo tekstą perdavė vyresniajai seseriai. Pati ponia Anelė sakė,
jog niekada to užkalbėjimo nėra naudojusi, tačiau, jos manymu, užkalbėjimas
tebėra veiksmingas. Šio užkalbėjimo tekstą ji perdavė mums, prieš tai įsitikinusi,
kad galime jį perimti, t. y. kad šio straipsnio autorius šeimoje yra jauniausias,
o autorė – vyriausia.
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Užkalbėjimą sudaro šie devyni žodžiai:
e ė e tė ie o al tė. Kad us
erai tai ereis. Reikia vieną kartą pasakyti šiuos devynis žodžius, po to sukalbėti
triskart „Sveika Marija“. Kalbant reikia rankose laikyti duonos gabalėlį. Sukalbėjus
duonos gabalėlis duodamas suvalgyti gyvatės įkirstam žmogui. Užkalbėjimas tinka
ne tik žmogui, bet ir gyvatės įgeltam gyvuliui. Šį užkalbėjimą žinančių gyvatės
nekerta.
Rožė, gyvatės įkirtimas – labai rimti susirgimai. Laimei, jie pasitaikydavo
kur kas rečiau, negu daugeliui gerai pažįstamos karpos. Kaip jas gydyti, prisiminė ir smulkiai mums papasakojo p. Anelė Indrašienė: Seniau
onės ant
rank la ai turėda o kar . r dideli ir a i. ai reikia ai t ilnon siūl
ridėt
rie kar os rišt ir sak t Kar
rišu.
e nis kartus kar
rišu
asak t. r
u e t a elius de nis to ieto . askui kito ieto ėl tai
at kar
rišu
sak t ir tai de nis kartus. e nis kartus o de nis a elius. Būktai au nuau a
tos kar os. un ksta.
kur tada tuos raištukus reikia adėt
eikia adėt akast o slenksčiu o lašais
kur anduo laša. rie na o ar rie t arto. Bet kur et tik ašal . ai tada au ran ksta.
ai čia
oni kar os.
uli kar as kai
šito tai ne inau. r dar io as
reikia a aut. as didelis. ideli io
ūda o. ali tokie. r io ui duot kad a iot
a kand iot
io as.
1923 m. Mikėnų kaime gimusi Marija Grižienė smulkiai išdėstė, kaip ji
nugydė karvės tešmens karpas. Minkydamos tešlą duonai moterys kartkartėmis
drėkina rankas vandeniu. Šitą vandenį galima panaudoti karvės tešmens karpoms gydyti. Kai duonos kepalai sudėti į pečių, reikia nueiti prie karvės ir šituo
vandeniu numazgoti karpas. Grįžus atgal, tą vandenį pilti į pečių taip, kad jis
pasiektų pečiaus galą. Pilant reikia sakyti: Kad tu sude tu
Ponia Marija dar
paaiškino, kad žmogaus karpų gydymas priklauso nuo mėnulio fazių. Viena jos
draugė pavasarį, šviečiant jaunam mėnuliui, nusiplovė rankas burbuliuojančio
polaidžio vandens putomis, ir karpos pranyko.
Mūsų kalbintos moterys prisiminė daugelį būdų, kaip išnaikinti karpas.
Iš įdomesnių reikėtų paminėti karvės tešmens trynimą užmuštos ir stiklainyje
palaikytos rupūžės gabalėliu. Viena moteris papasakojo, kaip ji karvės tešmens
karpas nugydė, trindama jas gyva varlyte, žegnodama karpą ir mintyse Dievulį
minėdama. Maginio karpų gydymo įvairovė Užpaliuose didelė. Nors ji dažnokai
remiasi individualia patirtimi, dauguma moterų žinojo karpų gydymo būdą mėnesinių krauju. Kelioms pašnekovėms net pavyko šitokiu būdu išgydyti karvės
tešmens karpas.
Pasaulyje gyvuoja senovinė maginė idėja, skelbianti, kad kraujas – labai
ypatingas skystis. Šią idėją palaiko nesuskaitoma daugybė pavyzdžių, iš kurių
matyti, kad be kraujo vaizdinio neišsiverčia turbūt nė viena pasaulio religinė ir
maginė praktika. Įvairiausioms religinėms sistemoms gerai pažįstama kraujo auka.
Kraujas dažnai dalyvauja meilės, gydymo ir kenkiamosios magijos veiksmuose.
Be to, krauju sutvirtinamos sutartys, krauju nuplaunama gėda ir išperkami nusikaltimai. Visur ir visados minėtoji idėja remiasi prielaida: kraujas įkūnija gyvybę,
sielos buveinė – kraujyje. Kraujo simbolika plati. Viena vertus, jis simbolizuoja
ugnį, meilę ir gyvenimą. Kita vertus, – karo ir mirties simbolis.
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Kraujas, kaip ypatinga maginė medžiaga, dažnai naudotas labai sunkioms
ligoms gydyti. Mūsų kalbintos moterys pasakojo, kad anksčiau daugelis sirgdavo vadinamuoju „nuomaru“, t. y. epilepsija. Ši liga laikyta beveik nepagydoma.
Tačiau viena pateikėja papasakojo, kad jos mama sėkmingai išgydė savo sūnų,
pateikėjos mažąjį broliuką, kurmio krauju.
Dar viena liga, kurią, mūsų pateikėjų žodžiais tariant, sukelia sąlytis su krauju,
vadinama adli a (padleca, padlecai). adli a – tai įvairių atspalvių nenykstančios
odos dėmės ant veido, rankų ar kitų kūno vietų. Tokiomis dėmėmis apeina tas,
kuris pirtyje susiliečia su mėnesinėmis sergančios moters krauju. Siekiant išvengti
adli os, griežtai laikytasi tvarkos: pirmiausia į pirtį eidavo vyrai, po to – moterys.
Klausinėdami apie adli , pastebėjome įdomų dalyką. Užpaliuose, skirtingai negu
Dzūkijoje ar R kiškio rajone, žmonės mėnesinių kraujo kenksmingumą aiškina gerokai įvairiau.2 Jeigu minėtose Lietuvos vietose moterys pabrėždavo, kad mėnesinių
kraujas gali sukelti odos dėmes tiek moterims, tiek vyrams, tai Užpalių krašte
nuomonių apie adli os aukas spektras platesnis. Štai viena pašnekovė tvirtino,
kad mėnesinių kraujas kenkia tik vyrams, kita teigė, kad tik moterims, o trečia,
parodžiusi, kokias dėmes jai pačiai ant rankos paliko adli a, paaiškino, kad vyrai
šiai ligai atsparūs. adli a esą suserga tos mergaitės, kurioms dar nebūna mėnesinių. Patį didžiausią pavojų pirtyje kelia ta moteris, kuri, sirgdama mėnesinėmis,
pila vandenį ant įkaitusių akmenų. Vadinasi, adli a plintą per garą, kurį sukelia
mėnesinėmis serganti moteris. Kenksmingo garo gavusios jaunos, dar mėnesinių
nesulaukusios mergaitės būtinai užsikrečia adli a. Pateikėja tvirtino, kad didelė
dėmė ant rankos jai atsirado tuomet, kai jai tebuvo 12 metų.
Mėnesinių pradžią, kaip patvirtino mūsų kalbintos moterys, seniau gaubė
ypatinga paslaptis. Užpalių krašte, kaip, beje, ir visoje Lietuvoje, vyravo nerašyta
taisyklė – apie būsimąjį brandos įvykį mergaitė neturėjo nieko žinoti.
Vienos pateikėjos paklausėme, kaip anksčiau mamos sutikdavo savo dukterų
mėnesines. Su skuduru er eid
– atsakė ji ir papasakojo, kaip apie 1950 m.,
dar būdama maža mergaitė, atsitiktinai nugirdo vieną greta Užpalių miestelio
esančio kaimo gyventoją bendraamžėms moterims sakant:
š sa o dukr tai au
akar su skuduru er eid . Smalsi mergaitė paklausė mamos, už ką ta moteris
savo dukrą mušė. Mama paaiškino šitokiais žodžiais:
i čia i la ai stara adna.
Va asisakė er aitė
a a kas čia an da ar atsitiko
ai tada
su skuduru
trinktelė o kad dau iau nieka nesi asakot .
Šiuos vaikystės įspūdžius mums išdėsčiusios moters mama vėliau savo
dukrai pranešė apie tai, kad visoms mergaitėms anksčiau ar vėliau prasideda
mėnesinės, ir paaiškino, kad nereikia šio reiškinio bijoti. Tačiau jau vien iš
to, ką mūsų pateikėja papasakojo, galima numanyti, kad sudavimo per veidą
paprotys labai senas, Užpalių apylinkėse gerai žinotas ir ilgai (net iki XX a.
vidurio) praktikuotas. Be to, pasakojimas rodo, kad apie tai mama su dukra
nebuvo linkusi kalbėtis.
Ir iš tikrųjų, daugelis klausinėtų moterų beveik nieko apie minėtą
2
Navickas V., Piliponytė A. Moterų paslaptys,
paprotį negalėjo pasakyti. Tačiau vieeliai. Kriaunos, sud. V. Mačiekus, 2-oji papild.
na daug ankstesnius laikus menanti
laida, 2009, p. 993.
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moteris prisiminė, kaip jai mama aiškino, kad dukra, mėnesinėms atsiradus,
būtinai turi pasisakyti mamai. Jeigu dukra pasisakys, tuomet mama galės tris
kartus dukteriai sušerti per žandą. Taip padarius, mėnesinės visą gyvenimą
bus neilgos ir negausios. Savo pirmųjų mėnesinių ši mergaitė laukė gana ilgai,
ji net nuogąstavo, kodėl jos draugei pirmasis kraujas pasirodė 14 metų, o jai,
nors greit 17, vis dar ne. Pagaliau įvyko tai, kas turėjo įvykti, mergaitė pasisakė
mamai, ir mama jai sušėrė ranka tris kartus per veidą. Kitaip sakant, atliko
senovinį maginį ritualą, kurio prasmė – nulemti mažesnę mėnesinių gausą ir
trukmę, o kartu palinkėti dukrai sėkmės, sveikatos ir grožio. Kaip liudija Lietuvos etnologų surinkta tyrimų medžiaga, panašūs ritualai būdavo atliekami
įvairiose mūsų krašto vietose.3 Gaila, kad išnykusių brandos apeigų liudininkų
šiandien liko tiek nedaug.
Magišku būdu lemti mėnesinių trukmę ir gausą galėdavo ir pribuvėja. Viena pateikėja prisiminė štai ką girdėjusi iš Užpalių krašto pribuvėjų:
er ait kai
nu rausia ir
kart tai reikia išnešus anduo o sus aru ilt at kiukais kad lačiai
neišsitašk t šitas anduo. ai skaitos ėnesinė len iau sir s a os ėnesinės us.
it iš ri u ė
irdė au.
Beveik visos Užpalių miestelio ir gretimų kaimų moterys, paklaustos apie
vyrų priviliojimus mėnesinių krauju, patvirtino, kad joms teko apie tokį metodą
girdėti. Jis vadinamas a da i u. Kalbėdami apie galvą dėl moteriškės pametusius
vyrus, užpalėnai sako:
ur ūt ėnesinė is a da ė. Pasakojama, kad apduotas
vyras, net nekęsdamas jį priviliojusios moters, niekaip negali nuo jos atsiplėšti. Vyrų priviliojimus Aukštaitijoje tyrinėjęs etnologas Ž. Šaknys pastebi, kad
žmonės šitokių viliojimo būdų netoleruodavo, suvokdavo kaip didelę nuodėmę.
Mūsų pateikėjos irgi aiškino, kad šie veiksmai labai pavojingi ir nederami. Paklaustos, ar, jų manymu, apie a da i us tik šnekama, bet iš tikrųjų nedaroma,
kelios moterys pareiškė tikrai žinančios, kad daroma. Pateikėjų teigimu, nepaisant neigiamos pažiūros į a da i us, visados pasitaiko savanaudžių, troškimų
nevaldančių moterų, kurios ryžtasi imtis pavojingos a da i o praktikos. Kelios
moterys prisiminė, kaip draugės skųsdavosi sūnus apdavusiomis nedoromis mergomis. Gali būti, kad anytos, manydamos, kad marčios netinka sūnums į porą,
terasdavo vieną būdą netikusiam sūnų pasirinkimui paaiškinti – a da ė. Kita
vertus, sužinojome, kad kai kurios merginos net girdavosi apdavusios bernus.
Viliojimo technika buvusi gana paprasta: keli mėnesinių kraujo lašai geidžiamajam vyrui į alų, arbatą ar kitą spalvotą gėrimą, o patikimumo dėlei galima kas
mėnesį dozę pakartoti. Vienos pašnekovės draugė kartą gyrėsi išradusi originalų
a da i o būdą. Buvo, atseit, šitaip. Sėdėjusi ji su bernu. Abu krimtę riešutus.
Mergina vikriai riešutėlius pavilgydavusi ir pakišdavusi vaikinui. O tas imdavęs
ir krimsdavęs vieną po kito. Kai paklausėme, ką apie tokias praktikas mano pati
pateikėja, ji atsakė:
urn
isoki
asaul e ra.
Nepritarimą nedoriems viliojamiesiems veiksmams, neigiamą ben- 3 Š a k n y s Ž . B . auni o randos a ei os ietu o e
a. a ai o e
a. ir o o e usė e, Vilnius,
druomenės požiūrį į a da i
prak1996, p. 49–54; Račiūnaitė R.
oteris tradi inė e
tikuojančias savanaudes rodo kalbintų
lietu i kultūro e
eni o iklo a ročiai
a.
a ai a
a. idur s , Kaunas, 2002, p. 85–89.
užpalėnų nuomonė, jog su nederamu
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būdu prisiviliotu vyru gyventi nesiseks. Šį požiūrį labai aiškiai apibendrina vienos
pateikėjos žodžiai:
er a reit ristrauks kad norės. ėnesinė sir si ar aton dėsi
ir rili s rie ta s. Bet askui kai a si esi tai au ne lės. Skaitos a da ė ern
er a.
askui ne ėr
eni o. ei aikai
aikus išeina nei t
eni as. ia tai
au ne. eriau ne iliok. Būsi ra i er ina.
ei u tai
er a ern
ri ilio a tai
is rili a rie os ir iskas.
ar ra ūdas kai tuos urtus ašalinti
ia aš au
ne inau kai atsikrat t.
Tačiau nereikia manyti, kad tik moterų giminėje pasitaiko labai savanaudžių
asmenų. Vyrai irgi linkę neleistinais būdais merginas vilioti. Apie tai perspėdavo
mamos, kitos išmintingos, bendruomenės dorą saugančios moterys.
Doros saugojimas kartais būdavo kraštutinis ir, kaip pasakojo moterys, tikrai
griežtas. Kai kurios net paauglystės sulaukusios mergaitės dar manydavo, kad
vaikus neša gandras. Intymius vyrų ir moterų santykius gaubė visiška paslaptis.
Kelis kurioziškus savo gyvenimo įvykius mums atvirai papasakojo viena garbaus
amžiaus moteris.
Ją, penkiolikmetę paauglę, tėvai pirmą kartą išleido į šokius. Priėjo vaikinas
ir pakvietė šokiui. O ji jam atkirtusi:
e aš neisiu. ar aik
ritais si. atai tai
...
ritaisei aik . Vaikinas susigėdęs dingo, merginą į šokius lydėjęs giminaitis
apstulbo, o tėveliai namie barė sakydami:
ie en nereikia niekur leist. atai
k kal a Kvatodama mūsų pateikėja paaiškino, jog buvo nugirdusi tėvų pokalbį
apie tai, kad toks ir toks tokiai ir tokiai vaiką pritaisė. O šokti ją lyg tyčia pakvietė kaip tik tas vaikinas, apie kurį ėjo minėti gandai. Penkiolikmetė išsigando,
nes nebuvo tikra, ar vaiko pritaisymas negali nutikti šokant. Įvykis baigėsi tuo,
kad tėvai jos dar ilgai į šokius neleido.
Pagaliau mergina suaugo, išgražėjo ir jau tikrai žinojo, kad šokio metu vaikai
nepritaisomi. Tad į šokius eidavo be baimės. Vieną sykį pakvietė ją šokti dailus
kavalierius. Pašokdino, maloniai pakalbino. Padavęs plytelę šokolado, pridūrė, kad
norėtų susipažinti:
aš ir sakau
e. Kad aš dar ne al o u en tis. čiū.
ada
iūrėk kai
u o. u e us ir atsisėdus t šokolad
a ečiau o ko o . š ečiau Vot
ie enė
ereikia erno
nereikia ir šokolado
Tačiau ne šiaip sau mergina atsikratė tais laikais ypač reto skanėsto: „Sak da o kad a duoda. es i oda o . ri sdinda o. Sak da o kad ernai a duoda. ai
kai i aš al siu
ai aš ir i au.
Baimintis būta dėl ko. Suvedžiotos ir nesantuokinio vaiko susilaukusios
merginos užtraukdavo didelę gėdą ir sau, ir savo šeimai, ir visam kaimui. Nevilties apimtos net rizikuodavo kūdikio atsikratyt ir, pasak vienos pateikėjos,
ei kokia er a asidar da o a ort u
ini us tai u o aisi nešlo ė. ...
ia
u o la ai sla tas dal kas. a ai isuo enė turė o lo
o iūr
tai . Kaltindavo
ne tik tokias merginas, jų tėvus, bet ir nesantuokoje gimusius vaikus. Kūdikio
besilaukiančios moterys privalėjo būti ypač dėmesingos ir budrios. Pamačiusios
gaisrą, turėdavo saugotis, kad neprisiliestų kurios nors savo kūno vietos. Tikėta,
kad prisilietus naujagimis gims turėdamas toje vietoje raudoną dėmę, kuri neišnyks visą gyvenimą. Be to, nėščiosioms nederėjo stebėtis, o juo labiau šaipytis
iš negražaus ar luošo žmogaus. Bijota, kad šitaip nederamai pasielgus, vaikas
gims būtent tokios išvaizdos.
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Apskritai nebūdavo patartina nėščiai moteriai per daug žmonėtis. pač daug
užpalėnai mums papasakojo nutikimų apie tai, kaip nėščioji ateidavo ko nors
pasiskolinti, o prašomo daikto negavusi, kaimynus apleisdavo pelėmis.
Kūdikio žindymas irgi sietas su kerais, lėmimais ir burtais. Pavyzdžiui,
rekomenduota pradėti žindyti iš dešinės krūties. Tikėta, kad, pradėjus iš kairės,
vaikas bus kairiarankis. Žindydavo iki metų, nors pasitaikydavo ir tokių motinų,
kurios žindė ilgiau. Vis dėlto manyta, kad iki metų žindyti vaiką yra visų geriausia. pač pavojinga vaiką žindyti susijaudinus ar išsigandus, nes vaikui gresia
apžindymas. Apžindytas vaikas linkęs susirgti priemėčiu. Siekiant to išvengti,
išsigandusiai žindyvei patariama nutraukti pieną nuo abiejų krūtų. Pašalinusi esą
kenksmingą pieną, motina toliau gali žindyti nesibaimindama, kad apžindys kūdikį.
Sunkių darbų išvargintos rankos riešo skausmą užpalėnai vadina ri u. Iš
pateikėjų pasakojimų matyti, kad ri o gydymo būdų irgi būta įvairių. Dažniausiai ri gydydavo, rišdami ant vilnonio siūlo mazgelius ir tuo sumazgytu siūlu
apvyniodami riešą. Viena moteris pasakojo, kaip jų kaime ri gydydavosi riešo
skausmo varginami žmonės. Kiekvienas mokėdavo pats sau tokius mazgelius
susirišti. Tačiau rišant rankos turėdavo būti už nugaros. Šitaip laikant rankas,
reikėdavo ant raudono vilnonio siūlo surišti tris kartus po devynis mazgelius.
Tuo siūlu po to apvyniodavo riešą ir laikydavo, kol skausmas praeis.
ra ir kitas ri o gydymo būdas. Jį prisiminusi pateikėja paaiškino, kad
jai ri gerai rišti mokanti moteris atnešė jau surištą vilnonį siūlą. Juo beliko
tik apsirišti riešą ir palaikyti dieną. Po to tą siūlą reikėdavo nusirišus pamesti
kur nors matomoje vietoje. Pametus laukti, gal kas nors paims. Tikėta, kad siūlą
paėmęs asmuo kartu perims ir sąnario skausmą.
Kita pateikėja išdėstė niekam – net įtartinų daiktų rinkėjams bei mėgėjams –
nepavojingą ri o gydymo būdą. Gydymui tinka senovinė rusiška penkių kapeikų
vertės varinė moneta. Ją reikia pridėti prie skaudamo riešo ir aprišus laikyti tol,
kol skausmas praeis. Šis būdas tinkamas ir narikauliams (ant riešo iškilusiems
kietiems gumbeliams) gydyti.
Keršto magijai varinės monetos nepakanka, reikia auksinės. Viena pateikėja
papasakojo dar iš savo tėvelio girdėtą istoriją. Bobutei dingo pinigai. Visur ji tų
pinigų ieškojo, bet nerado. Pagaliau prisiminė, kad neseniai ją lankė kaimynė.
Daug negalvojusi bobutė ją apšaukė vagimi. Nekaltai apvagintoji žiauriai atkeršijo.
Paėmusi auksinį pinigą, įkišo bažnyčios varpan, patraukė tris kartus, ir bobutė
per tris dienas mirė. O tuos pinigus, pasirodo, bobutė buvo įsiuvusi į audeklą ir
gerai paslėpusi. Taip gerai, kad tik po jos mirties vaikai surado.
Senais laikais nutiko ir kitas paslaptingas įvykis. Jį minėdavusi 1921 m.
gimusios pateikėjos senelė: Vienas
o us ant e ero laukio o. r kitas su uo
sėdė o lai el ta . Su ūro o kar ė kita šone e ero. as
o us su irklu anden
lakė lakė ir did iausi ka uol s iesto susi lakė. r asakė
a ar šita kar ė au
ne eturės ieno nikd .
Siekdami apsaugoti karves nuo tokių ar panašių kerų, užpalėnai, pirmą
kartą pavasarį išleisdami gyvulius į ganyklą, juos aprūkydavo šventinta verba.
Dabar šis paprotys jau beveik išnykęs. Tik viena pateikėja sakė, kad savo karvutę
mintyse žegnodama pavasarį apeina su kibire rūkstančiais šventintais žolynais.
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Mažai kas tiksliai prisiminė karvių aprūkymo procedūrą. Geriausiai ją papasakojo
ir net parodė ponia ofija Vaškelienė: Vienas turi aė s u u adeli kitas š inčia
aė s š ento
olė
er e no a.
ude a ėles ir kr ia ai ien kart kit kart. uo
al os reikia esti. tsisto i rie šono ir er nu ar rė k. er nu ar is kr i . uo
al os iki uode os. ada ėl ė nok in sa e. ai us kr iaus enklas. Su š ento
olė . ai reikia. uo al os er is nu arkaul ien kart ir kit kart. r tai kiek ien
kar leidi a asar ir su rūkstančio
olė
er e no i.
oles rankose laikai
ankose.
ude i. ol nėlius tuos š enčia ru ūt . nus adedi kur ir sud iūsta. nas de a
ra iausiai. ū ai rūksta ra iausiai.
kas š entina
oteris ar ras
au iausia tai
ūda o oter s. Būt ir
rai ale dau iausia oter s. V rai ne risto a. ik oter s.
V rai tik aturi u ra . ei u neturėsi tai i ana nesistos. ai turėda o o oter s
š sda o. Va kai u o.
Karpų, ri o, o ypač karvių, Lietuvoje pastaruoju metu mažėja. Tam yra
objektyvių priežasčių. Stambiųjų raguočių skaičių ūkiuose reguliuoja rinka, karpoms
veistis trukdo švara, o ri as pasitaiko rečiau, nes mažiau dirbama rankos riešą
varginančių darbų (pvz., rugių jau turbūt niekas šiandien nepjauna pjautuvu).
Užkalbėjimai nuo rožės šiandien vis dar vyksta. Tam vėlgi yra svarių priežasčių. Pirma, susirgimų rože, regis, nemažėja. Antra, kai kurias rožės formas,
kaip žinia, lengviau išgydyti užkalbėjimu negu medikamentais. Taigi, užkalbėtojo
ieškančių žmonių Lietuvoje netrūksta. Kaip ir be kaltės apkaltintų. Tik teisybės
neradusieji, be abejonės, griebsiasi ne gydymo, o keršto magijos.
Kraujo magija Lietuvoje irgi gyvuoja. Gal tik apie adli girdėti rečiau. Jeigu
išnyktų kaimo pirtys, sykiu turbūt išnyktų ir adli a. Kita vertus, turint omenyje
lietuvio aistrą suomiškoms, japoniškoms pirtims, baseinams ir kubilams, lyg ir
turėtume tikėtis, kad adli a gyvuos.
Užtai visiškai aiški a da i o situacija Lietuvoje. Kas jau kas, o a da i as
tikrai klesti. Juk a da i as – tai ne karpų nurišimas, kurio ateitį iš esmės lemia
karpų pašalinimo operacijos prieinamumas grožio ir kosmetologijos klinikoje. Tai
ir ne karvės aprūkymas, kurio likimą reguliuoja agrarinė politika: nebus karvės –
nereikės ir aprūkymo.
da i
palaiko nesuvaldomos aistros, savanaudiški
troškimai, kerštas, pavydas, tuštybė, o kartais ir paprasčiausia kvailybė. Šitoks
elgesio pamatas tvirtas ir amžinas.
Pateikėjos
1. 1944 m. Lygamiškio kaime gimusi pateikėja. Gyveno Utenoje, o nuo
1995 m. gyvena Vilučių kaime. 2010 m. Vilučių kaime užrašė M. Balikienė ir V. Navickas.
2. 1929 m. Mikėnų kaime gimusi ir ten gyvenanti pateikėja. 2010 m. Mikėnų kaime užrašė M. Balikienė ir V. Navickas.
3. 1931 m. Mikėnų kaime gimusi ir ten gyvenanti pateikėja. 2010 m. Mikėnų kaime užrašė M. Balikienė ir V. Navickas.
4. 1947 m. Tadžikijoje gimusi, o nuo 1969 m. Užpaliuose gyvenanti pateikėja. 2010 m. Užpaliuose užrašė M. Balikienė ir V. Navickas.
5. 1943 m. Mažeikiškių kaime gimusi pateikėja. 2010 m. apsigyveno Užpaliuose. Užrašė M. Balikienė ir V. Navickas.
6. 1923 m. Mikėnų kaime gimusi pateikėja. Gyveno Tarvydžių kaime,
arasų rajono abiečiūnų kaime. Nuo 1990 m. gyvena Užpaliuose.
2010 m. Užpaliuose užrašė M. Balikienė ir V. Navickas.
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7. 1937 m. Puodžių kaime gimusi pateikėja. 2004 m. apsigyveno Užpaliuose. 2010 m. Užpaliuose užrašė M. Balikienė ir V. Navickas.
8. 1926 m. Vainiūnų kaime gimusi pateikėja. Gyvena Bajorų kaime.
2010 m. Bajorų kaime užrašė M. Balikienė ir V. Navickas.
9. 1935 m. Kaniūkų kaime gimusi ir visą laiką ten gyvenusi pateikėja.
2010 m. Kaniūkų kaime užrašė M. Balikienė ir V. Navickas.
10. 1938 m. Martinčiūnų kaime gimusi pateikėja. Gyvena Kaniūkų kaime.
2010 m. Kaniūkų kaime užrašė M. Balikienė ir V. Navickas.
11. 1927 m. Anykščių rajono Dabužės dvare gimusi pateikėja. Nuo
1975 m. gyvena Kaniūkų kaime. 2010 m. Kaniūkų kaime užrašė
M. Balikienė ir V. Navickas.
12. 1931 m. Kaniūkuose gimusi ir visą laiką ten gyvenusi pateikėja.
2010 m. Kaniūkų kaime užrašė M. Balikienė ir V. Navickas.
13. 1921 m. Antabaltės kaime gimusi pateikėja. Nuo 1954 m. gyvena Užpaliuose. 2010 m. Užpaliuose užrašė M. Balikienė ir V. Navickas.
14. 1935 m. Levizarų kaime gimusi pateikėja. 2006 m. apsigyveno Užpaliuose. 2010 m. Užpaliuose užrašė M. Balikienė ir V. Navickas.
15. 1932 m. Anykščių rajono Janonių kaime gimusi pateikėja. Užpaliuose gyvena nuo 1962 m. 2010 m. Užpaliuose užrašė M. Balikienė ir
V. Navickas.
16. 1940 m. Užpalių vienkiemyje gimusi pateikėja. Užpaliuose gyvena nuo
1972 m. 2010 m. Užpaliuose užrašė M. Balikienė ir V. Navickas.
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Bloga akis
onika Balikienė

Bloga akis – labai senas ir stebėtinai patvarus kultūros reiškinys. Jis gerai
pažįstamas nemažai daliai pasaulio tautų. Reiškinio esmę sudaro įsitikinimas, kad
įdėmus žvilgsnis skleidžia kenksmingą galią, o pasigėrėjimas svetima laime ar
nauda prišaukia nelaimę. Mokslo požiūriu, bloga akis – tai nuosekli, kisti nelinkusi
įsitikinimų, papročių, elgsenos, saugos ir gydymo sistema.1
Blogos akies reiškinio tyrinėtojai išsyk pastebėjo, kad įvairių kraštų žmonės
aiškina ir gydo nužiūrėjimą, saugosi nužiūrėtojų ir aiškina jų atsiradimo priežastis
labai panašiai. Tačiau mokslininkus labiausiai domina skirtumai. Analizuodami,
kaip skirtingai žmonės tiki bloga akimi, kokiomis apsaugos ir gydymo priemonėmis naudojasi, kokiais būdais diagnozuoja nužiūrėjimą, antropologai, etnologai,
psichologai ir istorikai tikisi išsiaiškinti, kur žmonės įžvelgia blogį, kaip jį supranta
ir ką daro su blogiu susidūrę.
Ekspedicijos metu Užp lių miestelyje, Baj rų, Kani kų, Mik nų ir Vil čių
kaimuose apklausiau 22 įvairaus amžiaus ir išsilavinimo žmones: 16 moterų ir 6
vyrus. Pateikėjai, negailėdami brangaus laiko ir jėgų, mielai atsakinėjo į anketos
klausimus.2 Remdamiesi asmenine patirtimi, tėvų ir senelių pasakojimais, užpalėnai
dosniai dalijosi įspūdžiais ir atsiminimais apie blogą akį. Vieni tikino, kad bloga
akis tikrai egzistuoja ir kad jiems asmeniškai teko su tuo ne kartą susidurti bei
nukentėti. Kiti aiškino, kad apie blogą akį jie tik girdėjo, todėl buvo linkę jos
kenksmingumu abejoti. Treti tvirtino, kad bloga akis tėra senas prietaras, kuriuo
šiandien jau niekas netiki. Tačiau visų svarbiausia, kad nesutikau nė vieno žmogaus, kuris būtų absoliučiai nieko apie šį reiškinį negirdėjęs.
Remiantis Užpalių miestelio ir jo apylinkių gyventojų pasakojimais, pavyko
įžvelgti šiuos tikėjimo bloga akimi savitumus.

Nužiūrėtojai
Užpalėnai gebėjimą pakenkti akimis vadina „apžiūrėjimu“, o kenkiamajį
nusistebėjimą – „nudyvijimu“. Pateikėjų teigimu, dažniausiai apžiūri vadinamosios
„bobos“ – senyvos ar bent jau vyresnio amžiaus moterys. Kai kurie pateikėjai
aiškino net negirdėję apie galinčius nužiūrėti vyrus. Vaikai, paaugliai, jaunuoliai
nenužiūri. Kalbinti žmonės aiškino,
kad mažieji apskritai nesidyvija: ma- 1 Dundes A. (ed.) The Evil Eye: A Folklore Casebook,
Garland Publishing Inc., New ork, 1981; Maložam nerūpi svetimi galvijai ar pasėliai,
ney
. (ed.) The Evil Eye, olumbia University
Press, New ork, 1976; Balikienė M. Blogos akies
jo visai nedomina kaimynų turtas.
kilmės ir tvermės teorijos, iaudies kultūra, 2010,
Žmonių pastebėjimu, ne visi
Nr. 1, p. 54–62.
nužiūrėtojai kenkia tyčia. Kai kurie 2 Lauko tyrimų medžiaga rinkta naudojantis straipsnio autorės sudarytu etnografinių klausimų lapu:
net nežino, kad jų akys pavojingos.
Balikienė M. Blo a akis. tno ra ini klausi
la as.
Tačiau pasitaiko tokių, kurie, net ir
V., 2005. Pateikėjų pasakojimai, jiems leidus, įrašyti
į garso juostas. Įrašai ir išrašai saugomi asmeniniatai žinodami, neperspėja šeimininkų,
me autorės archyve. Dėkoju Užpalių ekspedicijos
lenda į tvartus, giria gyvulius ir vaidalyviui Vytautui Navickui už pagalbą renkant
kus. Toks elgesys laikomas netinkalauko tyrimų medžiagą.
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mu, tokių asmenų užpalėnai bijo ir saugosi. Kaip tvirtino kelios pateikėjos, net
šiandien pasitaiko žmonių, kurie niekam nerodo ir neleidžia fotografuoti vaiko
tol, kol jam sueina bent pusė metų. Šitaip atsargiai elgiasi ne vien senoliai, bet
ir jauni tėvai.
Blogaakis net ir norėdamas savo akių galios suvaldyti negeba. Ši galia
jam duota visam amžiui. Užpalių apylinkėse gyvuoja dvi nuomonės apie tai,
iš kur atsiranda blogos akys. Pirmoji teigia, kad blogaakiu gimstama. Kol
mažas, toks žmogus dar nenužiūri, nes, kaip jau buvo minėta, net neturi intereso nužiūrėti. Tačiau užaugęs ir išmokęs pavydėti, jau geba kenkti akimis.
Dar blogiau, jeigu blogaakis ne tik žiūri, bet dar ir dyvijasi. Antroji nuomonė
griežtai skiriasi nuo pirmosios: blogaakiu ne gimstama, o tampama. Tapsmas
įvyksta kūdikystėje. Pateikėjai tvirtino, kad motinai iš naujo ėmus žindyti vaiką,
kurį jau buvo tvirtai nuspręsta atjunkyti, toks vaikas užaugęs turi blogas akis.
Ne visi pateikėjai atžindymą siejo su blogomis akimis. Tačiau visos moterys
aiškino, kad atžindymo draudimų būta ir anksčiau. Pagaliau teko išgirsti ir
tokią nuomonę apie blogų akių atsiradimo priežastį: blogaakių ir nužiūrėjimo
apskritai nėra. Tai tik senas prietaras, neišsilavinusių žmonių išsigalvojimas,
kuris jau baigia išnykti.
Pateikėjų nuomone, blogaakiai iš aplinkinių žmonių neišsiskiria nei apranga, nei išvaizda, nei akių spalva. Vis dėlto kai kurie pateikėjai sakė, kad juodos,
rudos, žalios akys stipresnės. Akių dydžio ar žvairumo žmonės su blogomis akimis nesiejo, tačiau žvilgsnio ypatumus pažymėjo. Blogų akių žvilgsnis lakstantis,
niūrus, nemielas. Maža to, blogaakiai, lyginant su kitais bendruomenės nariais,
smalsesni, landesni, piktesni ir pavydesni.
Įdomų pasakojimą apie blogaakę panelę prisiminė viena pateikėja. Ji šį
pasakojimą vaikystėje girdėjo iš savo močiutės. Štai kaip jis skamba: Kai seniau
sak da o iena anelė turė o šit lo
d . au daikt ei u a at s tai au lo ai
us. uo os il snio nau a i iai
uliukai krisda o. Stai iai. i sten ėsi nau
ulėli ne a at t.
čia stai a iščiukus tarnaitė nešė ir ne ino o kad anelė turi rastas
akis. ad sako
a iūrėk kai ra ūs iščiukai
i
ie e
ta anelė asakė
kad
tiktai tr s krist
ai iš iso ulko tiktai tr s liko. na ati ino o t sa o li ne er .
al kokius trisdeši t iščiuk nešė o liko
i tr s.
Šiame pasakojime svarbu pastebėti blogos akies poveikio reikšmingą ypatumą: bloga akis ypač pavojinga naujiems, neseniai įsigytiems dalykams. Žmonės,
aptardami blogos akies aukas, šios aplinkybės nepabrėžia, bet pasakojimo turinys
ją atskleidžia. Be to, pasakojime matyti ir kiti svarbūs lietuviško blogos akies
komplekso elementai: blogaakė dvaro panelė, pati žinanti, kad geba nužiūrėti,
saugosi, kad kitiems nepakenktų akimis; maža to, panelė perspėja žmones, kad
saugotųsi jos akių. Ji, be abejonės, labai gera – tačiau savo blogų akių galios suvaldyti niekaip negali. Tai yra didelė kiekvieno gero blogaakio kančia ir nelaimė.
Apie ją kaip tik ir kalbama šiame pasakojime.

Nužiūrėtojų aukos
Pačios dažniausios blogos akies aukos – tai naminių gyvulių jaunikliai ir
maži vaikai, dažniausiai kūdikiai. Apskritai kuo vaikas jaunesnis, tuo nužiūrėjimas
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jam pavojingesnis. Blogos akies nužiūrėti vaikai ima verkti be aiškios priežasties,
sunkiai užmiega, o miegodami blaškosi. Retsykiais bloga akis paveikia ir suaugusį
žmogų. Pavyzdžiui, apsunkina sergančiojo būklę, sveikam sukelia nemigą arba
sunkius sapnus, atima apetitą.
Nužiūrėtos kiaulės nustoja ėsti, neauga, karvės nebeduoda pieno, teliukai,
ėriukai, paršiukai padvesia, o jeigu nepadvesia, tai, pasak vienos pateikėjos, darosi
„skurdukai“.
Augalams blogos akys irgi pavojingos. Nužiūrėti javai, bulvės, daržai, gražios gėlės neauga. Kalbinti pateikėjai augalų nužiūrėjimą, lyginant su suaugusio
žmogaus nužiūrėjimu, minėjo netgi dažniau.
Žmonės neprisiminė atvejo, kad blogos akys būtų pakenkusios negyviems
daiktams, kaip antai ūkio padargams, virtuvės įrangai, pastatams ar panašiam
turtui. Tačiau kai kurie pateikėjai tvirtino, kad įmanoma nužiūrėti sėkmę, pavyzdžiui, prekybinę laimę.

Nužiūrėjimo diagnostika
Pykčiu, pavydu, godumu, neapykanta ir net tyčiniu kenkimu pasireiškiantis
blogis – galinga griaunamoji jėga. Ją įvardija, valdo ir įveikti mėgina kiekviena
bendruomenė. Vis dėlto užpalėnai, kaip, beje, ir kitų Lietuvos vietovių gyventojai,
specialių blogos akies diagnostikos priemonių neįvardijo. Svarstydami klausimą, ar
nelaimę tikrai užtraukė blogos akys, o ne kita priežastis, taip pat siekdami nustatyti, kieno akys konkrečiu atveju pakenkė aukai, žmonės vadovaujasi asmeniniais
pastebėjimais ir asmenine nuomone. Be abejonės, remiamasi dar ir bendruomenės
socialiniais tinklais sklindančia informacija.
Kaip socialiniais tinklais sklindančios žinios apie tariamą gebėjimą nužiūrėti
veikia žmogaus gyvenimą, išsamiai papasakojo net keli pateikėjai.
Istoriją apie šeimos ir artimų giminaičių aplinkoje sklindančią informaciją
apsakė paėjusio amžiaus penktajame dešimtmetyje gimusi moteris, kurią vaikystėje – o tai labai retas Lietuvoje dalykas – blogaake apšaukė teta, motinos sesuo.
O buvo taip. Vieną kartą pateikėjai, gal kokių devynerių metų mergaitei, viešint
pas tetą, toji į šulinį leido bidonėlį pieno. Šulinys buvo gana gilus. Tetai bidonėlį
palengva leidžiant, mergaitė ir sako:
an atrodo kad ta o ir ė nutrūks. Tik
spėjo pasakyti, virvė nutrūko, ir visas bidonėlis – į šulinį. Atsisuko teta ir tarė:
Va ta o akis lo a. u nu iūrė ai. Tuo kartu mergaitė net nesusimąstė. Jai atrodė,
kad teta pasakė niekus. Prieš bidonėliui nugarmant į šulinį, ji tarsi pamatė, kad
ta virvė turi nutrūkti.
Kitas nemalonus epizodas nutiko jau namie. Štai kokiais žodžiais jį išdėstė
pateikėja:
teinu aš iš ok klos dien . otina krauna alkas
asto . Va tai au
isai ai ia u krauti alkas. Sako
alauk. uo al t tau duosiu. ik ai siu alkas
kraut.
aš sto iu ir sakau
e a ai si. uo
alkos iš irs.
ik s ė au asak t isos
alkos iš irto.
uo to laiko isada ūda o šitai kar ė atsi edė eršel tai seser edasi ir sako
ina
a iūrėsi koks is ra us.
an
eik. a o ak s lo os.
aš
kda au
aisiausiai
r kur čia ano lo a akis
ai i ano ak s kai
is . Sak da o
u
ali nu iūrėt.
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ar ku eliukas u o. u nuė au. u ir kas čia
tsi edė ku elė ku eliuk .
aš
ir a a ačiau. tė au rėkda a ir sakau
a a
sakau
iūrėkit au ūs ku elė
turi la ai ra
ku eliuk
u uli ku eliukas. u ien dien uli kit uli. u
sako al reikia eterinar k iest
u tai al is au ir sir o
u tai au ara ane
kad aš a ačiau
ai a tu nu iūrė ai.
ai k aš nu iūrė au
š su rantu kad ūna
tai kad eini ir ka kuo asi ro i ir askui radeda n kt. u ūna tai . an ir i tek
tai . teina oteris iena
i kokios ra ios ta o ul ės Va ir š et
i kokios
ra ios ul ės
ė o liūtis ir ien dien eltoni la ai o ant r to aus uodi. ai k
aš čia da ar sak siu kad tos oters akis lo a
u i liūtis atė o. ia okio r šio nėra.
a
onės tai ir atiki.
Bet da ar o dau elio et čia at a iuo a toks ekstrasensas. u ne inau ar is
ekstrasensas o al koks a as. u ir kultūros rū uose tas senas senukas su kokio
ir ulė aiškina a ie
o aus auras. r rieinu aš. iūri is ir sako
u ūs nuosta i
aura. š asi iūrė au tai ūs ati eriausia.
aš ir sakau
an aik stė sak da o
kad ano akis lo a.
is
ai tie kas sakė la ai la ai kl do.
ai a.
k aš inau is su ir ulė a iūrė o ir sako
ūs la ai era aura.
Kai čia is asakė
e i očiau su tokiu
o u i eiti
ūš . r a aš tada
stau
al o u al tai an as onė e ka kas adiktuoda o kad tai atsitiks Kada rius
alkos kad kris idonas.
Šeimai ir giminaičiams sunkiai sekėsi įtikinti mergaitę, kad jos akys kenkia.
Blogiausia, kad šeimoje ją išskirdavo iš kitų vaikų:
r
ul s i da o ar kas.
u et kas. Kad
ul s išlikt
as ir erai au t tai an neleisda o ent kelias
dienas a iūrėti. as kai nus i ė dukr tė. tsi enu kai da ar. ina edasi seser
o an s nesi eda
e ali a. u nueisi kai us didesnė.
ai reiškia kad ano akis
ali ūti lo a.
Nužiūrėjimu įtartam vaikui teko šeimoje išgyventi nemalonių netekčių ir
nuoskaudų:
ano otina atkal ėda o nuo ro ės. r is t atkal ė i
otina erda ė
seseriai. ...
askui au aš u au u au usi ir kart tai išsikal ė au su a a. a a
okė o atkal ėti nuo
atės. š ien kart tai nu tai sėdi
au a šito tro o ir
aš sakau
a a tai tu ne asak si kai atkal ėti Sako
š ne aliu tau asak t nes
aš anau kad ta o akis lo a. r i tai at tokia sa otiška nuoskauda. š dar klausiu
ai alauk
a a sakai kad ano akis lo a. ai čia i ūs kaltė.
kuo čia aš
dėta ei u ano akis lo a
Laimei, kalbos apie pateikėjos blogą akį toliau šeimos ir artimų giminių
rato neišplito. Vis dėlto jos paveikė pateikėjos elgesį. Ji ėmė saugotis, nekviesta
neidavo į tvartą, nieko negirdavo:
Kai an leisda o tai tada tik eida au. Kai an asak da o kad au ali da ar.
Kelet au t dien .
ač kai au nau as ka kas i s.
askui au an ačiai
eni e reikė o. š turė au ir kar i ir kiauli . r reikė o ūti. r iskas erai u o.
šiai tai ir aikai au o. r ano ir kai n . r alikda o ir as ane alikda o et
oki toki
ro le
kai ir ne u o.
Istoriją apie bendruomenės aplinkoje pasklidusią informaciją papasakojo
šių įvykių pagrindinę veikėją gerai pažinojusi moteris:
a ino au ien aun
oter . a ar i au a si edė ir iš a ia o iš čia. ai i sako
š tai nenoriu eit nei
a
uliuk
iūrėt nei aik s eti . ai dar nu iūrėsiu. š net ir sa o neinu
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iūrėt.
ten as s eti us. ar nu iūrėsiu.
ai aš ne inau ar i ati autė ar kai .
okia drau iška u o.
Visų svarbiausia, kad ta moteris pati buvo įsitikinusi, kad geba nužiūrėti.
Įsitikinimas jai net trukdė dirbti su gyvulių priežiūra susijusį darbą. Neturėdama
kitos išeities, tarnybines pareigas atlikti ji patikėdavo bendradarbiams. Pateikėja
pabrėžė, kad jos bendradarbė buvo labai maloni, gero būdo ir niekam niekados
blogo nelinkėjo. Vis dėlto po kurio laiko ji išėjo dirbti kitur. Naujajame darbe
jau nebuvo galimybės pakenkti gyvuliams. Visi šie įvykiai klostėsi maždaug prieš
penkiasdešimt metų. Kaip matyti iš pasakojimo, plačiais bendruomenės tinklais
sklindančios kalbos apie moters gebėjimą nužiūrėti galbūt paskatino ją kita kryptimi pasukti savo gyvenimą.
Apie sąmoningai nepagarsintą įvykį, kurio pagrindinis veikėjas būtų
galėjęs pagarsėti kaip nužiūrėtojas, papasakojo blogomis akimis netinkintys
pateikėjai. Šeimininkė savo nuomonę apie nužiūrėjimus išdėstė labai aiškiai:
„ e i au aš lo
aki . r netikiu kad ali kas akenkti. ačiau kai e a ie tokius
ones kal a a. Šeimininkas buvo dar kategoriškesnis: „Gal kur ir yra. Pas
us tai kai e nėra.
Šeimininkės manymu, apie pakenkimą akimis pasakojantys žmonės šneka
nesąmones. Nugirdusi šitokias kalbas, ji net nenorinti pas tokius žmones lankytis.
Kita vertus, nesinori užsukti net ir ten, kur apie nužiūrėjimus negirdėjo šnekant.
Kviečiama, žinoma, ateina. O šiaip – nenori:
a i sak s kad aš. š i au kad
askui ant an s sak s. esisten iu nueit ir a iūrėt. r an ne do u kito
ul s
a iūrėt. Kad ūt koks kačiokas ar šuniokas.
ul s ar aikas Vaik tai i au kad
ne radėt erkt. š ati netikiu o kit i oda a neinu. Kad nea kaltint
o akenkiau.
Kai kartais ali a ulti.
Štai ką apie vieną jų šeimoje nutikusį, bet bendruomenės nepasiekusį atvejį
papasakojo kalbintoji šeimininkė: Bu o tai kad atsi edė kiaulė
arš . V ras
atė usia sa o drau ui arodė aršiukus ir asi rė
inai koks aš šiandien a otas
a iūrėk
arš turiu.
tas
o us a iūrė o ir sako
r kas iš to
iks kokie
tr s. is uokais tai asakė. es la ai erai su uo su
eno . r tai ir u o. r liko
tr s aršai. Su nė aršus kiaulė. iko tr s.
Vieną buteliuku išmaitino pati šeimininkė, kitos dvi kiaulytės prie kiaulės
išaugo. Tačiau, pateikėjos žodžiais tariant, negalima sakyti, kad tas žmogus pakenkė. Nors ir atrodo, kad paršus nužiūrėjo svečias, iš tikrųjų buvo visai kitaip:
nas tiktai aš osi o. le es at s u o kalti. rie kiaulės dant lau t aršui
ne ali a. Kiaulė sius.
ro sesuo at a ia o ir sako
uokit čia. šlau si . r
t arte išlau ė. Kiaulė la ai su ko ir iš indė aršiukus. r nereikė o nei urt nieko.
ieko nieka nesakė . r a nesakė
ir nieka a link nesakė .
es at s u o
kalti. e ali a lau t rie kiaulės dant . aršiukai ie ė kiaulė susner a o ir iš nė.
es uk at s kalti.
Pokalbį nužiūrėjimų tema pateikėja apibendrino šiais žodžiais: Bi au t
oni kas tiki lo o is aki is. Blogos akys jai nebaisios, pati nužiūrėjimais netiki. Bijo tik vieno – kad kiti gali palaikyti nužiūrėtoja. Pateikėjos žodžiais tariant,
atsitikus kokiai bėdai paskui sakys:
tė o nu iūrė o ir tai čia u s atsitiko.
Pateikėjos pastebėjimu, nelengva išbūti taip, kad niekas neįtartų.
1528

I

UL

A

Apsisaugojimas nuo blogų akių
Svarbiausia ir patikimiausia apsisaugojimo nuo nužiūrėjimo priemonė –
santūrus elgesys. Pateikėjai aiškino, kad nedera nei kuo nors pamatytu stebėtis,
nei juo labiau girti. Santūrumas, viena vertus, padeda išlaikyti saugų nuotolį nuo
galimo nužiūrėtojo. Kita vertus, neleidžia užmiršti, jog reikia saugotis ne vien
svetimų blogų akių, bet ir pačiam rūpintis, kad kitam nepakenktum savo akimis.
Pateikėjų teigimu, kartais kenkia net ir geros akys. Pavyzdžiui, stojus „blogai
minutei“, nužiūrėti geba kiekvienas.
Kitose Lietuvos vietose dažnai aptinkamos saugos priemonės, pavyzdžiui,
ryškiaspalviai raiščiai, gyvuliams rišami ant ragų, kaklo ar uodegos, o vaikams ant
rankos ar kojos riešo, Užpaliuose negirdėtos. Iš seniau naudotų gyvulių apsaugos
priemonių pateikėjai minėjo tik karvių aprūkymą, pirmą kartą pavasarį išgenant
į laukus. Aprūkoma šventinta verba ir kitais šventintais žolynais.
Siekiant išvengti nužiūrėjimo, rekomenduojama svetimiems nerodyti kūdikių,
gyvulių, neleisti į tvartą nepažįstamų žmonių, karvę rišti atokesnėje vietoje, kad
nebūtų lengvai matyti. Be to, patariama turėti kišenėje česnako, įdėti jo į kišenę
vaikui, laikyti šermukšnio šakelę įsmeigtą kur nors prie durų.
Iš esmės apsisaugoti nuo nužiūrėjimo įmanoma tik visiškai nebendraujant
su įtartinais žmonėmis. Be to, ypač patartina vengti konfliktų. Kaip žinia, jie
dažnai baigiasi triukšmingais barniais su prakeiksmais, kurie, pateikėjų manymu,
yra labai kenksmingas dalykas.
Jeigu netyčia išsprūdo perdėtą nusistebėjimą reiškiantys žodžiai, rekomenduojama tris kartus spjauti. Šis apsaugos nuo nužiūrėjimo būdas žinomas ne tik
daug kur Lietuvoje, bet ir kituose pasaulio kraštuose. Įdomu, kad Užpaliuose
kalbinti žmonės ypač akcentavo nud i i
t. y. nužiūrėjimo žodinę raišką.

Gydymas nuo nužiūrėjimo
Apie gydymą nuo nužiūrėjimo mūsų pateikėjai mažai ką težinojo. Dažniausiai
pasakojo, kad nužiūrėtam vaikui reikia veidelį apipurkšti vandeniu. Nužiūrėtiems
gyvuliams, taip pat ir vaikams padeda šlakstymas švęstu vandeniu. Viena iš pačių vyriausių kalbintų moterų prisiminė, kaip sėkmingai pavyko nuo nužiūrėjimo
išgydyti jos sesers sūnų. Kartą jį labai smarkiai žmonės pagyrė, ir vaikas staiga
ėmė dūkti, pykti, draskytis ir purtytis. Laimei, viena moteris suprato, kas berniukui atsitiko. Nusivedusi kamaron, nusimovė kelnes ir gerai jomis vaiką apšluostė.
Tas nurimo, o įsiučio priepuoliai daugiau nesikartojo.
Įsidėmėtina, kad Užp liuose yra ir abejojančių gydymo veiksmingumu. Kaip
tvirtino kelios pateikėjos, gydymo nuo blogos akies gal net nėra, nes pagydyti
nuo nužiūrėjimo, matyt, neįmanoma. Jeigu iš tikrųjų vyrauja šitokia nuomonė,
tenka daryti išvadą, kad žmonės tokiu atveju yra priversti itin atidžiai saugotis
nužiūrėjimo, visais įmanomais būdais vengti susidūrimo su blogaakiais.
Kartais pateikėjai minėdavo, jog nuo nužiūrėjimo padeda atkalbėjimas. Tai tarsi
būtų siūlymas kreiptis į profesionalius atkalbėtojus, kurie geba paaiškinti nužiūrėjimo
atvejus ir pamokyti, kaip elgtis. Gaila tik, kad šiandien gerų vietinių ar netoliese
gyvenančių atkalbėtojų beveik neliko, nors seniau tokių žinovų būta nemažai.
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Nužiūrėjimo galių galbūt turinčių asmenų užpalėnai privengia. pač nenoriai juos įsileidžia į tvartus. Vis dėlto žmonės supratingi, nori išlikti mandagūs ar bent blogaakiams pakantūs. Tai matyti jau vien iš to, kaip aiškinamos
blogaakystės atsiradimo tragiškos aplinkybės: pateikėjai sutartinai pabrėžia, kad
blogas akis neteisingai nujunkytas kūdikis įgyja vis dėlto ne savo iniciatyva, o
dėl motinos kaltės.
Be abejonės, pagarsėti blogaakiu Užpaliuose niekas netrokšta. Sykį įsidrąsinusi
paklausiau vieno užpalėno, kaip jis jaustųsi, sužinojęs, kad apie jo šeimos narį
sklinda kalbos, esą jo akys kenkia gyvuliams ar mažiems vaikams. Puikiai vietos
papročius pažįstantis, įžvalgiai ir kritiškai įvykius vertinti mokantis ir gandais
tikėti neskubantis vyriškis susimąstė. Neilgai trukus atsakė: Sudėtin as klausi as.
anėtinai. š tur ūt ūčiau ienas iš nelai in esni
oni .
Suprantamas tad yra kai kurių pateikėjų nenoras svarstyti blogos akies
nemalonią problemą su bendruomenei pašaliniais asmenimis, pavyzdžiui, ekspedicijos dalyviais. Siekdami išsaugoti bendruomenės garbę kai kurie garbaus amžiaus Užpalių senbuviai net tvirtino, kad apie blogą akį Užpaliuose per amžius
nieko negirdėta, kad blogaakių Užpaliuose nėra ir niekada nebūta. Po truputį
įsikalbėjus, išryškėja tiesa: blogaakių yra, buvo ir bus. Tik nuostoliai, kuriuos
bendruomenei neša vadinamieji „nužiūrėtojai“, turbūt žymiai mažesni už tą žalą,
kurią bendruomenei geba padaryti perdėta blogos akies baimė.
Pateikėjai
1. 1944 m. Lygamiškio kaime gimusi pateikėja. Gyveno Utenoje, o
nuo 1995 m. gyvena Vilučių kaime. 2010 m. Vilučių kaime užrašė
M. Balikienė.
2. 1929 m. Mikėnų kaime gimusi ir ten gyvenanti pateikėja. 2010 m. Mikėnų kaime užrašė M. Balikienė.
3. 1931 m. Mikėnų kaime gimusi ir ten gyvenanti pateikėja. 2010 m. Mikėnų kaime užrašė M. Balikienė.
4. 1931 m. Rostove prie Dono gimęs pateikėjas. Gyveno Baškirijoje, Kazachstane. Lietuvoje apsigyveno 1969 m. Nuo 1976 m. gyvena Užpaliuose. 2010 m. Užpaliuose užrašė M. Balikienė.
5. 1947 m. Tadžikijoje gimusi, o nuo 1969 m. Užpaliuose gyvenanti pateikėja. 2010 m. Užpaliuose užrašė M. Balikienė.
6. 1943 m. Mažeikiškių kaime gimusi pateikėja. 2010 m. Užpaliuose užrašė
M. Balikienė.
7. 1945 m. Užpaliuose gimęs ir užaugęs pateikėjas. Šiuo metu gyvena
Vilniuje. 2010 m. Užpaliuose užrašė M. Balikienė.
8. 1923 m. Mikėnų kaime gimusi pateikėja. Gyveno Tarvydžių kaime,
arasų r. abiečiūnų kaime. Nuo 1990 m. gyvena Užpaliuose. 2010 m.
Užpaliuose užrašė M. Balikienė.
9. 1937 m. Puodžių kaime gimusi pateikėja. 2004 m. apsigyveno Užpaliuose. 2010 m. Užpaliuose užrašė M. Balikienė.
10. 1926 m. Vainiūnų kaime gimusi pateikėja. Gyvena Bajorų kaime.
2010 m. Bajorų kaime užrašė M. Balikienė.
11. 1935 m. Kaniūkų kaime gimusi ir visą laiką ten gyvenusi pateikėja.
2010 m. Kaniūkų kaime užrašė M. Balikienė.
12. 1930 m. Rokiškio rajono Paškonių kaime gimęs pateikėjas. Gyvena
Kaniūkų kaime. 2010 m. Kaniūkų kaime užrašė M. Balikienė.
13. 1938 m. Martinčiūnų kaime gimusi pateikėja. Gyvena Kaniūkų kaime.
2010 m. Kaniūkų kaime užrašė M. Balikienė.
14. 1939 m. Remeikių kaime gimęs pateikėjas. Gyvena Kaniūkų kaime.
2010 m. Kaniūkų kaime užrašė M. Balikienė.
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15. 1924 m. Kaniūkuose gimęs ir visą laiką ten gyvenęs pateikėjas.
2010 m. Kaniūkų kaime užrašė M. Balikienė.
16. 1927 m. Anykščių rajono Dabužės dvare gimusi pateikėja. Nuo
1975 m. gyvena Kaniūkų kaime. 2010 m. Kaniūkų kaime užrašė
M. Balikienė.
17. 1931 m. Kaniūkuose gimusi ir visą laiką ten gyvenusi pateikėja.
2010 m. Kaniūkų kaime užrašė M. Balikienė.
18. 1932 m. Anykščių rajono Kodžiupio kaime gimęs pateikėjas. Gyvena
Kaniūkų kaime. 2010 m. Kaniūkų kaime užrašė M. Balikienė.
19. 1921 m. Antabaltės kaime gimusi pateikėja. Nuo 1954 m. gyvena Užpaliuose. 2010 m. Užpaliuose užrašė M. Balikienė.
20. 1935 m. Levizarų kaime gimusi pateikėja. 2006 m. apsigyveno Užpaliuose. 2010 m. Užpaliuose užrašė M. Balikienė.
21. 1932 m. Anykščių rajono Janonių kaime gimusi pateikėja. Užpaliuose
gyvena nuo 1962 m. 2010 m. Užpaliuose užrašė M. Balikienė.
22. 1940 m. Užpalių vienkiemyje gimusi pateikėja. Užpaliuose gyvena nuo
1972 m. 2010 m. Užpaliuose užrašė M. Balikienė.
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Užpalių seniūno Pranciškaus Sapiegos
portretas
Dalia

aran ait

Anykšči sakralinio meno centre kartu su kitais monsinjoro Alberto Talačkos
kolekcijos dailės kūriniais yra eksponuojamas Lietuv s artilerijos generolo, Užp lių
seniūno Pranciškaus Sapiegos (1772–1829) portretas, nutapytas garsaus aristokratijos
portretisto, italų kilmės austrų tapytojo Johano Baptisto Lampio (Johann Baptist
Lampi, 1751–1830). Ilgą laiką šis portretas buvo įvardijamas kaip nežinomą vyrą
vaizduojantis nežinomo XIX a. pradžios austrų dailininko kūrinys. Autorių ir
portrete pavaizduotą asmenį identifikuoti padėjo analogiškas portretas, saugomas
Luvro muziejuje Paryžiuje, į kurį jis pateko 1934 m. iš Sapiegų rinkinių Bjarice
(Biarritz, Prancūzija).
Rokiškio krašto muziejuje tarp Rokiškio dvaro dokumentų saugoma tarpukariu daryta anykštietiškojo portreto fotografija leidžia spėti, kad iki Antrojo
pasaulinio karo šis portretas buvo Rokiškio dvare. Nugarinėje nuotraukos pusėje
yra užrašas „Lam i /
a ieha“, rodantis, kad portreto savininkas jį laikė originaliu J. B. Lampio kūriniu. Paskutinis Rokiškio dvaro savininkas Jonas Aleksandras Pšezdzieckis (1877–1944) turėjo didelę ir vertingą dailės kūrinių kolekciją,
sukauptą kelių Tyzenhauzų ir Pšezdzieckių kartų, pats domėjosi menu ir neblogai
jį išmanė. Savininko palikta informacija atributuojant kūrinį pasirodė vertinga,
tačiau galutinai apsistoti ties J. B. Lampio autoryste leido šio dailininko braižui
būdinga portreto stilistika ir puiki atlikimo kokybė.
Kaip portretas pateko į Rokiškio dvarą, nėra žinoma. Kaip garsų Lietuvos
aristokratą vaizduojantis kūrinys, jis galėjo būti įsigytas kolekcionavimo aistra
garsėjusių R kiškio dvarininkų. Tačiau dar didesnė tikimybė, kad į Rokiškį kūrinį atsivežė Jono Aleksandro Pšezdzieckio žmona ermancija Sapiegaitė (1879–
1947), kuri buvo Pranciškaus Sapiegos proanūkė. Jos tėvas Jonas Povilas Sapiega
(1847–1901) buvo Pranciškaus Sapiegos sūnaus Eustachijaus Kajetono Sapiegos
(1797–1860) sūnus.
Pranciškus Sapiega buvo originali, prieštaringa asmenybė – Targovicos
konfederatas ir Tado Kosciuškos sukilimo dalyvis, elegantiškas Europos salonų
lankytojas ir aistringas lošėjas, vienas turtingiausių magnatų visoje Abiejų Tautų
Respublikoje. Iš tėvo, Lietuvos didžiojo kanclerio Aleksandro Mykolo Sapiegos
(1730–1793), savo rankose sukaupusio didelę dalį Sapiegų valdų, jis paveldėjo
rūmus V lniaus Antakalnyje, dvejus rūmus Varšuvoje (centre ir užmiestyje),
Vysokaje, Drujos, Ružanų, Derečino, Lunos, Želvos ir kitus dvarus dabartinės
Baltarusijos teritorijoje. Jo turtų vertė siekė daugiau kaip 50 milijonų auksinų (o
skolos iki 10 milijonų).
Pranciškaus motina Magdalena Liubomirska (1739–1780) garsėjo grožiu,
domėjosi teatru ir tapyba. Aleksandro Mykolo ir Magdalenos Sapiegų rūmai Varšuvoje tapo vienu iš teatro židinių. Iš Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje turėtų
dvarų Sapiegos daugiausia laiko praleisdavo Vysokaje, rečiau apsistodavo Derečine,
Želvoje ar Ružanuose, kur perstatė puošnią rezidenciją. Savo dvaruose jie kaupė
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dailės kolekcijas, ėmėsi pramonės kūrimo – steigė šilko, gelumbės, atlaso audinių,
damasto apmušalų, kontušo juostų, herbinių staltiesių ir kt. fabrikus, kurie, atrodo,
atnešė daugiau nuostolių nei pelno, todėl visi veikė neilgai.
Aleksandras Mykolas Sapiega labai mylėjo žmoną, kuri jam pagimdė keturias dukras – Oną Teofilę (1758–1813), Karoliną (1759–1814), Marianą Kotryną
(gim. 1760) ir Emiliją (1762–1835). Šeimos idilę sudrumstė Magdalenos meilė
Stanislovui Augustui Poniatovskiui. Oficialiai neišsiskyrę, 1766–1771 m. Sapiegos gyveno atskirai. Ji Varšuvoje, o jis – Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje
esančiuose dvaruose. Sapiegienė Stanislovui Augustui Poniatovskiui pagimdė du
vaikus (Konstanciją ir Mykolą Petrą, kuriems buvo suteikta ichockių pavardė).
1771 m., Magdalenos ir Stanislovo Augusto Poniatovskio romanui einant į pabaigą,
Sapiegos vėl apsigyveno kartu. 1772 m. rugpjūčio 28 d. Varšuvoje gimė sūnus
Pranciškus. Nebuvo aišku, kas yra vaiko tėvas, todėl kūdikis buvo išneštas iš
rūmų ir apgyvendintas pas kapitonienę Miklaševską. Maždaug po pusantrų metų,
galutinai pasibaigus Sapiegienės romanui su Poniatovskiu, Aleksandras Mykolas
Sapiega, žmonos įkalbėtas, sutiko Pranciškų pripažinti savo sūnumi, ir mažylis
buvo sugrąžintas į Sapiegų rūmus. Tačiau širdies gilumoje Aleksandras Mykolas
savo tėvyste niekada netikėjo. Mirus žmonai, jis buvo belinkstąs tėvystės išsižadėti
ir tik pabijojęs šeimos išmirimo (Pranciškus buvo vienintelis sūnus) to nepadarė.
Tėvų namuose, o vėliau Pulavuose Pranciškus Sapiega gavo gerą išsilavinimą. 1787 m. jis viešėjo Stanislovo Augusto Poniatovskio dvare Varšuvoje. Buvo
gabus ir atviras mokslo naujovėms. Klausė paskaitų Vilniaus universitete, tarp
jų – fiziko Juozapo Mickevičiaus (1743–1817) dėstomo eksperimentinės fizikos,
elementariosios matematikos ir mechanikos kurso. Užsisakydavo naujausių leidinių,
net tokią specialiąją literatūrą, kaip Stanislovo Bonifaco Jundzilo „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės provincijos augalų aprašymas“ („ isanie r lin w r wincyi
L naturalnie r sn cych , 1791).
Abiejų Tautų Respublikoje valdžią perdavus Targovicos konfederatams (Vilniuje jų vadovybės pirmininkas buvo Pranciškaus tėvas Aleksandras Mykolas
Sapiega), 1792 m. rugsėjį prisijungė prie konfederatų. Pranciškus Sapiega dalyvavo
konfederatų padėkos Jekaterinai II delegacijoje, bet aktyviau konfederacijos veikloje nepasireiškė. Lenkų istoriko Luko Kandzielos ( ukasz Kądziela) teigimu, iki
1793 m. iš Stanislovo Augusto Poniatovskio jis gavo Užpalių seniūniją, duodančią
300 tūkstančių auksinų pajamų.
Užpalių seniūnija su plačiai išsidėsčiusiais 35 kaimais – vienas iš valstybinių dvarų, kurie valdovo buvo skiriami didikams valdyti už jų nuopelnus. Valstybinių dvarų nuomininkai, vadinti seniūnais, pilių seniūnams suteiktų teisinių
įpareigojimų neturėjo. Tai buvo ūkiniai vienetai, kurių valdytojai į iždą privalėjo
sumokėti nedidelę pajamų dalį arba nuo šios prievolės buvo ir visai atleidžiami.
Didikams valstybiniai dvarai – geidžiamas „gardus kąsnelis“, ne vienam padėjęs
iškilti ir sustiprėti. Nuo XVI a. Užpalių seniūniją valdė Astikų, Radvilų, Oginskių ir kitų giminių atstovai. 1773–1789 m. dvarą administravo Lietuvos didysis
etmonas Mykolas Kazimieras Oginskis. Dar Oginskiui tebevaldant, Stanislovas
Augustas Poniatovskis Užpalių dvarą užrašė savo brolėnui Juozapui Poniatovskiui, nurodydamas, kad dvarą jis galįs perimti tuoj pat arba po etmono ir jo
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žmonos mirties. Kiek vėliau, tvarkydamas Juozui Poniatovskiui dovanotų dvarų
paveldėjimo dokumentus, vietoj Užpalių dvaro, kurį tuomet jau valdė Pranciškus
Sapiega, Juozapui Poniatovskiui jis užrašė Bais galos dvarą.
1793 m. Pranciškus Sapiega buvo paskirtas Lietuvos artilerijos generolu ir
apdovanotas Baltojo Erelio ir Šv. Stanislovo ordinais. Tais pačiais metais jis vedė
gražuolę Pelagiją Potocką (1775–1846), karūnos artilerijos generolo, Targovicos
konfederacijos maršalkos Lenkijoje Stanislovo Potockio (1753–1805) dukrą. Vilniaus
katedroje jaunuosius sutuokė vyskupas Ignotas Jokūbas Masalskis. Medaus mėnesį
praleidę Vienoje, kur Elžbieta Vižė Lebren ( lisabeth Vig e Le Brun, 1755–1842)
nutapė šokančios ir tambūrinu grojančios Pelagijos Sapiegienės portretą (saugomas
Varšuvos karališkosios pilies rinkiniuose), sutuoktiniai apsigyveno Derečine.
1794 m. balandį, atsiliepdamas į Tado Kosciuškos kvietimą, Pranciškus Sapiega prisijungė prie sukilimo. Jis suformavo diviziją, kuri turėjo kautis Gardino,
Bresto ir Slonimo apylinkėse, buvo paskirtas šios divizijos generolu leitenantu.
Nepasitikėdamas savo jėgomis, netrukus pasiprašė atleidžiamas iš šių pareigų.
Atleidimą gavo gegužės 14 d., o birželio 8 d. visai pasitraukė iš kariuomenės.
Sukilimui pralaimėjus, su žmona išvyko į Peterburgą. 1794 m. gruodžio
3 d. prisiekė nebekariauti prieš Rusiją ir, atsižvelgiant į tėvo ir uošvio nuopelnus
Targovicos konfederacijai, 1795 m. buvo amnestuotas. Greitai po to gavo rusų
slaptojo tarėjo rangą ir buvo išrinktas Minsko bajorų maršalka. Pasitraukęs iš
viešo gyvenimo, daugiausia laiko praleisdavo keliaudamas po Europą. Ilgai niekur neužsibūdavo. Kaip pats sakė, keletą savaičių nenuobodžiaudamas galėdavęs
išbūti tik Paryžiuje ar Derečine.
Derečiną Pranciškus Sapiega perstatė, pavertė įspūdinga rezidencija. Iš Ružanų į Derečiną pervežė baldus, šeimos archyvą, dalį bibliotekos, vertingiausius
dailės kūrinius ir šeimos relikvijas. Daug keliaudamas po užsienį ir neblogai išmanydamas meną, tėvo pradėtą kaupti dailės kolekciją papildė užsienyje pirktais
garsiausių Vakarų Europos meistrų kūriniais.
1796 m. iš Juozapo Poniatovskio, kurį caras Povilas I pripažino Užpalių
dvaro paveldėtoju, Pranciškus Sapiega nupirko Užpalių dvarą. Čia pastatė naują
gyvenamąjį namą, oficiną, malūną. Užp liuose, kaip ir daugelyje kitų savo dvarų,
negyveno, turtą valdė per įgaliotinius. Tuo tarpu miesto rezidencijų atsisakė –
1797 m. Juozapui ir Liudvikai Kosakauskams pardavė Vilniaus Antakalnio rūmus,
1817 m. Karo inžinierių direkcijai – rūmus Varšuvos centre.
Pranciškus Sapiega mirė 1829 m. gegužės 30 d. Derečine, palaidotas Kartūzų Berezoje. Su Pelagija Potockyte turėjo sūnų Eustachijų Kajetoną (1797–1860)
ir dukrą Anelę (1801–1855).
Eustachijus Kajetonas 1821 m. apsigyveno Anglijoje, tačiau, paveldėjęs tėvo
turtus, sugrįžo į šalį. Kovojo 1831 m. sukilime, jam pralaimėjus, emigravo į Prancūziją. aro valdžia konfiskavo visus jo dvarus, tarp jų Užpalius ir Derečiną.
Konfiskuota Derečino dailės kūrinių kolekcija 25 dėžėse buvo išvežta į Peterburgą, kur pats caras Nikolajus I kūrinius peržiūrėjo ir išskirstė. Vien konfiskuotų
paveikslų buvo 287 pozicijos. Vertingiausiais pripažinti paveikslai buvo perduoti
Ermitažui, Dailės akademijai ir teatro direkcijai. Tarp jų buvo Gverčino (Guercino)
„Šv. Jeronimas“, trys Paolo Veronezės (Paolo Veronese) paveikslai, Andriano Os534
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tedės (Adriaen Ostade), Salomono Reisdalio (Salomon Ruisdael), Jakobo Reisdalio
(Jacob Ruisdael), Jano Venikso (Jan eeniks), Klodo Vernė ( laude Joseph Vernet),
Žano Monjė (Jean Mosnier) ir kitų žinomų tapytojų kūriniai. Kiti paveikslai buvo
perduoti į saugyklas, dalis skirta parduoti, dalis patriotinės tematikos kūrinių
turėjo būti sunaikinta. Saugykloms buvo atrinkta beveik vien portretai. Tarp jų –
E. Vižė Lebren tapytas Pelagijos Sapiegienės portretas, J. B. Lampio Pranciškaus
Sapiegos, jo sūnaus Eustachijaus Kajetono ir grupinis jo vaikų Eustachijaus Kajetono ir Anelės portretai. Atrodo, kad iš sunaikinimui skirtų paveikslų iš tiesų
buvo sunaikinti tik trys. E. Vižė Lebren ir J. B. Lampio tapytus portretus Sapiegų
šeima atgavo dar XIX amžiuje.
Pranciškaus Sapiegos portretą J. B. Lampis nutapė apie 1810 m. didikui
lankantis Vienoje. Nėra žinoma, kiek jo prašymu dailininkas padarė portreto
replikų. Luvro muziejuje saugomas portretas XX a. I pusėje priklausė Kodenio
Sapiegoms (kaip ir Anykščių portretas jis dailininko nepasirašytas). Lukas Kandziela mini XX a. J. B. Lampio tapytą Pranciškaus Sapiegos portretą buvus pas
Rokiškio dvarininkės ermancijos Sapiegaitės brolį Eustachijų Kajetoną Sapiegą
(1881–1863) Nairobyje (Kenija). Eustachijaus Kajetono sūnus Eustachijus Severinas
(1619–2004), kartu su menotyrininke Marija Kalamajska Saeed surinkęs visą Sapiegų
ikonografiją, apie šio portreto buvimo vietą žinių jau neturėjo. Kyla klausimas,
ar negalėjo šis portretas ir atsidurti Rokiškyje *
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* Šiame poskyryje pateikiamų menininkų, tautodailininkų darbai spausdinami spalvotų iliustracijų puslapių intarpe „Meno pulsas Užpaliuose“ p. 1585–1632.
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Kai sieloj kelios mūzos...
tanisl vas

al iūnas

r niaus Gra i eima kair e
sūnus Au rius
Jeigu kam nors teko laimė svem na Ni l
čiuotis klaipėdiečio aktoriaus, režisie- centre
riaus, dailininko, poeto, kolekcininko
Broniaus Gražio bute, niekad gyvenime nebepamirš jo namų, kur visas sienas
nuo grindų iki lubų dengia daugybė paveikslų – spalvų margumynas nuo ramaus
romantiško iki aistringai choleriško, nerimastingo abstrakcionizmo, tarsi būtų sukauptos visos gyvenimo akimirkos, kurias atnešė jo draugai dailininkai, kolegos,
aktoriai ar jis pats savo žingsnius paženklino spalvomis.
Matyt, neatsitiktinai menotyrininkė Jolita Skolevičienė yra pastebėjusi, kad
Bronius Gražys – aktorius, kuris žino turbūt kone visų dailininkų dirbtuvių adresus. Jo namuose meno daugiau nei baldų ar kitų daiktų...
Vos peržengęs šio klaipėdiečio namų slenkstį, ties kuriuo pasitinka svetinga jų šeimininkė aktorė Nijolė Narijauskaitė-Gražienė, pasijunti patekęs į meno
šventovę, kiekviename kambaryje šėlsta mūzos, ir ne iškart pamatai, kad čia net
durų nėra, tarsi duota laisvė toms mūzoms, kurios ir užima visą erdvę.
Toje spalvų jūroje Bronius Gražys jaučiasi savo stichijoje, kaip delfinas
jūroje. Tiesą sakant, jūros jo genuose gal ir nedaug, nes jis tipiškas aukštaitis,
net ir norėdamas, matyt, nepaslėptų savo atlapaširdiško aukštaitiško nuoširdumo.
Kla pėdon jis tik likimo bangų nublokštas užpalėnas, kurio gimtinė tarp Du kiškio
ir Užp lių, miela sėlių krašto žemė, kurią myli artojas ir pilkas vyturys, kurią labai
mylėjo jo tėvelis, mokėjęs ir arklį pakaustyti, ir sodą užveisti, ir tvenkinį iškasti,
o motinėlė – duonos kepalą paglostyti ir pečiun pašauti, svečius priimti. Ji vis
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laukė, kada Bronius į kunigystę pasuks. Bet nei tėvelis, nei mamytė nenujautė,
kad sūnaus širdyje jau nuo vaikystės ruseno meno genas.
Vis negaliu pamiršti Broniaus Gražio sentencijos, įrašytos knygoje, išleistoje
jo jubiliejaus proga.
Nu e t
kalneli kitai
au k
iūrim mes nueit
keli ne i am
ke ur m Beje, prisipažinsiu, per daug drąsiai ėmiausi darbo – užrašyti šio daugiabriaunio menininko biografiją. Ir teatleidžia man skaitytojas, kad pasistengsiu
kalbėti žodžiais tų, kurie daug metų su juo duoną ir druską valgė, arba jo paties
iš širdies plaukiančius žodžius pacituosiu. Žinoma, cituoti poeto žodžius, sunkus
uždavinys, nes vien eilėraščių jau kelios knygos parašytos: „Žvyrkeliai“, „Delnai“,
„Spalvoti stikliukai“, „Rieda saulė vakarop“, „Išskridę paukščiai“ ir kt.
Man
aties aknys
nu
a r s esu kaim vaikas ir tu
i iu u si nes visi eri natūralūs intuityviai ri alykai kil
i kaim i artim s ly i su amta Nu ma ens mane ersmelk
v tr kimas visur matyti r
aties rankų kuriam har
m ni
Man krau as nu lat aukiasi amt s n risi meistrauti
ir ti tu s ne u rius ar us Ir vasi s reikalai ta a kl st si kai
tie mar i kaim m terų au iami ra tai
Broniaus žodžius užrašė jo jaunystės dienų draugas, aktorius Ferdinandas Jakšys.
Kai Bronius pasirinko artisto kelią, jo tėvelis Ferdinandui Jakšiui ne kartą
sakė: „ u tik neik r niaus keliais neik artistus Dabar turbūt sunku būtų nustatyti, kada atsibudo Broniaus Gražio artisto genas. Gal tada, kai su vaikystės
dienų draugu Ferdinandu repetuodavo Nečionys
rie t vuk kast tvenkini
s intų me ių aunksn e
ertrauk lių metu val y av
r niaus mamyt s ke tus lynus
u si er ami vie iu ienu su me umi
al
lių vi urin e
m kykl e kuri e m kyt s
kar iuvien s ram s ūrelis ne
tik vaiki kas asak les vai in
et au ir klasik s rie si
al
ta a kai vienas m kyt as asak aties r niaus tiesi lemtin ai
i rana av
skis
u tau tik artistu ūti
Bepigu teatro kritikui Egmontui Jansonui, išanalizavusiam Broniaus Gražio artisto
ir režisieriaus kūrybinį kelią, tvirtinti, kad dar mokykloje Broniaus Gražio
te
atrin ra ar
ta ant er arkli “, nes jaunystėje visam gyvenimui atėjęs polinkis
į ryškius charakterius, į vaidmens individualybę.
Pats artistas prisimena, kad po mokyklos baigimo atsidūrė kryžkelėje: jį
viliojo kelios mūzos – patiko dailė, literatūra ir, žinoma, teatras. Su dailės mūza
nors ne amžinai, bet greit susipyko, nes Dailės institute pamatęs absolventų
darbų parodą, tik nustebo ir nusivylė. Todėl ir pasuko į universitetą, kur jį
nuvedė literatūros mūza. Egzaminatorė Vanda aborskaitė susidomėjo, kas buvo
ta B. Gražio mokytoja, kuri penketo vertą mokinį atsiuntė į universitetą, bet,
kaip prisimena pats Bronius, jo mokytoja E. Skardžiuvienė nenoriai rašydavo
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penketą. Kai 1952 m. konservatorijoje įsikūrė Aktoriaus meistriškumo katedra,
ji ir sumaišė jauno literato planus. Bronius Gražys atsidūrė tarp kitų teatro
mūzos Melpomenės paviliotų jaunuolių. Dėstytojai ir aktoriai J. Kavaliauskas,
V. Derkintis, A. Poliakovas įsuko jį į aktorinį sąmyšį, kuriame tarp trylikos bendraminčių susitiko Nijolę Narijauskaitę, kuri vėliau tapo Gražiene. Vestuves
atšoko jau Marij mpolėje.
Ferdinandas Jakšys dar prisimena, kaip B. Gražio kurso draugai išvyko
kurti teatro į Marij mpolę ir atsisveikindami dainavo:
u ie tau Vilniau
ur keln s smuk
Mes i va iu am
Jau

a suk

Nuo jaunųjų aktorių entuziazmo pagyvėjo ir patys suvalkiečiai. Jie susidomėjo
teatru, bet džiaugėsi vos kelerius metus, nes, N. hruščiovo nurodymu, 1962 m.
teatras buvo uždarytas. Tačiau jaunieji aktoriai važiavo į Maskvą apginti teatro,
bet B. Gražys, kaip ir kiti jo bendražygiai, net nepateko į sąjungines ar partines
institucijas, nes neturėjo partinių bilietų. Todėl 1963 m. visas marijampolietiškas
teatro branduolys išvažiavo į Kla pėdą.
Broniui Gražiui būdingas tiesos ieškojimas ne tik teatro scenoje, bet ir kasdienybėje. Jei jis būtų kitoks, dar studijų metais nebūtų sugalvojęs rinkti parašus
dėl Stalino prospekto pavadinimo keitimo Gedimino vardu...
Jei atsiverstumėt storą knygą „Kas yra kas literatūroje“, surastumėt, kad Bronius Gražys sukūręs net pustrečio šimto vaidmenų teatre ir kine, vien žymiausių
išvardyta beveik visas knygos puslapis. Todėl ir nesiryžtu visko kartoti, bet, regis,
svarbiausi, yra tie, kur labiausiai atsiskleidžia lietuvio dvasios gelmės. Iš daugelio
girdėjau, kad B. Gražys buvo nepakartojamas piršlys Mataušas „Marčioje“, vargonininkas Milkus „Mažvyde“, žibintininkas Motiejus
„Katedroje“, kunigaikštis Vykintas „Mindauge“.
Gra i vai menys
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Gražina Juodytė kalbinusi Bronių Gražį ir jo gyvenimo draugę Nijolę Narijanauskaitę pastebėjo, kad aktorius kiekvieną kartą scenoje išgyvena nepakartojamas emocijas. Deja, kaip yra pasakęs pats B. Gražys, ne visad lemta scenoje ir
gyvenime išgyventi tą patį.
risimenu Du ne vai inau Luk M kiau vasin ai tyrai
yventi
strin avau ka mirtis ne aisi
nu ęs nu scen s
su in au ka mir man t vas Luk il s i a t kia su rantama
scen e yvenime man ne e a
Geras aktorius, kurdamas tokius skirtingus vaidmenis, regis, išgyvena daug
gyvenimų, susitapatina su kitu žmogumi arba jį priverčia būti tokį, kokį matyti pats
norėtų. Žinoma, tam labiau dėkinga režisieriaus padėtis. Bronius Gražys, režisavęs
kelias dešimtis spektaklių, nors ne visad įtiko kritikams. Režisieriaus duonos skonio
Bronius Gražys jau buvo ragavęs Marijampolėje, pastatė net kelis spektaklius, kai
režisierius R. Juknevičius užčiuopė B. Gražio režisūrinę gyslelę, įkalbėjo jį važiuoti į
Maskvą pasitobulinti. Ten Mažajame teatre su V. ygankovu jis pastate „Kriminalinį
tango“. Kai B. Gražys Klaipėdoje pastatė J. Grušo „Barborą Radvilaitę“, beveik tuo
pat metu tas pats J. Grušo kūrinys atsirado ir Kaune J. Jurašo režisuotas. Kritikai
J. Jurašą į padanges kėlė, gal todėl, kad daugelis artistų, pasak V. Kanclerio, „sce
n e lakst su kauk mis“. Beje, ir dabar dažnai kritika labiau pastebi tuos, kurie „ly
urniai su urel mis
scen
i a
Tačiau B. Gražio „Barbora Radvilaitė“ susilaukė dramos autoriaus J. Grušo padėkos už tai, kad jis neiškraipė rašytojo minčių.
Kai pamąstau apie B.Gražio bendravimą su keliomis mūzomis, atrodo, kad
Melpomenė įnoringiausia, daugiau iš menininko kančių reikalaujanti. Ir kartais
pagalvoju, kad likimas Broniui buvo geras, nes neleido užmiršti kitų jaunystėje
pamiltų mūzų – dailės ir poezijos.
Matyt, ką žmogus myli, to meilę ir likimas dar labiau pakursto. Kartą sūnus
Audrius, jau dailininku tapęs, paviešėjęs namuose, lyg tyčia dažus ir teptuką pamiršo. O Broniui dažai taip skaniai kvepėjo, beveik kaip grimas, tai ir susigundė
pabandyti. Beje, kaip elgtis su dažais ir drobe, B. Gražys ne kartą stebėjo, kai
pozavo dailininkams Algiui Taurinskui, Vidui Pinkevičiui, Juozui Vosyliui. Jie ir
tapo Broniaus dailės mokytojais.
Tiesą sakant, B. Gražys, tikriausiai, teptuką vedžiot mokėjo dar gerokai
anksčiau, nes kartą apsilankęs Joc škių kaime pas Albiną Sirvydą buvau nustebęs,
kai pamatęs keletą peizažų sužinojau, kad tai Broniaus Gražio tapybos darbai.
Tik Broniaus sesuo Onutė sakė, kad tai dar labai nedrąsūs, neprofesionalūs darbai, o man jie buvo tokie šilti, tokie lietuviškos dvasios pilni, kokius vaikystėje
įsidėmėjau A. Žmuidzinavičiaus kaimų paveikslus...
Dabar B. Gražio peizažai, natiurmortai ir abstrakčios spalvų pynės jau
nebetelpa ant kambarių sienų, pilna palėpė, kur dailininko dažais kvepia, rietuvėm paveikslų užkrauta. O kiek dar paveikslų išdovanota kolegoms, draugams,
svečiams, geriems pažįstamiems...
Bronius Gražys sako, kad jo turtai ne banke, o rodo ant širdies ranką
padėjęs ir džiaugiasi, kad turi kelias mūzas, vieną gražią žmoną ir vieną priklau539
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somybės ligą – kolekcionavimą. Kada šia bacila užsikrėtė, neprisimena, bet jau
nuo studijų metų rinkdavo dailininkų paveikslus, jų darbų reprodukcijas, kurių
net apie 8 tūkstančius prisirinko. Be to, yra sukaupęs didelę įžymių žmonių,
menininkų autografų kolekciją, gausybę medalių, laikrodžių ir butelių kamščių su
autografais kolekcijas. Kai 1963 m. įsigijo pirmą originalų dailininko K. Šimonio
darbą „Siluetas“, tai ir originalų jau gausybė.
ai menininkų namu se
im ni A mui inavi iaus vasia
ran a viet s tai ir y e men mū s himnus ie a
yvenim
s alv s au viesesn s
Jeigu prie visų kolekcijų pridėtume B. Gražio apdovanojimus, tai, anot
Ferdinando Jakšio, norint visas regalijas ant krūtinės užkabinti, tektų ją gerokai
praplatinti. Iš prezidento V. Adamkaus rankų B. Gražys gavo garbingą ordino
„Už nuopelnus Lietuvai“ medalį, o kiek dar mažiau reikšmingų medalių, garbės
vardų, ženklų pats aktorius sako nesuskaičiavęs. Tiesa, vienas yra taip pat svarbus,
tik ant krūtinės nekabinamas, o gali būti užmautas ant rankos piršto – aukso
žiedas su brangakmeniu. Prieš kelis dešimtmečius tyrinėdami piliavietę archeologai
surado mūruose įspraustą 5,48 gramo sveriantį renesanso epochos aukso žiedą
su briliantu. Dabar jo kopija įteikiama už ypatingus nuopelnus patiems įžymiausiems klaipėdiečiams. O užpalėno tapusio klaipėdiečiu Broniaus Gražio nuopelnai
uostamiesčiui ne tik keli tūkstančiai spektaklių, dailės ir kitokios kolekcininkų
parodos, bet ir Jūros, Dainų, Kurortų švenčių ar kitų susibūrimų scenarijai ir jų
režisavimas, geros klaipėdiečių ir jų svečių nuotaikos šaltinis. Kartais net pavydo
ugnelės įsižiebia, kad klaipėdiečiai prisiviliojo aukštaitį, užpalėną Bronių Gražį,
bet savimeilė paglosto širdį, kai iš žemaičių išgirsti, kad doros, meno pajautos
ar išminties genai pajūrin atsivežti iš taip mielo mūsų svajonių ir vilčių krašto.
2013 m. rugpjūčio 17 d. pravirko visos mūzos. Bronius Gražys iškeliavo
Amžinybėn.
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Vladas Karatajus susižavėjęs Užpaliais
Stanislo as Balčiūnas

Nė kiek nesistebiu, kad žymus XX
amžiaus dailininkas Vladas Karatajus,
kilęs iš Suvalkijos lygumų, 1925 m. liepos
28 d. gimęs Vilkav škyje, tiek pamilo ir
susižavėjo Aukštaitijos gamtos grožiu,
kad kūrybinį dvasios pakylėjimą nuolatos
iš naujo pajusdavo sugrįžęs į pamėgtas
vietas tarp Užp lių ir Duset . Ir, matyt, neatsitiktinai jo įkvėpimo šaltinis
buvo Šventosios vingiai, Užpalių krašto
kalvelės, pasidabinusios baltakamieniais
beržais ar pušų kepurėmis. Užpalėnai,
įpratę prie savo nuostabios gamtos kamie
su r s Vilni V. Karata us ta o
pelių, net nebepastebi jos žavesio, tačiau sena iesčio ar itektūr
pažvelgę į Vlado Karatajaus peizažą net
savo gimtajame krašte atranda nekasdieniško grožio. Matyt, taip yra todėl, kad
Vladas Karatajus niekada nesusiviliojo natūralizmo klystkeliais, o savo peizažuose
sugebėjo įamžinti akimirkos grožį, įkvėpusį dievišką gamtos virpesį žmogaus sieloje. Gamtos trauka daugiau nei penkis dešimtmečius jį jungė su neišsemiamu ir
nepakartojamu žmogaus vidiniu pasauliu, beribėmis meninio pažinimo galimybėmis.
Gal todėl, kad tarp dailininko Vlado Karatajaus peizažų labai natūraliai šliejasi
gyvenimo prasmės ieškančių žmonių portretai ar natiurmortuose atsispindinčios
gamtoje surastų grožio perlų spalvos ir atspindžiai. Kai žvelgi į jo natiurmortą su
rugiagėlėmis, tarsi pajunti mūsų Užpalių laukuose banguojančių vaškinės spalvos
rugių kvapą ar prisimeni mamos keptos duonos skonį.
Į praėjusius laikus mintimis sugrįžti žvelgdamas į V. Karatajaus paveikslus
„Anas krantas“ arba „Degesių malūnas“.
Vladas Karatajus
sa o dir tu ė e
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Tas malūnas ir teliko tik senų žmonių prisiminimuose ir V. Karatajaus
paveiksle, nes Norva šių tarybinio ūkio direktoriaus paliepimu seniai nugriautas.
š ataikau u a tai
yra prisipažinęs Vladas Karatajus,
nes o e dir u
eškerio u keliau u. ir u net ie . š nesiekiu
atin e ekt . andu ro kasdien ė e ir a to e ei i ino a
o aus nesuniokota.
Šie keli dailininko žodžiai aiškiai byloja, kaip jis mylėjo gamtą, bet drįstume
pasakyti, kad ypatingą dėmesį skyrė žmonėms. Su jam būdingu lyrizmu, ryškių
psichologinių charakterio bruožų atskleidimu, sodriomis, kontrastingomis spalvomis V. Karatajus nutapė įsimintinus meno pasaulio žmonių Gedimino Jokūbonio,
Kazio Morkūno, architektų brolių Nasvyčių portretus.
Žmogaus vidinį grožį V. Karatajus sugebėjo pastebėti ir įamžinti ne tik iškilių asmenybių, bet ir paprastų, tautos dvasią turinčių žmonių portretuose. Senųjų
lietuvių audinių ramia spalvine gama ir tradicine ramybe dvelkia V. Karatajaus
portretas „Debeikių krašto audėja“. Tie Debe kiai tik už keleto kilometrų nuo
Užpalių, gal todėl mums toks artimas, tarsi mūsų krašto audėjas įamžinantis šis
liaudies menininkės portretas.
Dailininko Vlado Karatajaus dvasinį pasaulį, meninį tautos ir gimtojo krašto
pojūtį išugdė 1946–1952 m. studijos Dailės institute ir talentingi jo mokytojai – Justinas Vienožinskis, Algirdas Petrulis, Irena Trečiokaitė-Žebenkienė. Baigęs studijas
V. Karatajus rūpinosi Dailės instituto studentais, pasukusiais meno pažinimo ir
kūrybos keliu, pats ragavo katedros vedėjo, docento, profesoriaus duonos. Kaip
tik tada jis labiausiai rūpinosi asmenybės požiūriu į kūrybą, pedagoginį darbą,
net parašė vadovėlį „Tapybos technika“.
Vlado Karatajaus talentas įvertintas aukštais apdovanojimais, premijomis. Jis
buvo ne tik nusipelnęs LTSR meno veikėjas, bet 1976 m. tapo valstybinės premijos laureatu, o 1985 m. jau gavo liaudies dailininko vardą. Mums, užpalėnams,
jis visada artimas ne tik tuo, kad pamilo mūsų krašto gamtą, bet ir jos žavesį
įamžino savo paveiksluose.
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Gyvenanti tarp angelų
Stanislo as Balčiūnas

Nors Sofijos Mikėnaitės-Savulionienės gimtinė Miškoni kaimas, tačiau
vaikystė prabėgo Kani kuose, netoli Užp lių. Čia pradėjo lankyti mokyklą, o jos
pirmoji mokytoja buvo B. Čerškutė-Karpevičienė ir, kaip dažnai būna gyvenime,
ją Sofija prisimena iki šiol. Vėliau S. Mikėnaitė mokėsi Užp liuose ir 1945 m.
baigė vidurinės mokyklos pirmąją abiturientų laidą. Kai Užpaliuose vyksta kraštiečių susitikimai, tarp jų pastaruosius du dešimtmečius dar būdavo ir pirmosios
laidos abiturientų. Prisimena ir klasės vadovę Elzę Skardžiuvienę:
ai didelės erudi i os
o us. i sten ėsi kiek iena
adėti surasti a uosti nelai ė e asid iau ti kiek ieno sėk e.
al ūt todėl ai
ok kl ne a ai klasės drau
asirinko
eda o o s e ial . Bai
okslus troško
isi susitikti a endrauti. rad io e susitikda o retai. ir as ūs susitiki as u o
as . Brauk lait
o keleri
et susitiko
as .
ore ičiūt .
Bu o dau nuotaikin kal
dain
risi ini
a ie okslo etus.
Vėliau susitikda o e as Bronel
al d t re ku ien
dau iau nei
kart . aukda o e t susitiki
kai did iausios
š entės. inkda o ės ok klo e kurio e ūda o iškil in o i dalis.
al a o e
ali
iliečio ar ės ardo inė i uose. askui
rinkda o ės as Bronel kur isi išsak da o e sa o d iau s us
ėdas. ai ūda o nuosta ūs akarai... ida o e Krokul . Vėl
nau i asi at ai nau i eidai. erda o e šaltinėlio anden .

o

ok klos ai i o

raė us
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et . So i a Sa ulionienė ket irto i iš dešinės.

.

risi inda o e sa o aik stės dienas kai tė ai a us e da o
Krokul kur
onės keliais eida o a ie Kristaus statulėl kur
el etos iedoda o raud ias ies es norėda i iš
oni sulaukti
nuolanku o. ios kelionės laukda o e kai did iausios š entės.
risi enu ir kardinol . . Bačk kuris u
ūs
irusius
klasės drau us auko o š .
išias o ėliau teko ir as Bronel
a endrauti. at Bronė ra o i inaitė. šliko dau ra i
risiini . Bronės šei a sutikda o us kai sa o aikus. Su a ia
asid iau da o e ra io is
eni o aki irko is a lank da o e
i ines arti
ka elius.
si intinas liko ūs laidos
etis o neseniai ir
etis.
ors ūs
ečius au sle ia didelė et našta ir ne a ai
klasės drau
išė o ana ilin et ir šiandien dar norisi susitikti
a endrauti risi inti aunas dienas asid iau ti kai š entė e
klasės susitiki us.
Su u usiais
klasės drau ais.
S. Sa ulionienė
entre
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O susitikimo su Sofija Mikėnaite
užpalėnai visada laukdavo. Tai suprasdama į Užpali s ji ne kartą buvo atvažiavusi ir savo darbų parodyti. Su kita
šio krašto dailininke Liuda Bėkintyte
Aukštaitijoje jau surengė tris parodas.
Nors kaimo vaikams pokario metais studijuoti dailę nebuvo palankių
sąlygų, tačiau Sofija Mikėnaitė sugebėjo įstoti į V lniaus dailės institutą, kur
studijavo skulptūrą. Regis, šią specialybę retai rinkdavosi moterys, bet kursui
vadovavęs profesorius B. Vyšniauskas
Sofijos neišgąsdino skulptūros meno
sunkumais, ir 1955 m. baigusi Dailės
instituto Skulptūros fakultetą Mikėnaitė
tapo profesionalia skulptore. Geras perspektyvas žadėjo tai, kad pagal tuomet
institute gyvavusią tradiciją geriausių
diplomantų darbai buvo siunčiami į
rie Karalienės rū
ondone
parodą Maskvoje, o Sofijos diplominis
darbas kaip tik pateko tarp geriausių.
Baigusi institutą Sofija Mikėnaitė gavo paskyrimą dirbti skulptore Lengvosios
pramonės konstruktorių biure. Su čia sukurtais modeliais etalonais per dešimtmetį
skulptorei teko pabuvoti Londone, Leipcige, Poznanėje, Drezdene, Maskvoje, Vroclave, Briuselyje vykusiose parodose. Ir ne kartą ji buvo apdovanota premijomis,
diplomais. Kai Vilniuje įsikūrė „Dailės“ kombinatas, S. Mikėnaitė perėjo dirbti
į įmonę, kuri jau buvo arčiau meno. Pradėjo dirbti keramikos bare. Dirbdama
„Dailėje“ sukūrė daug vertingų keramikos ir taikomosios dailės darbų, kuriuos
matė, vertino ne tik Lietuvos parodų lankytojai, bet ir Pabaltijo šalių žmonės,
medalių bei diplomų parsivežė iš Maskvos.
Su kūryba labiausiai susijusios biografijos datos, kai 1978 m. Sofija Mikėnaitė
įstojo į dailininkų sąjungą, o sulaukusi senjorų amžiaus surengė parodas, 2008
ir 2009 m. dalyvavo keramikos simpoziumuose „ armonija“. Parodoje „Ramybė“
Vilniaus medalių galerijoje Sofija Mikėnaitė-Savulionienė demonstravo per tris
dešimtis figūrų, nes autorė vėl grįžo prie skulptūros ir pradėjo keramiką jungti
su skulptūra.
Tiesą pasakius, šiuolaikinėje dailės panoramoje ir skulptūra, ir keramika
surūdijusių vamzdžių pastūmėta subtilesnio meno nuošalėn. Tačiau Sofijos dekoratyvines skulptūrėles saugo ištisi angelų chorai. Kad neliktumėte abejingi žurnalisto
pastebėjimams, pasitelksiu profesionalios menininkės Gražinos Murelytės žodžius:
ėris turi nus erti lo . š intin as kūrė as renkasi ėr ir
d asia triu uo a. i lūsta er skul torės šird rankas
olio
ateri ir ta a ato a aučia a sukurtose an el skul tūrose.
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dau iau sa e išreikšti. i aroda i ė
er astaruosius or
et . n el te a leid ia lais ai i ro i uoti
tekėti nuotaiko s. i sta susikau i
st
d iau s
ais
ir airias kitas ras es ei nuotaikas kūni ant s an elai. alentin as
ir ro esionalus or os ko o i i os anato i os ald as at eria
ali
es airie s lastinia s ieško i a s. Kiek iena skul tūra
turi sa it
arakter or os
ai teka ir do iai at ti iš is
usi . Balta olio s al a ir su tilus a iršius susti rina sakralu o
s ūd . Skul tūros ka erinės ro okuo ančios iūro
int ia
okal iui. tsi erkite ir eru o krislai ska ės ūs šird se
Ir iš tikrųjų subtilaus gyvenimo pajautimo kibirkštys įžiebė meilę menui
ne tik dukrų Jolantos ir Dalios, bet ir Sofijos Mikėnaitės-Savulionienės anūkėlių
sielose, kurios savo kelią į meną pradėjo M. K. Čiurlionio menų gimnazijoje.
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Liuda Bėkintytė iš Bėkinčių kaimo
ari a

o

daitienė

iud t su al ok k nors. uk tu oki , – prašo bendraamžiai vaikai, apspitę
pirmokę Liudą. Liuda tikrai išradinga ir kūrybinga. Sugalvoja visokiausių pokštų,
todėl vaikai sekioja paskui ją. Ji tikras vaikų vadas. Būryje visiems smagu ir
nenuobodu.
Liuda gimė 1923 m. balandžio 21 d. Bėki čių kaime kaimo šokėjos Onos
Gaučytės ir Nikodemo Bėkinčio, mylinčio muziką ir sugebančio smuiku ir armonika išgirstą melodiją sugroti, šeimoje. Iš tėvų ji paveldėjo polinkį į meną ir
kūrybiškumą. Liuda pirmas vaikas šeimoje. Be jos, buvo dvi sesutės ir keturi
broliai; gyvi likę du broliai.
Pradžios mokyklą ji lankė Kiš nuose. Jau tada išryškėjo gebėjimas gražiai
piešti. Klasės draugai su pavydu žiūrėjo į jos kūrinėlius ir džiaugėsi gavę dovanų
nupieštą gėlytę ar gyvulėlį.
Uten s gimnazijoje Liudą vertino kaip gabią dailininkę ne tik klasės draugai,
bet ir mokytojai. Kita Liudos savybė – draugiškumas, mokėjimas suburti apie
save draugų ratelį, lengvai išvengiant bet kokių nesklandumų.
Kartą per fizikos pamoką mokytojas J. Venskūnas pakvietė prie lentos vieną
mokinę. Ta atsistojo ir tyli, nė žodžio. Tada Liuda neiškentė.
ok to au aleiskite t
er ait uk atote kad i nieko ne ino.
Mokytojas J. Venskūnas buvo geras, bet kaip ir kiekvienas, turėjo savitumų.
Kas ten kal a
a iuda erai eik rie lentos o tu er aite sėskis. Bet aš inau
kad ir tu a okos ne oki tik ra iai ieši
u iešk štai čia lento e. š nusisuksiu
erai , – sutiko Liuda ir lentoje nupiešė šokančius mergaitę ir berniuką.
Mokytojas atsisuko.
a tai tu nu iešei a ie eil reikė o iešti k nors iš i ikos
– Bet ok to au
uk ūs to nesakėte – teisinosi Liuda.
erai rašau tau d e et ar a kuol ar ne nul .
Nuo tolesnio ginčo išgelbėjo skambutis. Kitą dieną per fizikos pamoką
mokytojas J. Venskūnas vėl pakvietė Liudą prie lentos, bet pamokos neklausė – buvo tikras, kad viską gerai „išzubrino“. Derėjosi dėl pažymio ir po ginčų
įvertino ketvertu.
Liuda buvo labai linksma, įdomi, lengvai užmezganti kontaktus, draugų
mylima ir mėgiama. Netrukdė nežymus šlubčiojimas – tai dėl įgimto sąnario
išnirimo. Anksčiau, jei vaikas gerai valgo ir auga, į gydytojus nesikreipdavo. Tai
laikė nesvarbiu dalyku. Liuda buvo labai sąmojinga, smagi – su ja buvo gera
bendrauti. Kiekvienu momentu rasdavo tinkamą žodį, o paskui nusijuokdavo šiltu,
skambiu juoku, užkrėsdama ir pašnekovus. Jokių nesusipratimų nebūdavo, viską
išspręsdavo be pykčio, be nuoskaudų. Ir visada sprendimas būdavo jos naudai.
Baigusi Utenos gimnaziją, pradėjo mokytojauti Mik nų pradžios mokykloje,
vėliau Užp lių vidurinėje dėstė prancūzų kalbą, piešimą, darbelius. Mokiniai ją
mylėjo ir ji juos taip pat. Kartu su mokiniais žaisdavo kvadratą, slėpynes. Kartą
atvažiavo apskrities švietimo skyriaus inspektorius ir mokytojos nerado. Apieškojęs
pamatė tvartelyje.
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ai k ūs čia eikiate – paklausė. –
aid iu slė nes a sta ins ektoriau
ia la ai nuo odu aš noriu studi uoti ailės institute – Surask sa o iet
ok to
ir alėsi a iuoti studi uoti – gavo atsakymą.
Mintis studijuoti Dailės institute jos nepaliko. Atvykusi į Utenos švietimo
skyrių vėl prašėsi, kad leistų studijuoti. Inspektorius nesutiko, atsikalbinėjo. Nusiminusi išėjo iš kabineto. Eidama kieme pamatė į krūmus įstrigusį kalakutą. Ir čia
pat, staiga gimė mintis papokštauti. Pasigavo tą kalakutą ir vėl įėjo į inspektoriaus
kabinetą. Inspektorius pažiūrėjo nustebęs.
ns ektoriau aš u s atnešiau k š kad ane leistu ėte studi uoti , – tarė.
aleisk t kalakut ir eik – tarė inspektorius. Kartoti nereikėjo. Sugavo
besiblaškantį kalakutą ir movė pro duris.
a ar tai au iskas – pagalvojo.
Kitą dieną gavo kvietimą atvykti į Švietimo skyrių. Inspektorius davė lapą
ir liepė rašyti.
a sta ins ektoriau ka
an dar raš ti nu austi ane alite ir e rašto –
tarė Liuda.
e raš k kad atleisčiau iš ok klos uk tu nori studi uoti.
Taip Liuda gavo atleidimą iš mokyklos ir išvyko studijuoti į Vilniaus dailės
institutą. Gavusi diplomą, įsidarbino Dailės kombinate. Tai buvo pirmoji jos darbovietė. Institute studijavo tapybą, o kombinate reikėjo išmokti šrifto – darė etiketes
ir visus darbus, ką jai liepdavo. Tuo metu mirė jos mama. Liuda pasiėmė brolius
iš Kišūnų pradžios mokyklos, juos globojo ir leido mokytis. Aloizas baigė Žemės
ūkio technikumą Vilniuje, paskui Žemės ūkio akademiją, o enonas – politechnikumą, vėliau Technikos universitetą. Ir tik tada Liuda galėjo pagalvoti apie save.
Ją pakvietė dirbti į modelių namus. Kartu nepamiršo tapybos, ruošdavo parodas, darydavo drabužių eskizus. Su tapybos parodomis aplankė daugelį Lietuvos
miestų ir miestelių. Visur būdavo šiltai sutinkama. Keletą parodų surengė Vilniuje
viena ir su kitais dailininkais. Dirbo daug ir dabar dar yra aktyvi. Dalyvavo dviejose turistinėse kelionėse aplink Europą, kur turėjo progos pademonstruoti savo
sukurtus modelių eskizus. Aplankė Azijos ir Afrikos miestus: Maroką, Alžyrą,
Tunisą, Maskvos modelių namus.
Tapybos nemetė. Tapo ir dabar, ruošia parodas. Nepamiršo savo gimtojo
krašto. Buvusios Kišūnų pradžios mokyklos – dabar kultūros namų – sienas
puošia Liudos tapybos darbai. Mėgsta skaityti knygas, daug mezga. Savo butą
išpuošusi meniškais mezginiais ir tapytais paveikslais. Kiek jėgos leidžia, gyvena
aktyvų gyvenimą.
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Geležinės Regimanto Motuzos gėlės
Birutė

inutkienė
e i antas
su

ona

otu as
sta

Gimė 1957 m. vasario 14 d. J niškio rajone, Rud škių k. Vidurinę mokyklą
baigė Panevėžyj , nuo vaikystės mėgo piešti. 1988 m. atvyko į Užpalius. Gyvendamas kaimynystėje su Romualdu Šulcu iš nuobodumo žiemos vakarais pradėjo
drožinėti. Pastaruoju metu savo kūrybinius polėkius išreiškia dirbdamas su metalu. Prieš droždamas iš medžio pirma ant jo nusipiešia tai, kas bus, o metalo
darbams dažnai pasirenka augalus ar gamtos motyvus, jų matmenis persibraižo
ant popieriaus lapo ir tik tada pradeda darbą.
Nuo 1997 m. tautodailininkų sąjungos narys.
Darbas su medžiu ar metalu yra tik pomėgis. Daro tai, ką norisi pabandyti apėmus atitinkamai emocijai. Daugumą darbų galima pritaikyti buičiai ar
interjerui puošti.
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Šventas Motinos vardas
Vytas Jurka

„Mielos mamos,
e ul us d iu ina ne tik ir ie i aiko in sneliai ir as ištartas odis
et ir suau usi
aik
a ar a dėkin u as rū estis l di kiek ien
eni o aki irk .
entė te ul ūna isas
eni as.

Mano motina
Nenumaldomai bėga laikas, jau dvidešimt aštuoneri metai, kai paskutinį sykį atsisveikinau su savo
motute. Liko tik prisiminimų virtinė. Ir nors labai
keista, kuo toliau, tuo ryškiau, gal net skausmingiau
iškyla šie prisiminimai, išryškindami motinišką meilę, sugebėjimą pasirūpinti šeima nelengvais pokario
metais. Kartu su skausmu prisimenu, kad dažnai
neįvertindavau jos gerumo, kad dabartinėmis akimis
žiūrint reikėjo kitaip pasielgti. Nuo pirmųjų sąmoningo suvokimo akimirkų man atrodė, kad tai pati
geriausia motina. Su ja visada jausdavausi saugus.
Užtekdavo tik vieno švelnaus motinos žodžio, nustodavo skaudėti nusimušti pirštai, keldavausi iš ligos
patalo, nebijodavau miškuose, lyg jausdavau, kad ji
na urkienė
stebi ir neleis pasiklysti. Dar ir dabar jaučiu kažkokį
dvasinį ryšį, ypač kai tenka gyvenime priimti svarbius
sprendimus arba sunkiomis akimirkomis. Gal taip yra todėl, kad tai buvo ir yra
vienintelė, nepakeičiama mano MOTINA, kuriai iki senatvės rūpi vaiko likimas.
Jos pačios gyvenimas buvo ne iš lengvųjų. Tėvai – pusininkai, beveik kas
metai naujoje vietoje nuomodavo žemę, už kurią savininkui atiduodavo pusę
derliaus. Nei savo namų, nei žemės. Bet tai dar ne didžiausia bėda. Vos dešimtmetį perkopusi kartu su keturiais jaunesniais broliukais ir sesutėmis liko visiška
našlaitė. Jaunesniuosius paėmė globoti tetos, o mano mamai teko piemenės dalia.
Vieni šeimininkai labiau rūpinosi, o kiti, kaip našlaitei, kurios niekas neužstos,
net ir duonos kriaukšlę pasverdavo. Nuo pat vaikystės jautė nenumaldomą norą
drožinėti. Iš pradžių iš griežčių, bet šeimininkai, pamatę, kad gadina daržoves,
negailėdavo rykščių. Laimė, po kelių metų piemenavimo jos darbelius pamatė
Strazd kaime vasarojantis teatro režisierius Antanas Sutkus, kuris su žmona
operos dainininke Jadvyga Ožkinaite neturėjo vaikų. Jie ir paėmė globoti. Įdomi
buvo ta globa. Apgyvendino vaikelio Jėzaus našlaičių globos namuose, nors
vasaroms dažnai pasiimdavo į savo ūkį Nore kiškėse, todėl tekdavo bendrauti
su to meto Lietuvos įžymybėmis: generolu Pranu Sutkumi, rašytoju Augustinu
Griciumi ir kitais. Beraštė mergaitė per ketverius metus pabaigė pradžios mokyklos kursą ir gimnaziją. Sėkmingai įstojo į Ka no dailės akademiją. Studijavo
skulptūrą ir keramiką. Studijos sekėsi. Gavo valstybės stipendiją tobulintis Če1550
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koslovakijoje, bet sutrukdė prasidėjęs
karas. Teko pasilikti Lietuvoje.
Motina visada su humoru prisimindavo 1940 m., pirmąją okupaciją, kai
teko susidurti su valstybės saugumu.
Artėjant Spalio šventėms, naujoms tarybinėms įstaigoms reikėjo daug Lenino
ir Stalino portretų. Studentams tai buvo
neblogas priedas prie kuklios stipendijos.
Motina prisimena, kaip vieną naktį su
triukšmu į kambarį įvirto keletas ginkluotų vyrukų ir su didžiausiu pasipiktinimu
ėmė kaltinti, kad ji blogai nupiešė tautų
vadą Staliną. Nesupratusi, kas negerai,
nuvyko į studiją. Stalinas – kaip gyvas,
tik sagos ,,prisiūtos“ kryžiuku. Per kelias
minutes teptuku ,,persiuvo“ sagas. Gal,
sako, ir būtų netekę daugiau Lietuvos
matyti. Išsigelbėjo tik todėl, kad buvo
,,neklasinis priešas“, iš pačių vargingiausių sluoksnių – našlaitė. Prasidėjus
iaudies enininkė na urkienė.
.
karui, globėjai Sutkai atsisakė remti, o
. uknio nuotrauka
karo sąlygomis nei skulptorių, nei keramikų nereikėjo, bet valgyti norėjosi.
Gavo mokytojos darbą aras rajone, Griov dvaryje. Atlyginimas buvo labai
neįprastas – mokinių tėvai mokėdavo mokytojams maisto produktais. Artėjant
frontui, tik šįsyk iš rytų, vokiečiai pradėjo gaudyti jaunimą darbams į Vokietiją.
Turtingesni išsipirkdavo, ypač maisto produktais, o vienišos našlaitės niekas nepagailėjo. Laimei, Žemaitijoje pavyko iš važiuojančio traukinio laimingai iššokti.
Per fronto liniją pėsčiomis į Ignal nos rajoną kelias užtruko beveik visą vasarą.
Kaip brangiausią turtą su savimi saugojo kaltų komplektą ir A. Šapokos ,,Lietuvos
istoriją“. Šumin kaime teko slapstytis, kol gavo dokumentus, net turėjo slėpti
išsilavinimą. Susituokė su vietiniu valstiečiu Vladu Jurka, sunkiais pokario metais
pasistatė namelį ant 3 ha žemės. Pragyventi reikėjo, todėl pritaikydavo savo žinias,
įgytas Dailės institute; drožė iš medžio kurpalius, dirbo medinukus (medziuolus),
juos pardavinėjo turguje. Kunigai bažnyčioms užsakydavo nukryžiuoto Kristaus
skulptūrų, tik tinkamo medžio sunku buvo gauti. 1950 m. vėl nauja nelaimė, –
eržilas sukramtė ranką, pažeidė stuburą. Kaip vėliau man suaugusiam pati pasakojo, vežama į ligoninę meldė Dievo, kad leistų sūnų paauginti tiek, jog jis pats
galėtų bent kiek sau užsidirbti duonai. Ilgi gydymosi metai, bet sveikata prarasta
jau visam gyvenimui. Apie pastovų darbą teko pamiršti. Tėvas dirbo neseniai
susikūrusiame kolūkyje. Išdirbdavo daugiau negu 300 darbadienių per metus, bet
visą uždarbį žiemą iš sandėlio parsinešdavo ant pečių. Už darbadienį mokėjo po
100 gramų grūdų. Buvau dar visai pipiras, bet prisimenu, kaip tėvas su motina
verkė prie to ,,uždarbio“: ką reikės valgyti visus metus. Bet neprisimenu, kad
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būtume badavę. Iš ko sugebėdavo iškepti duoną – nežinau, bet ji man buvo daug
skanesnė negu pas kaimynus, po kepimo troba kvepėdavo kelias dienas. Dabar
tokios neberandu. Gal tai tik vaikystės idealizavimas. Namuose niekada netrūko
daržovių, mama dar man negimus sodino sodą, „kad aikas seilės ne ar int
s eti “. Kasdienius patiekalus ruošdavo su meile. Dar ir dabar jaučiu jų skonį.
Nors pati gyvenime nuo arklių nukentėjo, bet savo kūryboje labai mėgo vaizduoti
žirgus, ypač matydama Užpalių V. Jovarienės pasiaukojimą žirgininkystei. Paskutiniais metais prieš mirtį kūrė daugiau, kažkaip sustiprėjo dvasiškai ir fiziškai.
Insultas ištiko po krepšinio varžybų. Daug jos kūrinių saugoma Uten s kraštotyros muziejuje, yra įsigiję meno mėgėjai. Keistas sutapimas, 2009 m. susirinkome
sveikinti M. Petrauskienės jubiliejaus proga ir labai nustebau, kai buvusi Utenos
TSKP partijos sekretorė J. Mykolaitienė įteikė mano motinos darbą – bareljefą su
artoju ir arkliu. Kur jis tiek metų buvo saugomas, neaišku, kadangi mano motina
į amžinybę išėjo 1983 m. Antras malonus susitikimas su praeitimi įvyko 2010 m.
sausį per kraštiečių susitikimą Vilniuje. Vilniaus dailės akademijos prorektorius
A. Šaltenis pristatė buvusių studentų darbų parodą ir šalia kitų autorių pamačiau
savo motinos keramikos darbą.
Ir dabar tas bendrumo, prisirišimo jausmas prie motinos išlieka. Žiemos
vakarais grįžtant iš mokyklos, saulė jau būdavo arti laidos, ir jos atspindžius mūsų
namo languose matydavau beveik iš kilometro atstumo. Žinodavau, kad motinos
išvirti pietūs sudėti šiltai induose jau laukia manęs, kad vėl domėsis, kaip sekėsi
mokykloje, paklaus, ar labai buvo užpustytas kelias, ar niekas neskriaudė. Prieš
kelerius metus vėl užsukau aplankyti savo vaikystės vietų. Buvo pavakarė. Nors
mūsų sodybos jau seniai nėra, bet saulės spindulys, gal atsitiktinai atsispindėjęs
nuo kaimyno trobos, tiesiog pervėrė, sukrėtė mane, vėl nors trumpam grąžino
pusšimčiu metų atgal. Gaila, kad tai buvo tik trumputė praeities vizija ir nieko
daugiau. Nebelauks manęs sušalusio, pavargusio motina, nematysiu jos gerų akių,
negirdėsiu padrąsinančių, užjaučiančių žodžių.

. urkienės

ed io dro iniai.

.

. uknio nuotrauka
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Tuos vaikystės prisiminimus, praeitį praskaidrina šiandiena. Su žmona Laimute gyvename jau penktą dešimtį, trys suaugę mūsų vaikai dar gali džiaugtis
jos motiniška meile, tyliu, švelniu rūpesčiu, duok Dieve, kad tai tęstųsi kuo ilgiau.
Rūpestinga mama ir mūsų martelė Jolanta. Ji augina tris vaikus. Prie dukros
Virginijos jau glaudžiasi du baltagalviai berniukai.
Visą gyvenimą teko dirbti su žmonėmis, kurie į mane kreipėsi įvairiais
klausimais. Ateina ir daug motinų. Dažnai užmiršusios savigarbą dėl vaikų, kuriems reikia pagalbos pavėluotai. Neretai tie vaikai jau seniai suaugę, bet nuėję
klystkeliais. Ir pačios motinos nuo jų kenčia. Žiūriu į tokių motinų akis ir matau,
kaip jos spinduliuoja gerumu, meile savo vaikui.
Seniūne nors š s k adėk tikiu
ano sūnus dau iau tai nesiel s r s
us eresnis , – maldaute maldauja motinos akys. Sunku tokiai motinai atsakyti
neigiamai, bet kartais tenka dėl kitų motinų, kitų vaikų saugumo ir ateities. Ir
visada tai man – skaudžiausia.
Laimingi tie, kurių motinos rūpinasi, laukia savo vaikų. Tik kažin, ar visi
tai supranta, jiems atrodo, kad taip ir turi būti. Žinoma, yra viena kita motina,
kuri neverta švento motinos vardo, bet tokių nedidelė mažuma. Negalima mesti
dėmės ant šviesaus Motinos Vardo.
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Medžio drožėjas Pranas Rimiškis
al ira Sir

d tė

Tai senojo Kani kų kaimo tautodailininkas, tarybiniais metais vadintas liaudies meistru. Dabar jo
sodybos nė ženklo nebėra. Kaimo gale, atokiau nuo
pagrindinio kelio, upės link, mažam vyšnynėly kadaise stirksojo dvi mažos sukiužusios trobelės – viena
didesnė, kita mažesnė. Abi šiaudiniais stogais, keturšiubiais langeliais. Prie namų tiesėsi bulvių laukelis,
toliau dirvonėly ganydavosi ožka su ožiukais. Ožka
irgi turėjo savo „namelį“, tiksliau pasakius, prie pirkios prilipdytą būdelę. Didesnėje troboje gyveno Prano
Rimiškio šeima: žmona, trys dukterys – Konstancija,
Bronė, Ona – ir senutė motina. O mažesnėje – jis,
Pranas, vienas, atsiskyręs nuo visų. Čia jam žmona
atnešdavo ir valgį išvirusi.
Pranas Rimiškis buvo vietinis, ne „atėjūnas“,
ed io dro ė as . i iškis
čia gimęs, augęs, netrumpą gyvenimėlį nugyvenęs
.
ir čia pasimiręs. Kiek teko kalbėtis su jo dukterimi
Konstancija, Rimiškiai save kildino iš Žemaitijos. Jo
tėvas, po Kr žių skerdynių gelbėdamasis nuo caro žandarų, atbėgo į Aukštaitiją,
konkrečiau – į Kaniūk s. Vedė Veroniką Repšytę, kurios visas kraitis buvo 40 arų
sklypas ir šiokia tokia sodyba. Taip visam laikui jis ir paliko čia gyventi. Prastai
nešiojo, prastai valgė, nes nebuvo iš ko. Mėgdavo uždarbiauti pas Užp lių žydus,
nes jie skaniai valgyti duodavo ir teisingai užmokėdavo. Žydai buvo prekybininkai,
amatininkai, telkėsi miesteliuose ir gyveno geriau už mūsų žmones. Mūsų kaimas
buvo skurdus, tamsus, caro valdžios užguitas.
Gyvenimas tėvui Rimiškiui, matyt, nelabai kaip sekėsi, nes daug ką nugyveno: iš sodybos tik viena gyvenamoji troba paliko. Net ir žemės sklypas sumažėjo. Pirmoji žmona greit pasimirė, tai vedė antrą, tokią pat biedną kaip jis, kitų
tarnaitę. Pranas, matyt, jau antrosios žmonos sūnus, buvo vienturtis, nes apie jo
brolius ar seseris neteko girdėti. Pradėjo tarnauti, bet, pasirodo, ūkio darbams
buvo per silpnas. Tada griebėsi amatininkystės, lavinosi pats iš savęs, neturėjo
mokytojo. Dvi žiemas lankė rusišką mokyklą, pramoko skaityti, rašyti. Ir tada
šeima nutarė, kad mokslų užteks, nes jau esąs „raštingas“.
Vis dėlto Pranas Rimiškis senajame Kaniūkų kaime surado savo vietą. Visi
jį laikė savu žmogumi, sulūžusių, jau atitarnavusių rakandų taisytoju ir visokių
gražių niekučių meistru. Jis buvo kiekvienai šeimai labai reikalingas žmogus,
nors to niekas neparodė ir į akis nepasakė. Vyrai nešdavo jam suplyšusius
batus užlopyti, nukritusį padą prikalti, sutrūkusius arklių pakinktus pataisyti,
pypkę, tabokinę padirbti. O moterys prašydavo skylėtą puodą ar kibirą užlydyti,
nutrūkusią indo ąsą prilipdyti, cukrinei kojelę įmontuoti, šventųjų paveikslams
rėmelius padaryti. Senutės nešė sutrūkusius rožančius sukabinti, suskaitytoms
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maldaknygėms viršelius uždėti. Jis mokėjo ir laikraščius, žurnalus įrišti. Mergaitėms padirbdavo žiedelių, berniukams – peiliukų. Sunku viską ir išskaičiuoti, ką
dirbo Rimiškis. Apskritai, kai kas nors ūkyje sugesdavo, bet gailėdavo išmesti,
sakydavo: „ isiu as i išk
al sutais s.“ Tik rūbų jis nelopydavo ir senų nepersiūdavo. Čia jau buvo kitų darbas. Mūsų senasis prieškarinis kaimas gyveno
taupiai. Žmonės beveik nieko nepirko, viską stengėsi pasidaryti patys, todėl ir
susidėvėjusių daiktų stengėsi neišmesti. Juos taisydavo, remontuodavo, lopydavo,
kol visai niekam nebetikdavo.
O vokiečių okupacijos metais, kai ėjo karas ir absoliučiai nieko pirkti nebebuvo, iš senienų Rimiškis stebuklus darė. Skylėtas autobusų padangas kaliošams
klijuoti naudodavo, senų batų gabalais apsiūdavo veltinius. Mergoms darė dailias
basutes: medinius padus pats išdroždavo, o viršų šikšnagaliais sumaniai išraizgydavo, dar net ir nudažydavo.
Už darbą dažniausiai imdavo natūra, ypač maistu. Su žmogum nesiderėdavo,
sulygdavo labai greit. Niekas nepasakydavo, kad Rimiškis „nuplėšė“, o jis – kad
jam kas neužmokėjo. Neteko girdėti, kad kas į akis ar už akių jo darbą būtų
peikęs. Kiek tvėrė iš seno sulipdytas daiktas, tiek gerai. Šitaip Rimiškis prieškario
kaime užsidirbdavo sau duoną. Dar matydavome, kaip jis, žmonos lydimas, eidavo
žvejoti. Pats nešdavosi sliekus ir meškerę, o pati – kibirėlį ir užkandos. Žmona
vasarą eidavo padiene darbininke pas ūkininkus. Paaugusias dukteris samdinėm
išleido į žmones.
Nebuvo girdėti, kad Rimiškis dejuotų, skųstųsi savo neturtu. Žmona sakydavo, kad jis gyvena su ta diena, galvos nesukdamas dėl rytdienos, dėl materialių
šeimos išteklių. Tačiau iš tikrųjų Rimiškis nebuvo vien tik sendaikčių remontininkas, visų galų meistras. Jis jautėsi esąs meniškos sielos žmogus ir kiekvieną savo
darbelį stengdavosi kaip nors papuošti, pagražinti, nors užsakovas apie puošybą
visai neužsimindavo. Atseit svarbu, kad būtų padaryta, o meno nereikalaujama.
Ir meistras laisvai liejo savo „dūšią“, už tai irgi nieko nereikalaudamas. Žiūrėk,
padirbta dėžutė puikavosi ąžuolo lapais, grandinėlėm, žvaigždutėm. Žiedai, peiliuko kriaunos vaivorykštėm tviskėjo. Kiekvienam daiktui pagražinti ką nors nauja
sugalvodavo. Niekas jo už tai nei gyrė, nei peikė. Jis ir pats tuo nei girdavos,
nei didžiuodavos: padarė, pagražino, – ir jam, ir užsakovui gerai.
Laisvalaikiu Rimiškis ir piešė. Piešė paprastu ar spalvotu pieštuku. Mėgo
Kristaus gyvenimo ir biblinius siužetus. Kopijuodavo iš „Peklos“ knygos. Jam gerai
išeidavo velniai, kareiviai, angelai. Rinko senas knygas, abrozdėlius ir šiaip įvairias senienas. Iš savo surinktų knygų „kupariuko“ jis man yra dovanojęs 1936 m.
laidos A. Šapokos redaguotą „Lietuvos istoriją“. Turėjo sukaupęs senų monetų
rinkinį, ypač mėgo sidabrinius caro laikų rublius. Archeologai patvirtino, kad
senoji Kaniūkų gyvenvietė, siekianti pirmojo tūkstantmečio vidurį, buvo kaip tik
čia, kur gyveno Rimiškis. Kartais meistras pasisakydavo, kad savo darže tai šį, tai
tą radęs iš žalvarinių dirbinių. Aš pati esu nuvežusi Uten s kraštotyros muziejui
Rimiškio perduotą žalvarinį kaklo papuošalą. Atrodo, ne vieną senovės radinį jis
yra panaudojęs kaip žaliavą savo dirbiniams. Nušveisdavo, tirpale atšviežindavo
ir nukaldavo žiedelį ar kokią segę. Žinoma, muziejininkai pradėjo lankytis jo
namuose. Visus sudomino įdomus senukas. Jį paskatino medžio drožybai.
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Taip tarybiniais metais Pranas Rimiškis iš kaimo meistro virto tautodailininku, arba, kaip tada buvo įprasta vadinti, liaudies meistru. Ateistiniais laikais
jo pamėgti personažai – Kristus, Marija, Dovydas, Galijotas, angelai – netiko,
reikėjo drožti pasaulietinėmis temomis. Ir pradėjo drožti Rimiškis laukų artojus,
pjovėjus, girtuoklėlius mušeikas, kolūkietes. Bet velnias tiko ir dabar. Apskritai,
visokia „velniava“ sovietmečiu buvo populiari. Girdėjo visi, kad yra velnių muziejus, velnio malūnas, filmai rodė velnio nuotykius, turguose ar mugėse būdavo
pardavinėjami moliniai padaužų velniūkščių pakabukai ir t. t. Taigi ir Rimiškis
išdrožė velnią – pilvūzą, jojantį ant gaidžio. Meistrui išgarsėjus, net kunigai ėmė
prašyti šį bei tą pataisyti, atnaujinti bažnyčioje. Taip Rimiškis metė senų daiktų
remontą ir gyveno iš drožybos.
Į savo trobelę mielai priimdavo visus, kas tik juo arba jo menu domėjosi.
Apstu čia būdavo vaikų, ypač paauglių berniukų. Jiems Rimiškio trobelė buvo
lyg muziejus. Čia jie pamatydavo tai, ko nematė nei namuose, nei mokykloje.
Rimiškis duodavo jiems vartyti senas knygas, kitas įvairias senienas, kalbėdavosi
apie savo darbą. Seniokas ir vaikai būdavo vieni kitais patenkinti. Žinau, kad
ne vienas iš berniokų namie irgi išmėgindavo savo peiliuką, bandydamas šį tą
gražaus išdrožti.
Pasikeitė laikai, pasikeitė Rimiškio padėtis, bet jis pats ir jo aplinka nepasikeitė.
Liko viskas taip pat, kaip buvę. Žmonai mirus ir dukterims pradėjus gyventi savarankiškai, jis vedė antrą kartą. Kita žmona buvo nebejauna, bet dar tvirta, stambi
moteriškė, apgyvendinta senojoje, didesnėje, troboje. O jis pats kaip ir anksčiau
gyveno vienas mažesnėje trobelėje.
Kai pas jį, būdavo, eini, tai, mažas dureles atidarius, reikėdavo peržengti
sieksninę priemenėlę; tada atsidurdavai vieninteliame kambarėlyje. Čia stovėjo
pečiukas su ugniakuru, prie jo prišlieta siaurutė lovelė. O tarp dviejų langelių –
mažytis staliukas su kalade atsisėsti. Tai – meistro darbo vieta. Jis net elektros
neturėjo, dirbo prie rūkstančio „gaziuko“. Atėję svečiai stovėdavo atsišlieję pečiuko
ar lovelės, nes sėstis nebuvo kur.
ranas

i iškis
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Ant sienų kabojo jo darbo rėmais
šventųjų paveikslai, paties dirbtas kryžius su kančia. Šalia viso to puikiausiai
derėjo caro šeimos portretai ir išdidinta
arkivyskupo Mečislovo Reinio nuotrauka. Šitie visi paveikslai ir nuotrauka
laikų permainos nematė, nuolat kabojo
tarp langų ant sienos. Apie juos paklaustas, šeimininkas mielai paaiškindavo. Šventieji paveikslai ir kryžius rodo,
kad jis tikras lietuvis – katalikas. aro,
jo žmonos ir dukterų portretai priminė
vaikystę, mokyklą, kur caro šeima buvo
aukštinama ir už ją meldžiamasi. Be to,
patys portretai buvo spalvoti, suidealintais veidais ir jam, kaip grožio mėgėjui,
patiko. O arkivyskupą Mečislovą Reinį
ranas i iškis
jis vadino savo tėvu ir geradariu. Istorija
buvo tokia.
Vienu metu Rimiškio gyvenime susiklostė labai kritiška padėtis. Žmona
susirgo, senutė motina buvo vos bekrutanti, o trys mažytės dukrelės verkė ir
reikalavo valgio. Tada jie visi šeši glaudėsi senojoje troboje, antrosios, mažesnės,
dar neturėjo. Bet ir ši buvo ne ką didesnė už antrąją, vėliau įsigytą. Duonkepis
pečius, kurį kasdien kūrendavo ir valgį virdavo, viena plati lova, stalas tarp langų
ir suolai pasieniais užėmė beveik visą kambarį. Čia reikėjo ir dirbti, ir sirgti, ir
vaikus auginti. Iš pradžių, Prano vaikystėje, trobelė buvo dar dūminė. Tik vėliau
jis, jau būdamas suaugęs bernas, kaminą išvedė.
Sklido kalbos apie didžiai mokytą ir auksinės širdies vyskupą Mečislovą
Reinį. Tad sumanė Pranas, kaip jis pats sakėsi, parašyti anam malonės prašymą.
Savo negudria rašysena jis išdėstė gerbiamam vyskupui šeimos bėdas, prašė
patarimo ir paramos. Po kurio laiko arkivyskupas Mečislovas Reinys atsiuntė
Rimiškiui savo palaiminimą ir nemažą sumą pinigų. Meistras išgydė žmoną (o
tada gydymas daug kainuodavo), išmaitino dukteris ir dar vyžuoniškiuose nupirko pirtį, pervežė, ant savo sklypo pasistatė ir pritaikė buičiai. Nuo tada visam
laikui atsiskyrė nuo šeimos ir čia pradėjo gyvenimą. Pats susimūrijo krosnį, išsivedė kaminą, langelius ir kraigą papuošė drožiniais, duris nudažė mėlynai, nes,
sakoma, mėlynos spalvos musės bijo. Sienas išklijavo laikraščiais ir žurnalais,
papuošė kryžium, paveikslais. Prie šitos kaip kumštis trobelės puikiai derinosi ir jis pats – nedidelis, labai liesas, tiesaus stoto žmogelis. Buvo sudžiūvusio
raukšlėto veido, ilgais ūsais, tačiau be barzdos, visada švariai nusiskutęs. Veidą
jaunino ir gyvino malonios žvitrios akys. Ir lauke, ir kambary visad būdavo su
kepure juodu lakuotu snapeliu, „kazirka“ vadinamu. Sakydavo, kad jis ir valgo
su kepure. Jei sveikindavosi, tai ranką pridėdavo prie „kazirkos“, bet kepurės
nenukeldavo ir galvos neparodydavo. Ar ji buvo plika, ar žila, ar su jaunatviška
ševeliūra – neaišku. Mėgo dėvėti „frenčių“ – švarką aukštu užsegamu kaklu.
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O jei švarkas būdavo su atlapais, tai iš po jo matėsi tamsūs marškiniai. Kelnes
sukišdavo į aulinius batus, su kuriais vaikščiodavo žiemą vasarą ir kurie visada
būdavo nuvalyti ir blizgėdavo. Apskritai jis darė įspūdį švaraus, „čiutno“ senioko.
Ant švarko atlapo turėjo prisisegęs mažytį geltono metalo šuoliuojantį žirgą su
raiteliu. Tai Lietuvos Vytis, kuriuo jis puikavosi ir tarybiniais laikais. Paklaustas
apie tai, šmaikščiai atšaudavo: „ ešio u tai sau dėl durnu o.“
Žmona sakydavo, kad vyras ir valgąs mažai. Pusryčiams jam užtekdavo
vieno ar tik pusės kiaušinio su stikline pieno. Pietums – mažas bliūdelis sriubos
su mėsos kąsneliu. Vakarienei – tas pats dubenėlis pieniškų „parpelių“ („zacirkos“).
Niekas nematė Rimiškio išgėrusio, dainuojančio arba smagiai besijuokiančio.
Niekas nematė jo ir nusiminusio. Vienodai tylus, ramus, negarsios, bet aiškios
šnekos. Rūkyt tai baisiai rūkydavo, net jo veidas, turbūt nuo tabako, atrodė pageltęs. Tabaką augindavosi pats prie namų ir rūkė tik naminį, savos gamybos.
Namiškiai sakydavo Praną esant labai jautrų ir nervingą, bet niekas negirdėjo, kad jis būtų su kuo nors baręsis, žmoną ar vaikus mušęs, keikęs. Eidavo
be skubos, pasidairydamas žemyn ir į šalis, pastovėdamas ir pamąstydamas.
Nekantraujančio ir skubančio neteko matyti. Su niekuo artimiau nesibičiuliavo,
kaimo linksmybėse ar suėjimuose nedalyvavo. Gyveno uždaram, tik sau pačiam
priklausančiam pasauly. Kaimui atrodė, kad jis truputį kitoks nei visi, bet niekas
jo už tai nepajuokė, laikė savu padoriu žmogumi.
Pranas Rimiškis iš gyvųjų tarpo išėjo taip pat tyliai, nepastebimai, kaip ir
gyveno. Vieną dieną visi sužinojo, kad mirė staiga, kažką bedroždamas. Kaip ir
dera, visas kaimas su bažnytinėm apeigom nulydėjo savo meistrą į amžino poilsio
vietą Užpalių kapinėse. Greitai žmonės spėjo jį pamiršti.
Žmona, likusi viena, dar kurį laiką gyveno savo lūšnelėje, laikė ožką. Kai
sveikata pašlijo ir pati nebegalėjo apsitvarkyti, išvažiavo į senelių namus, kur
greit pasimirė. Rimiškis turėjo daug anūkų, išsibarsčiusių plačiai po kraštą. Sako,
vienas esąs, kaip ir senelis, tautodailininkas.
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Mediniai Jono Vaškelio stebuklai
Birutė

ono Vaškelio

inutkienė

ed io dro iniai

Gimė 1965 m. liepos 9 d. Užpaliuose.
Daugiausia darbų išdovanota, dar ir šiandien dovanoja turimus, anksčiau
padarytus darbus. Daugiausiai dirba iš liepos, bet turi darbų ir iš beržo, drebulės.
Šeimoje niekas nedrožė. Jonas, kaip ir daugelis to laikotarpio vaikų, mėgo vakarais
atsisėdęs prie pečiaus drožinėt, skutinėt, pjaustinėt su peiliuku. Į svečius dažnai
ateinantis kaimynas Bronius Urbonavičius padovanojo „lobziką“ (medinį įrankį
medžiui pjaustyti). Lemtingu darbu tapo iš neturėjimo ką veikti padaryta dėžutė
suvenyrams ar moteriškiems papuošalams. B. Urbonavičius stebėjosi originaliai
išdrožinėtu dangteliu, o mokyklos stalius Vladas Svilas, įvertindamas profesionaliai
suleistus dėžutės kampus, paskatino paauglį tolimesniems darbams. Kaip atminimu
apie stalių Jonas didžiuojasi meistro padaryta orlaide, kuri yra virtuvės lange.
J. Vaškelis su pagarba mini arasų profesinėje technikos mokykloje estetikos
mokytojos Gražienės patarimus drožinėjant ir suteikiant estetinį grožį darbams.
Įsimintiniausias darbas atliktas patariant šiai mokytojai – „Undinėlė“. Jonas šį
darbą vadina pirmuoju savo darbu.
Drožia Jonas tik pagautas entuziazmo, kitu atveju net nebando. Kaip spontaniškumo įrodymas yra per Ispanijos futbolo čempionatą išdrožta taurė, kuri, pasak
Jono, galėtų būti stiklinė. Tik niekam ji nebuvo parodyta ar pristatyta.
uė au
rūs
ras ras ir išdro iau – teigia Jonas. Kai a aunu e o i
usdienio u tenka
kad dar as ūt atliktas.
Šiuo metu nebedrožinėja, užsiima namų apdaila ar puošyba, ateities planuose – padaryti namų baldus.
J. Vaškelis stebisi, kiek daug dabar per kermošius yra bevertės produkcijos,
o žmonės ją perka.
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Ko nepasakė Šulcas
Birutė

o ualdas

inutkienė

ul as

Gimė 1953 m. Ukmergėj . Į Užpalius atvyko jau turėdamas liaudies meistro vardą, kuris suteiktas 1976 m., bet pasak Romualdo, daugiausia kūrybinių
minčių realizuota Užpaliuose. Miškas su savo paslaptimis ir paukščiai – pagrindiniai kūrybinių idėjų įkvėpėjai. Įvairios medžių šakos, šaknys, išaugos,
stiebai – fantazijos polėkis, po kurio gimsta meno kūriniai.
Nuo vaikystės mėgo piešti, kopijuoti paveikslėlius iš knygų. Prieš armiją
bandė tapyti portretus, bet nelabai sekėsi. Baigus karinę tarnybą, atsiskleidė pomėgis dirbt su medžiu. Medžio drožinyje dažnai panaudoja vieną kitą tekinimo
detalę. ra išdrožęs keletą tradicinio dydžio paveikslų natiurmortų.
Brandžiausi darbai: dekoratyviniai pano, stogastulpiai P svalio r. žuolmušyje, Aukštaitijos nacionaliniame parke prie Lūšių ežero.
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Fantastiškas Marijos Grižienės pasaulis
Vanda Kuliešienė

Gimė 1923 m. Augo ir jaunystę praleido
Mik nų kaime, gausioje šeimoje. Kadaise tė ai nusi irko
ik nuose a ut dū in
irkel . kurtu ės
ko Kūči dien . Kai tė ai isk atsiskaitė su u usiu
tro elės šei ininku
ūs Kūči stalui liko tik usė
ke alo duonos ir dė utė sa arino. Bet tai u o ačios
links iausios š entės , – pasakoja Marija Grižienė savo
nelinksmos vaikystės prisiminimus. Sesuo Adelė –
gera audėja. Nors ir sunkiomis sąlygomis, seserys
Kostė ir Aldona tapo mokytojomis. Brolis Antanas
apsigyveno V lniuje, o Marija liko prie tėvų.
radėau tarnauti as ūkininkus ūda a se t neri
eteli
nes reikė o adėti tė elia s išsi okėti skolas asidar tas
erkant irkel .
Marija baigė Kišūnų pradžios mokyklą, daugiau
mokytis neteko.
Ji mokėjo atlikti ne tik visus žemės ūkio
. ri ienė akaronė e.
.
darbus, bet ir audė kilimus, rinktines lovatieses,
išmoko iš rugio šiaudų rišti „sodus“. Neilgomis
laisvalaikio valandomis mėgiamas darbas – nėrimas ir mezgimas. Ir šiandien
jos kambarėliai išpuošti dailiai siuvinėtomis ar nertomis staltiesėlėmis, takeliais,
ant sienų – pinti dekoratyviniai papuošalai.
Visk su e ė au dar t kas riklauso oteriškai rankai
sako Marija, – o kai
ne e alė au sunkiai dir ti radė au raš ti a ie sa o aik st
eni o ar us sunkius karo ir okario etus. Visi prisiminimai gulė į storus sąsiuvinius, kaskart
papildomi naujais.
Neramūs pokario metai skaudžiai atsiliepė ir Jusių šeimai. Už tai, kad da ė
lais ės
nė a s a al ti , tėvas buvo nuteistas 10 metų.
Sulaukusi 80 metų, Marija Grižienė nutarė, kad jau atėjo laikas visa, ką
turėjo surašiusi, iškelti į dienos šviesą. 2003 m., artimiesiems padedant, išleido
„Gyvenimo pasakas“. Tai į pasakų rūbą įvilktos šviesios ir tamsios gyvenimo
akimirkos. Kai ėnulio ilnatis ne ie u isk
int se sudėlio u a al o u o r t
atsikėlusi u rašau , – sako autorė. 2004 m. pasirodė nauja knygelė „Gyvenimo
nuotrupos“. Ir čia atgijo praeities vaizdai, pasakojami sklandžia, vaizdinga kalba.
Nors sulaukusi garbingo amžiaus, Marija Grižienė – aktyvi kultūrinių
renginių dalyvė. Jai nesvetimi moterų bendrijos „Širdžių šiluma“ rūpesčiai, ją
sutiksi ir kanklininkių ansamblio „Pasagėlė“ renginiuose, vakaronėse, kraštiečių
šventėse... Skaito savo „pasakas“ užpalėnų susibūrimuose (ir, stebėtina, tekstus
moka mintinai). Ir ne tik skaito. Renginių metu Marijos „sodai“, spalvingi šiaudiniai „paukščiukai“ ar kitokie suvenyrai pradžiugina ne vieną šventės svečią...

1561

U Ž PA L I A I I I

Lietuvos valsčiai

Išraiškingas lino kalbėjimas
Genovaitės Mierkienės drobėse
Birutė

inutkienė

Gimė 1929 m. rugsėjo 20 d. Baigė Ubag pradinę
mokyklą, kuri iš pradžių buvo Grumbino namuose,
o vėliau Bauros. Mokytoja Ruzgienė. Kartu mokėsi
visos 4 klasės. Mama nedidelėm staklėm ausdavo
įvairias drobes, tarp jų ir sukneles. Pati pradėjo austi,
kai vyras Gediminas padarė stakles. Vaikai jau buvo
ūgtelėję, apie 1970 m. Ausdavo kartu su vyru ir tai
jai labai patikdavo. Raštus audimui vyras atveždavo
išsimušęs skylutes ant kartono iš Rokiškio audėjų.
Savo sukurtų audimo raštų neturi. Priaudė tikrai
daugiau negu 100 audimų, nes ausdavo žmonėms,
kurie prašydavo. Labai daug audimo darbų išdovanojo. Labiausiai mėgo austi raštus, kuriuose būdavo
rožės arba ąžuolo lapai.

eno aitė Sei ut tė

ierkienė
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Bronės Uborevičienės drobių kalba
Stanislo as Balčiūnas

Prie kelio, vingiuojančio iš Užpalių
į Jociškių kaimelį, netoli nuo Krokulės
šaltinio ir Genupio piliakalnio, smėlėtame dirvonėly rymojo sena Uborevičių
gryčiutė. Dar nepasistojęs ant didelio
akmens, gulinčio prie pirkios slenksčio, dažnai galėdavai išgirsti ritmingą
staklių dūzgėjimą, minamų pakojų tarškėjimą. Tai dirbdavo plačiai apylinkėje žinoma audėja Bronė Uborevičienė.
Daug įvairios paskirties audeklų išaudė
jos rankos, daugelyje parodų Utenoje,
Vilniuje, Maskvoje buvo eksponuojami
audiniai, sukurti toje nedidelėje trobelėje. Ne tik užpalėnų, bet ir tolimesnių
apylinkių gyventojų buitį puošė ir tebepuošia B. Uborevičienės rankų darbo
staltiesės, pagalvėlės, rankšluosčiai, lovatiesės... Štai „abrūsų“ galuose įausti
įvairioms progoms tinką žodžiai: „Be
dro eli
e lon
artelė ne ūsi
usk Bronė rain tė ore ičienė
sesele ar rašt
Koks ra us i tasis
ūs kraštas
Bėk ir eli ėk reičiau
S eiki at k ... Vyniojosi drobės tarsi
ilgas, prasmingas, nepabaigiamų darbų ir sumanymų pilnas audėjos gyvenimas...
Bronė Trainytė gimė 1920 m. Užpalių valsčiuje, Gal nių kaimelyje. Tėvas
Juozas Trainys buvo nagingas meistras, motina Anelija Trainienė garsėjo kaip
geriausia apylinkės audėja.
Bronytę iš mažens žavėjo motinos menas, neramus staklių virpesys... Ji buvo
pratinama prie darbo – paruošdavo motinai šeivas, išmoko verpti. Aštuonerių
metų mergaitė jau audė nesudėtingus raštelius. O kai liga pakirto motinos sveikatą, kaip tikra audėja į stakles sėdo trylikametė Bronė. Nesunkiai išmoko pati
apmesti ir įsitaisyti audeklą, pati kurdavo naujus raštus. Bronė ne tik audė, bet
ir dailiai nerdavo vąšeliu staltieses, nėrinius lovatiesėms, rankšluosčiams, siuvinėdavo, mokėjo pinti krepšius...
Ištekėjusi už Jono Uborevičiaus, persikėlė gyventi į kitą Šventosios krantą –
Lygamiškio kaimą. Audimas ir čia buvo jai didžiausias džiaugsmas.
Sunkūs buvo karo ir pokario metai. Reikėjo ne tik maitinti, bet ir aprengti
šeimyną. Todėl dabar daug laiko buvo skiriama milams, čerkasams, drobėms ar
pašukiniams audeklams austi.
Pokario metais B. Uborevičienė įsidarbino Vilniaus „Dailės“ kombinate. Nuo
to laiko išaudė daugybę gražiausiais raštais išdabintų lovatiesių, staltiesių, kilimė1563
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Bronė

rain tė

ore ičienė

Bronės

rain tės

ore ičienės dukros
nos šei a sau o
otinos

aliki

.

S. Balčiūno nuotrauka

lių, užtiesalų, rankšluosčių... Apdovanota garbės ir pagyrimo raštais, diplomais,
jai suteiktas liaudies menininkės vardas.
Aštuntą dešimtį baigdama, B. Uborevičienė jau retai prisėsdavo prie staklių,
nors vis dar turėjo minčių, planų išausti pačius gražiausius audinius. Deja, 1998
metų rudenį išėjo į amžinybę.
Ji paliko daugybę įvairiaspalvių, margaraščių staltiesių, lovatiesių, rankšluosčių, kuriuos saugo Vyžuonose gyvenanti jos dukra Ona.
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Spalvų skambėjimas audimo raštuos
na Sir

dienė

Kartą su mokiniais atvažiavę į Puodži s pasukome į Varnų sodybą. Dabar
čia gyvena močiutė Anastazija Varnienė.
ori ane aikai išsi e ti et kol dar ati aeinu tai ir nenoriu
iest
–
sakė ji.
Močiutė Anastazija labai šneki ir linksma. Mus visus pavaišino dideliais
raudonšoniais obuoliais iš savo sodo. Vaikai valgė neatsidžiaugdami, o močiutė
prisiminė savo vaikystę:
i iau
. la kričio ėn.
d. Vo li kai e aras ra one.
kad nu a iuotu e Vo lius tai aš u s isko ri asakočiau
ir arod čiau. en tai aš isk inau.
čia aš atitekė au... ra
ten toks kalnas a ra ais adina as. is kai karstas. eras kurio
du nas
ien du las o idur e
sala. ki tos salos ali a
nu risti tik ienu taku ir reikia
inoti. radė au lank ti Vo ėli
radin
ok kl . ki ok klos an nueiti ūda o k . ok kla
u o sk ri . ir o
ok to ai. Kai ane nu edė ir
kart
ok to as r onas išklausinė o ir iš karto riė ė antr sk ri .
ik ieno ne ino au arodė etr ir klausia Kas tai
ai u o
etras o na uose es adino
aršinu todėl ir ne ino au. er
tre us etus ai iau sk rius. ano tė elis stei ė Vo ėli radin
ok kl ir u o ok klos tė
ko iteto ir ininkas.
Kai ai iau sk rius norė au eiti ok tis nt lie tėn et
susir o tėtis ir ne eiš a ia au.
sk rius ai iau
.
V tauto id io o etais.
Bai i o e a inuose dal auda o ir kuni as. ate atikos
u o
klausi
iš oko. r uodraščius surinko. a au isus
enketus.
askui u o stei i audė kursai. š radė au uos lank ti.
a ai atiko ir uikiai sekėsi. Su kurs
ado e risirinkda o e
isokiausi rašt ir ausda o . Būda o išsirenku kok rašt išardau ir atsirenku ati kai
išausti. uo tada ir radė au sa o
audi us. Bu au la ai dau
isko riaudusi et kai šei
iš e ė
aš ne u au na uose. Kit akar ūčiau arė usi et an ranešė
kad laukia an s iš e ti. tė au
a išk
er e no au na us
ir išė au as tet
u d i kai . ai
isa kas u o išausta
ir ra uolė. Vėliau aud iau ir iš alonu o ir dėl to kad reikė o ini . usda au li i išnakt . Kiek ano riausta ne inau
kiek kilo etr susidar t . a uose tai turiu la ai a ai. Visk
išdalinau aika s.
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Močiutė parodė audinius. Įvairios staltiesėlės, takeliai, pagalvėlės... Ir visur
tulpės, lapeliai ir kiti elementai.
su audusi kili
su ro ė is et
ul es reikia dar ti
s al . r
au er dau . Siūlus reikia da ti.
sunku. Vien s k nu a ia usi nusi
tai net ir
rui nesakiau. Bet u tai

an la iau rie širdies tul ės.
s s al os dau iausiai nes
usi irkti nori
s al
la ai
irkau siūl u ši t ru li
il a u teko.

Atidarė močiutė savo skrynią. O ten – lapų lapai, raštų raštai. Viskas nupiešta iki smulkmenų. Žiūri į raštus ir prisimena, kur, ką ir kam audė...
Padovanojo ir mums keletą raštų pavyzdžių.
ik dir kit o an au
ne e rireiks. a ar arod siu kuris
raštas an ats ra iausias. okiu raštu esu išaudusi arčiai
kili
o sau takel . odėl aš
ir asilikau.
a eiksl
ie a esu nuaudusi tik ien o
alūn ir
Sod
ent kelis. ie iš a ia o
erik .
Paklausėme močiutės apie darželius prie senųjų lietuvių sodybų.
Kai

i

ra us

ra us

ūteli

dar elis.

ilnas

r

ali

risėtas

ol n ...

Taip gražiai ir švelniai uždainavo močiutė, kad net širdis suvirpėjo...
ei u ana neturi dar elio tai ne ana. Bu o toks tiesus ertinias. Visur rie na
au da o altas erškėtis a in
i oni
ur in leli
lili ont d in uli tul i nar i
le a erkli
šala i
ėt rūt ir kit ... Kai kur kai e nar i
neturė o
o es turė o e.
eles ėlė s a dėda o ak enukais ir ūtinai
altai nuda da o e. ai
at ūs
u o ir lankeliais iš ed io
šakeli a i int e eli . Klo as a sodinda o rūto is
irto
ie ė is . ar elis ūda o a t ertas štankietais .
ūs dar elis u o r čios ale ir riek e. Klo os u o
airi or
dau iausia kai ėlės iedas la eliais ar a širdutės...
es au ino e net
s al
ur inus ir turė o e net
kel .
ai es ur in eilė is atskirda o klo i o teritori nuo kie o.
ai
as us dėda o ur in t ora.
ar sėda o ra et . K e ėda o isas kie as.
edailus ro etos nei iedas nei la as.
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– prisiminė dainą pasakodama apie gėles.

Būda o sod
dar eli a iūros.
ūs sod
nota ara i os di lo u u
ra iausi dar el .
raidė
raš ta.
ai i ir an ard kai rinko tai išrinko
tur i a
e iū ai.
Siūlė udita
ne ra us
oloni a
ir i
nasta i a
astutė.

a u o a do ara iausio aukso
kai

ėlės

ne.

ai

nasir likau

Nastutės gyvenimo kelias nebuvo rožėmis klotas. Tik per savo darbštumą
ir šviesos troškimą visko išmoko. Jaunystėje ji buvo pavasarininkė. Labai aktyviai
dalyvavo pavasarininkų veikloje: ir dainavo, ir šoko, ir sportavo.
Kiek isko risi an da o
net ir alet u o sukūr . (Rodo
močiutė savo nuotraukas.) a ai da nai susieida o ir is koki
nors ro ra
aruošda o . ai
at rinkda o
sles.
Nuo jaunystės pamilusi dainą, jau nesiskyrė su ja visą gyvenimą: ji buvo
kaimo dainininkė ir giedotoja.
au

la ai dain

esu daina usi

tenos kraštot ros

u ie ui.

Užpalių gimnazijos muziejuje Anastazijos Varnienės įdainuotų dainų dvi
kasetės.
Štai jų pavyzdžiai:
Suku

s sustir s aki

sul s s
tas senas

urė o is ūk
tas senas

aliki

aikeli

isk

kraitel sukro ė

is keikt ne alio ė

ra ėrė.

Be oksliai
o tė as

alinki

irtuoklis.

is turt

nes

tė
iš ert

aušos dukrelė

o sa o

sk lėto

irtuoklis.

turė o ne a

is

iš ar ėto

ena is ir kur ė

aikeliai

i okas kitur

o s iet tarnau a
alkatau a

ra ėrė.
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Vai liūdnas liki as
te ūnie

ra uldo ie
iandien

i okėlis uolo

au

nos

nas

ones.

kad sa o dalu
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irtuoklio šei

rakeikti de tinė ir
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li inėt

at auti

alėt

rarado.

Anastazija Varnienė 1995 m.
r ūs
irtas

atėt

Visi sako

a dr so un taka.

e to kiaula ta de lo a
ir

auosta

a alio a

ir

aus da

k

i tu dr sai un tak

asaka

Var šas kelias ir
šunėkas u ko

ėl klu
tu

al a s ai sta

ė a seilas

tai štai kokia de tines
ida as

a

a

os

as s

eilė.
ruo a

ona sutikusi de uo a
k

i

eiks a nėra duonas

skolinink
ė as

ilnas kluonas.

akil s

lūsta kai
nėr u
asaul

ur a

niek

auresni

nelai in esni .

elai in i ir
asi alkani
nei

ksta

ne rausta urna

aikeliai
a eliai

as drau us nei

klas

a i l ši ko as asas.
ai i

ieli susi raski

de tinei duo

iškaski

duris de tinei u erki
ir dau iau au ne e erki .

Anastazija Varnienė 1995 m.
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Raštų žaismas motinos drobėse
l

ra Kun ienė

Julija gimė 1922 m. balandžio 14 d. Da gailių kaime Uten s rajone. Čia
prabėgo jos vaikystė ir jaunystė. Labai gerais pažymiais ji baigė Daugailių pradinę mokyklą, tačiau pinigų mokslams nebuvo, todėl liko gimtajame kaime. Julija
anksti išmoko megzti, siūti, austi... 1943 m. ištekėjo už Jono Vėbros ir apsigyveno
Mik nų kaime. Abu buvo labai darbštūs, daug ir sunkiai dirbo, pasistatė namą,
išaugino tris vaikus: Gasparą, Elvyrą ir Reginą. Radusi laisvą minutę, Julija siuvo
visai šeimai drabužius, verpė, mezgė megztinius, kojines, pirštines, audė... Šių
darbų ji mokė ir savo dukras. Audė lovatieses, staltieses, rankšluosčius, naktines
užuolaidas, takus. Raštų audiniams ieškojo knygose, gaudavo iš kitų audėjų,
kūrė juos pati ir kartu su dukromis. Kartais vyras sakydavo, geriau pailsėk, juk
ir taip per dieną prisidirbi, bet ji atsakydavo, kad audimas jai geriausias poilsis,
nes matant kaip audekle gimsta raštai, pailsi ne tik rankos, bet ir siela. O kaip
gera šluostytis savo austu, saulės išbalintu rankšluosčiu, padėti galvą ant drobule
apvilktos pagalvės ar užkloti lovą diminiais ar rinktiniais raštais austa lovatiese...
1977 m. dėl vykdomos melioracijos teko palikti savo rankomis statytus namus
Mik nuose, šeima persikėlė gyventi į Užp lių miestelį. Kartu su visu užgyventu
turtu labai pagarbiai buvo atsivežtos staklės ir kiti audimo reikmenys bei verpimo
ratelis. Ji audė tol, kol leido sveikata. Julija mirė 2001 m. liepos 8 d., palaidota
Užpalių kapinėse.
Dalis jos audinių ir dabar naudojami buityje, kiti saugomi kaip brangus
mamos ar močiutės darbščių rankų ir meniškos sielos prisiminimas. Kelis darbus
dukros ketina padovanoti Užpalių muziejui.
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Visas pasaulis – mažomis šukėmis
Birutė

inutkienė

Gimė 1979 m. sausio 29 d. Utenos rajone, Užpaliuose. Baigė Užpalių vidurinę mokyklą.
Niekieno neskatinamas vaikiškas pomėgis piešti
buvo tik trumpalaikis emocinis atotrūkis nuo kasdienybės žaidimų ir kaimiškų darbų.
Ryškiausiomis spalvomis ir emocijomis išlikusios
vasaros, kai pas kaimynus atvažiuodavo šiandien
žinomas dizaineris Giedrius Paulauskas su bendramoksliais iš dailės mokyklos. Išėjus į gamtą su teptuku
norėjosi joje pasilikti amžinai. Mokydamasi vyresnėse
klasėse pajuto spalvinę jausmų gamą, nuotaikas, vidinį
pasaulį. Vasaros tapybos stovykloje, studijuojant Vilniaus pedagoginiame universitete, užvaldė ypatingas
jausmas, neleidžiantis iki šiandien išsiskirti su tapyba.
Naujai atgimė prisiminimuose išlikę tėčio drožiniai
ir močiutės (iš mamos pusės) išsiuvinėti ar išmegzti
įvairiaspalviai raštai.
iedrė Sunklodaitė kūr inio
Pirmoji tapybos darbų paroda įvyko 2006 m.
Vilniuje Remų galerijoje, toliausiai šie darbai nukeliavo k ė i o alandėl
iki amburgo.
an atinka sta d ti ir kurti nuotaikas ste ėti a link ir tai erkelti ant dro ės.
oriu kad iūrintie i
ano a eikslus ar o aikas k ė t o ti i o ir skleist kitie s
eni o d iau s
– sako Giedrė Sunklodaitė. – iūro o idinis asitenkini as
d asios ak lė i as
tai k ė i as an ieškant aukštesnio l
ens sa iraiškos.
iedrė Sunklodaitė
su

aikais.

S. Balčiūno nuotraukos

1570

I

UL

A

PUL A

U Ž PA L I U

Gyvenimas tarp lėlių
Birutė

inutkienė

Edita Tolvaišienė (Krutikova) gimė 1969 m. gegužės 29 d. Užp liuose.
Baigė Užp lių vidurinę mokyklą. Augina tris vaikus (du sūnus ir dukrą).
Pačios siūtais drabužiais puošia ne tik savo vaikus, bet ir lėles. Siuva nuo mokyklos laikų. Aktyvi mokyklos darbščiųjų rankų būrelio narė. Dalyvaudavo siuvinių,
mezginių ar kitų rankdarbių šventėse bei parodose. Galvoja, kad gimė su šituo
pomėgiu. Labai mėgdavo žaisti su lėlėmis, siūdavo joms rūbus. Jei kas klausdavo,
ką atvežti, visada laukdavo tik lėlių. Lėlės asocijuojasi su vaikyste, nes pomėgis
žaisti su lėlėmis išliko iki šiandien. Bendravimas su lėlėmis skatina kurti eilėraščius, megzti, piešti ir gaminti detales, kurios reikalingos lėlių charakteriams ar
emocijoms perteikti.
Turi gausybę kūrybinių idėjų, viena iš jų – įkurti lėlių muziejų Užpaliuose.
Gal todėl sunku atsisveikinti su lėlėmis, kurios ne tik aprengtos, bet joms sukurta ir atitinkama aplinka. Ne tik mažiems vaikams, bet ir suaugusiesiems reikia
grožio. Edita jį kuria per lėles interpretuodama pasakas, dėlionėmis ar iš įvairių
medžiagų sukomponuotais paveikslėliais.
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Vytautas Šaučiūnas kuria ne parodoms
e ina

ukauskienė

Gimė 1953 01 25 Užp liuose, kur tebegyvena ir dabar. Išsiskyręs. Duktė
Lilija (gim. 1978 m.) dirba prekyboje V lniuje. Sūnus Mantas (gim. 1981 m.) dirba
barmenu Kaune. Vytautas Šaučiūnas Užpaliuose baigė pagrindinę mokyklą. Po to
mokėsi technikume Vilniuje, įgijo elektros mechaniko, hidromechaniko specialybes.
Šiuo metu niekur nedirba. Gyvena parduodamas savo darbus.
Motina – Emilija Vaičiūtė-Šaučiūnienė (1921–2010) gimė Užp lių valsčiuje,
Beki čių kaime. Iki karo tarnavo. Po karo dirbo kolūkyje lauko darbus. Laisvalaikiu – rankdarbius. Audė, mezgė. Šeimai reikėjo buitinių reikmenų: kojinių,
liemenių, megztinių. Per savo gyvenimą išaudė, numezgė ir puošnių dalykų:
lovatiesių, staltiesių, skarų, servetėlių. Išdovanojo artimiesiems ir svetimiems
žmonėms. Dalį turi namuose.
Tėvas – Juozas Šaučiūnas (1915–1981) gimė Užpalių valsčiuje, Ža biškių
kaime. Jis nuo 16 metų kartu su meistrais dirbo medžio darbus. Tokį darbą
labai mėgo. Žmonės ir dabar prisimena, kad „auksines“ rankas turėjo. Kolūkių
laikais buvo statybininkas, dailidė. Vytautas domėjosi tėvo darbu. Dažnai dirbo
kartu su juo.
Drožinėjimu susidomėjo besimokydamas pagrindinėje mokykloje. Darbus dėstė
mokytojas V. Skardžius, jis ir paskatino meninei veiklai. V. Šaučiūnas pasakoja:
Susi a inau su dro inė i o orna entais. a rasčiausi ra eo etriniai ele entai. š uos ir da ar naudo u sa o dar uose derinu
ien su kitu.
enu iš sa o dar
todėl la ai noriu kad atikt
u sako ui. a endra s su
o u i
atau koks a dar as atiks o koks ne. ada atitinka ai arenku ir orna entus kuriais
atliksiu u sak
. Bedir ant k la inči . ada i u kurti. Kartais
u sako ui la iau atinka ano sukurtas o ne tas a al kur u o
u sak ta. a iausiai ė stu šešiaka
ai d a skriti e. Ka kur
skaičiau kad tai saulės si olinė reikš ė.
onė s
lintie s
en i atinka et ūna ir toki kurie s ne atinka. Siūlo keisti
kita. eklausau. šdro iu. Kai dar as ai tas iūrėk ir atinka.
Mokytojas Skardžius jo darbais buvo labai patenkintas, nes ką paimdavo, tą
padarydavo labai gerai. Konkursuose visada laimėdavo prizines vietas. Mokytojas
jį labai gerbė, pasitikėdavo, leisdavo naudotis pačiais geriausiais įrankiais, nors
kartais ir sulaužydavo. Pirmieji darbai – šaukštai, lentynėlės, žvakidės, lentos
kalendoriui. Vėliau – mašinų, lėktuvo, šautuvų, pistoletų modeliai. Visi norėjo
būti lakūnais, kosmonautais, kareiviais, kuo gyveno, tą ir dirbo. Toks laikas buvo.
Daug kaukių padarė karnavalams. Jos būdavo ypač meniškos. Draugai net į eilę
stodavo. Taip visiems patiko.
Kūrybai didelę įtaką turėjo tėvas. Jis remontuodavo bažnyčias. Kartu vesdavosi ir Vytautą. Tėvas pastebėjo sūnaus gabumus, todėl pamokydavo, kunigai
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pagirdavo. Reikėjo labai stengtis. Kai pasisekdavo, pats gerai jausdavosi ir dar
labiau stengdavosi.
Technikume sekėsi braižyba. Braižė ir jautė malonumą.
Mėgo juvelyrinius darbus: žiedus, apyrankes, kryžiukus. Senovinius litus
išplodavo ir darydavo Vytį. Tais laikais Vytis buvo labai pavojingas darbas, bet
paklausus. Vytį įliedavo į apyrankes, žiedus. Pinigų neuždirbdavo. Dirbo iš idėjos.
Kai tarnavo armijoje, išstudijavo stendus, kaip eina kulkos, jų trajektorijas.
Į tai pažiūrėjo menininko žvilgsniu ir panaudojo savo darbuose.
V. Šaučiūnas pasakoja:
Sunkiai sekėsi suderinti
eni
ir kūr . Būda o dien kai
norėda au atsidėti tik kūr ai. Bet nuo os ir a ar da au. eikė o
ailsėti. ada su drau ais ilsėda o ės
rie okalo alaus ar dar
sti resnio ėri o ėliau tai ta o ročiu. Kol u o
as tė as is
ane su rasda o nors ir susi arda au ėl susitaik da o e. Kūr
ir šei
sekėsi sunkiau suderinti. io e srit e an s nei ir o i
nei antro i
ona nesu rato. š o s u au enka ertis
o us
kuris nesu e a išlaik ti šei os. ada iki sk r
tik ienas in snis. Kartu aš lais as ir ne.
enti reikia o kad alėtu
enti
ūtina u sidir ti. ini tau ti ne oku.
niekada neturiu. Kiek
u dir u tiek ir išleid iu. rau ai tik ir laukia kada a aišinsiu.
a nai ne ūna iš ko
enti. ada reikia eiti as otin .
silank ai as
ne ūna alonūs. eikia išklaus ti oral . a
ne isada turiu kantr ės. ai ateina uodos dienos.
Kaltai – vieni medžiui – trikampiai, pusapvaliai; žiedams, ruožams – jau
kiti. Komplekte būna apie 50 vnt., galąsčiai – iš abiejų pusių. Gero darbo standartiniais įrankiais nepadarysi. Reikia pačiam gamintis arba perdirbti standartinius.
Daugiausia dirba ukrainietiškais įrankiais, nes mano, kad jie geriausi. Lietuviški
netinka, o gal tik nepateko geri. Beveik kiekvienam didesniam darbui įrankius
ruošiasi specialiai, nes netinka ašmenų figūracija. Įrankius pasigaminti nėra
paprasta. Nuo įrankio priklauso darbo kokybė. Akmeniui kalti visus įrankius
perka. Čia mažai ką pakeisi. Turi obliavimo, šlifavimo stakles, elektrinį „lobziką“. Oblių naudoja rankinį ir elektrinį. Taip pat turi peilių šlifavimo staklytes,
drėlę – grąžtą, presą.
Šoko pramoginius šokius, dainuoja, groja gitara, akordeonu. Bandė kurti
poemas apie moteris, meilę. Kartais pritrūksta drąsos pasirodyti. Užeina akimirkų,
kai nori būti vienas, tik pats su savimi, o kartais vienatvė slegia, traukia draugai.
Parodose dalyvauja nuo 1979 m. Paskutinė Utenojê buvo gal prieš 5 metus.
Du kartus dalyvavo Utenoje ir du kartus Užpaliuose. Pateikė apie 20 eksponatų.
Personalinės parodos nesurengė ir, atrodo, kad nesurengs, nes nebeturi darbų.
Labiau patinka dalyvauti su draugais. Tada gali pažiūrėti, palyginti, ką naujo
pamatyti. Paroda – geras dalykas. Bet jam – tai tik svajonė. Svajonė „su pakirptais sparnais“. Gal kada kitaip galvos, bet šiandien tokia realybė. Žino, kad
buvo seminaras Anykščiuos , bet pats nedalyvavo, dalyvavo tik jo baldai. Tie
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patys baldai dalyvavo ir Vokietijoje, bet vėl pats nedalyvavo, nes neturėjo pinigų
kelionei. Dabar kviečia į Italiją, bet tikriausiai nenuvažiuos.
Dirbo „Dailėje“ Utenoje. Gerai sekėsi, bet paskui įmonė užsidarė. Liko
be darbo. Šiuo metu niekur nedirba. Save laiko namudininku. Kūrybą skirsto
į tris etapus.
I etapas – medis.
II etapas – metalas – pradėjo prieš 10–15 metų. Virino viską – kryžius, žvakides, įvairias detales. Savo kalvės neturėjo. jo pas draugus. Su metalu pradėjo
dirbti Ukrainoje, po armijos.
III etapas – akmuo – dirba apie 6–8 metus. Šiuo metu toks darbas jam pelningiausias, nes gauna daug užsakymų. Darbas su akmeniu – tai tik instrumentų
pakeitimas palyginus su medžiu. Lengva buvo įsisavinti.
Jo darbai.
Mediniai:
1. Mergaitė lesina paukščius – padovanojo sesei.
2. Lietuvaitė – bareljefas.
3. Pirmasis Rūpintojėlis 2,40 m aukščio, ąžuolas.
4. Pirmoji skulptūra – ant Vaškelių šeimos kapo. Sunku buvo pradėti –
išeis ar ne, paskui ėjosi lengviau. Drožė visą mėnesį.
5. Antrasis Rūpintojėlis – pas kleboną kieme. Šitą drožti buvo lengviau. Ne
taip jaudinosi, ir patirties turėjo.
6. erbai.
7. Vyčiai.
8. Karnizai.
9. Rėmai paveikslams, veidrodžiams.
10. Baldai: stalai, kėdės (senovinio stiliaus).
11. Kryžiai.
Akmeniniai:
1. Ant asmeninių kapų paminklų iškaltos raidės, nuotraukos, kryžiai.
2. Kapinių paminklų restauravimas.
3. Paminklas buv. Užpalių klebonui.
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Laimutės Šakalienės spalvų pasaulis
Birutė

inutkienė

ai utė Barisaitė akalienė

rie sa o kūrini

ai utė Barisaitė akalienė su anūkė is

Gimė 1954 m. rugpjūčio 10 d. Krasnojarsko krašte, Užuro rajone. (1947 m.
buvo ištremti tėvai.)
Kai Laimutei buvo ketveri metai (1958 m.), kartu su tėvais atvyko į Lietuvą.
Tėvai gyveno Utenoje, o Laima kartu su vyru 1989 m. nusprendė įsikurti
Šeimyn škių kaime, ant upės kranto. Pačių statytame name ir jaukiai sutvarkytoje
sodyboje netyla Užpalių vidurinę mokyklą baigusių dukrų ir 3 anūkų klegesys.
Šeimos pasididžiavimas – genealoginis medis, kuriame aptinkame pirmosios Užpalių mokyklos direktorės pavardę – Barisaitė – ir visai Lietuvai žinomą Kviklių
pavardę (Gediminas – Lietuvos vargonininkas, klavesininkas, pedagogas; Bronius –
Lietuvos enciklopedininkas).
Piešti ir tapti dailininke – tik iš dalies neišsipildžiusi vaikystės svajonė,
nes jau 10 metų piešia didelius aliejinius paveikslus, o smulkūs piešiniai lydėjo
visą gyvenimą nuo moksleiviškų sienlaikraščių.
Susikurtų gyvenimo kredo yra daug, o labiausiai mintis išlaisvina, kai žino,
jog arti ar toli, o gal visai greta – geras žmogus, o jei į pasaulį žiūrėsime krištolo
akimis, nebus gyvenime purvo, bus švari ir laisva širdis.
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Onutės menas ir ant stalo, ir ant sienų, ir ant pečių...
Birutė

inutkienė

Gimė 1943 m. sausio 24 d. Užpalių apylinkėje,
Mažeik škių kaime. Turi penkeriais metais už save
vyresnę seserį.
1956 m. atsikėlė į Užpali s. 1960 m. baigė
Užpalių vidurinę mokyklą. Tėtis jau buvo miręs, o,
įstojus į V lniaus konservatorijos režisūros specialybę,
mirė mama, todėl mokslų teko atsisakyti. Pradėjo
dirbti Norva šių tarybiniame ūkyje, vėliau kooperatyve.
Dirbdama kooperatyve neakivaizdžiai baigė Maskvos
kooperatinio instituto filialą ir įgijo buhalterio ekonomisto specialybę. Po dešimties metų vėl sugrįžo į
Norvaišių tarybinį ūkį.
Mokykloje gaudavo pastabų dėl piešimo, nes
kiti vaikai piešdavo spalvotus piešinius, o Onutė –
juodu rašalu. Tik šeštoje klasėje, pasikeitus piešimo
na eškauskaitė alu inskienė.
mokytojams, jos piešiniai pradėti vertinti.
Mirus vyrui ir dukrai sukūrus savo šeimą, vie- S. Balčiūno nuotrauka
natvė sugražino nuo vaikystės išlikusį meno pomėgį.
Kūrybiniuose planuose – megztas žieminis paltas, gražus žėrintis šalikas,
savotiškai išpuoštas kambarys ir gausybė nepabaigtų piešinių bei eilėraščių knygutė.
audos okios tik o ė is iš to k darau , – sako Onutė.
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Aš amatininkų duktė
udronė Stanikienė

aškon tė
udronė Stanikienė
aškon tė .
S. Balčiūno nuotrauka

ano tė ai Ste ani a ir eliksas aškoniai u o a atininkai.
otina ai usi
alst inius siu i o kursus rie ieti o inisteri os Kaun u o di lo uota siu ė a...
ė elis u o stalius dailidė turė o
ali
iestel e ald dir tu ...
ė us karui
dir tu nusa ino
ašinas iš e ė
uset
S . au o karo tė ai
eno
r išk e
ano senelės iš tė o usės ienkie
e... risi enu kai
a a audė nes staklės tais
laikais sto ėda o kiek ieno e r čio e... a a e ė siu o kai ir isos
a. idurio
oter s... ai u o išau intos kad krait ačios susikraut ... a a turė o er skon .
tsi enu kai iš sen rū
odeliuoda o
u s sukneles... u au enki
aik
šei o e... V resni rū ai ūda o ritaik ti u s
a esnie s
udronei ir l utei...
Bu o sunkūs okario laikai. Visas šei as alietė olitiniai ir ekono iniai asikeiti ai.
ė el ištrė ė Kara andos la erius. a ai reikė o ienai rū intis enkiais a a ečiais
aikais. eturė o kada ok ti us sa o a ato.
ir es turė o kit
arei
ašerti
ri an ti nura ėti ir t. t. o ė is atė o senat ė e. ar dir da a Saulutės aik sanatori os auklėto a okiau aikus dar eli ir ati okiausi... ane a ė o a tos ste uklai.
udeninis ed i la
ro is a irsda o ėlė is... inkau la us d io inau ko ona au...
Vėliau susi a ė au er o is...
. ruden susilau iau dešin rank ... ea ilita i ai
anaudo au ni
iš šiaud
ėri ... si rašiau as dailės ok to
ūrat K ien . i
Ka no kole i os r skinink iliale studenta s dėstė etnin loristik . i arodė ir uosius šiaudini sod
ai d i
ėri o in snelius... askui dir au ati. anka su i o
o o ė is išliko... šliko ir la o si olika...
naudo u isur
ėli
aukšči sod
ko o i i ose... ukrit la ai
tokios nuosta ios š tinčios auksu s al os... iūdes s...
r i as e
kai a ino i
ės kaita... a ilau ru io šiaudo auks ... išsiau inu
sa o kolekt inia e sode. Kainuo a tik dar as kur la ai ė stu...
Sa o dar elius do ano u arti iesie s drau a s a sta ie s.
iau iuosi kad
turiu tok o ė . aila kad neteko ok tis iš arsi
ūki os sod rišė
. aidienės
. česnule ičienės ir kit .
ne ėra... a ėla au... su sa a okslė.
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Teptukų dailininkė pasidarydavo iš savo plaukų
Stanislo as Balčiūnas

Dažnai žmogaus talentas, sugebėjimai, polinkiai
išryškėja dar vaikystėje. Taip atsitiko Karolinos ir
Motiejaus Namikų trečiajai dukrai Natalijai, kuri Užp liuose gimė 1897 m. Kaip prisimena Regina Nijolė
Namikaitė-Pilipavičienė, jau vaikystėje Natalija gražiai
piešė, todėl tėvelis jai sakydavęs: „Tu, Nataliuke, nieko
kito nedaryk, tik piešk.“
Kai Natalija Namikaitė mokėsi Uten s progimnazijoje, prasidėjo Pirmasis pasaulinis karas ir mokykla
buvo evakuota į Voronežą. Ten ji baigė gimnaziją ir
po karo grįžusi į Lietuvą įsidarbino Geležinkelių valdyboje. Nežinau, ar kas galėtų paneigti, kad žmogui
būna skirta laiminga lemtis. Taip teigiu todėl, kad
. a ikaitė Bičiūnienė.
1920 m. Natalija Namikaitė ištekėjo už dailininko, 1922 m.
rašytojo, teatrologo, pedagogo Vytauto Bičiūno. Sujungusi savo gyvenimą su meniškos sielos žmogumi, Natalija dar labiau sužadino
savo svajonę – piešti.
Tiesa, šį malonumą kuriam laikui teko atidėti į šalį, nes 1921 m. Bičiūnams
gimė sūnus Vaidevutis, 1923 m. – Rimantas, o 1924 m. – dukra Jūratė. Nors
daugiausia laiko Natalija skyrė vaikams auklėti, bet surasdavo ir laisvą valandėlę,
kad galėtų piešti.
Paskatinta vyro Vytauto Bičiūno, Natalija baigė dramos studiją ir iki 1935 m.
dirbo „Vyties“, „Žvaigždikio“ teatruose aktore. Bet ir tuo metu ant medžiagos
spiritiniais dažais nuolat piešdavo skaras prie vakarinių suknelių, skėčius nuo
saulės ar įvairias širmas. O siužetai buvo įvairūs, bet dažniausiai nuostabios gėlės,
paukščiai ar jūros dugnas su fantastiškomis žuvimis. Tuo pat metu dar mokėsi
dailės ir dailės istorijos pas profesorių Simakovą. Eksternu išlaikiusi egzaminus
Kauno meno mokykloje, tapo diplomuota dailininke. 1936 m. Natalija NamikaitėBičiūnienė pradėjo dirbti Kauno operos teatre kostiumų dailininke. Ji buvo nepaprastų gabumų, darbšti, stropi ir kokio tik darbo griebdavosi, viską sekdavosi
padaryti skoningai, patraukliai. Žiūrovai žavėjosi jos sukurtais kostiumais operoje
„Traviata“, „Demonas“, „Tykusis Donas“, baletuose „Bachčisarajaus fontanas“,
„Raudonoji aguona“ ir kt.
1941 m. birželio 14 d. buvo sugriautas darnios Bičiūnų šeimos gyvenimas.
Ir ištremta į Altajaus kraštą Natalija Bičiūnienė savo talentu stengėsi pakreipti
žiaurų likimą, kad kančios būtų švelnesnės. Altajaus krašto Kamenio miesto teatre
piešė dekoracijas, kūrė scenos kostiumus. Bet tremtiniams gyvenimas buvo negailestingas – tėvelį atskyrė nuo šeimos, ir šeima jo daugiau nebematė, nes 1942 m.
jį sušaudė Vladimiro kalėjime, kaip ir daugelį kitų Lietuvos intelektualų. 1942 m.
vasarą Natalija Bičiūnienė su vaikais buvo išvežta į Jakutiją, netoli Laptevų jūros,
o 1942–1943 m. čia siautėjusį badą išgyveno tik dėl to, kad siuvo sukneles rusėms.
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a ikaitė

Bičiūnienė ir
V. Bičiūnas.
1920 m.

atali a Bičiūnienė
ir os duktė ūratė
Bičiūnaitė

asiulienė.

Fone – Natalijos
Bičiūnienės

ieštas

sienos kilimas.
Sangarai. Jakutija.
Apie 1953 m.

Iš ko tik galėdama gaminosi dažus, net iš savo plaukų pasidarydavo teptukų ir
ant medžiagos nuo atliekamų, viršininkams nebereikalingų maisto produktų maišų
Natalija Bičiūnienė piešdavo kilimus, kuriuos išmainydavo į būtiniausius maisto
produktus. Taip menas padėjo Natalijos Bičiūnienės šeimai išlikti, tik sūnus Rimantas nuskendo Laptevų jūroje.
Tik 1956 m. Natalija Bičiūnienė sugrįžo į Lietuvą. Per didelius vargus
susirado darbą. Kaip prisimena Regina Nijolė Namikaitė-Pilipavičienė, „padedant
Justui Paleckiui (dar tarpukario Lietuvoje jie buvo draugai) atali a sidar ino daili
ninke Vilniaus o eros ir aleto teatre . Apie dešimt metų ji ten sėkmingai dirbo, tik
insultas paguldė ant patalo ir 1976 m. Natalija Bičiūnienė iškeliavo amžinybėn.
Natalijos Namikaitės-Bičiūnienės įvairiapusio talento pėdsakų liko net
laikraščiuose ir žurnaluose, nes ji rašė eilėraščius, pasirašydama Ringytės slapyvardžiu. Tai tarsi įrodymas, kaip Natalijai buvo brangūs gimtųjų Užpalių
prisiminimai, nes ir slapyvardis pasirinktas nuo Ringio upelio, vingiuojančio
per Užpalius, pavadinimo.
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Ramybės spalvos fantazijų pasaulyje
Stanislo as Balčiūnas

Senajame Užpalių dvare, kur prieš keletą dešimtmečių buvo vidurinės
mokyklos pedagogų kambarys, jau užmirštas ne tik mokinių, bet ir mokytojų, į
kraštiečių šventę susirinkusiems užpalėnams netikėtai atsivėrė naujas meno gyvybės ir spalvų pulsas. Ir labiausiai nustebino ne senieji audinių raštai iš močiučių
komodų ir skrynių, bet tai, kad iš mūsų krašto kilę jautrios, meniškos sielos
žmonės, naudodami neįprastą techniką, pažadina gamtos spalvas kilimų raštuose,
tekstilės kūriniuose. Labiausiai sužavėjo, nustebino, pakėlė minčių spiečių neįprasti
Ingos Šiaučiūnienės darbai.
Ji neaustinėje tekstilėje, panaudodama vilnos vėlimo, įvairius audinio marginimo būdus, degindama, virindama, balindama ir dažydama, gauna nepakartojamus
gamtos spalvų tonus, pustonius, atspalvius, šešėlius.
„ oriu kad a eikslai ūt
i turėt ener i os sa e , – savo požiūrį į
meno dirbinius reiškia Inga.
Per penkerius metus Inga Šiaučiūnienė surengė daugiau nei dešimtį savo
darbų parodų, netikėtai nustebindama ne tik savo krašto žmones, uteniškius,
tauragiškius, bet ir Šilalėje parodžiusi „Veltinio pasakojimus“, „Tapybą audiniais“,
Jurbarke – „Laiko inkliuzus“. Kelios jos parodos jau peržengė Lietuvos sienas:
miniatiūros nukeliavo į Didžiąją Britaniją – Edinburgą, Vokietiją – Kelną, Rusijoje – Maskvą, Sankt Peterburgą, Murmanską, Čekoslovakijoje – Prahą, Latvijoje –
Rygą ir Daugpilį...
Inga gimė Molėtuose, bet likimas lėmė, kad moksleiviškų metų dienos prabėgo Kaniūkuose, o Užpalių vidurinę mokyklą baigė 1991 metais.
Jeigu paklaustume Ingos arba jos artimųjų, kada ji pajuto potraukį menui,
tai nei ji pati, nei jos mokytojai, regis, nebuvo pastebėję jos polinkio ir talento
n a

iaučiūnienė
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beveik iki mokyklos baigimo. Ir ji pati negali nubrėžti tos ribos, kada jausmus ir
protą užvaldė meno pasaulis. Tiesa, gražiai prisimena piešimo mokytoją Algimantą
Juknį, kurio pamokos Ingai buvo atgaiva. Gal todėl ir kino bei fotomėgėjų būrelį
lankė, kur A. Juknys atskleisdavo vaikams ne tik juostų ryškinimo paslaptis, bet
ir mokė pajusti tyrą, nepakartojamą gamtos formų ir spalvų pasaulį.
Inga nedrįsta tvirtinti, kad mokytojo A. Juknio įtaka pažadino jos širdyje
menininko geną, kaip nedrįstų ginčytis, kad jo neturėjo, nes motina pedagogė
Regina Abukauskienė – poetiškos sielos žmogus, rašo eilėraščius. Taigi tik būdama vienuoliktokė Inga pajuto ryškesnį potraukį menui ir ėmė važinėti į Utenos
meno mokyklą. Ji nesigiria, kad pastebėję talentą šios mokyklos pedagogai priėmė
Ingą į trečią klasę. Anot jos, greičiau taip atsitiko todėl, kad į mokyklą ji atėjo
vyresnė negu kiti vaikai.
2003 m. Inga baigė Utenos kolegiją ir tapo drabužių dizaino technologe. Dar
kolegijos nebaigusi, pradėjo mokytis Šiaulių universiteto Menų fakultete. 2009 m.
I. Šiaučiūnienė baigė magistrantūros studijas, o specializacija – tekstilė.
Per tokį trumpą laiką po studijų spėjo paragauti technologijų mokytojos
duonos Tauragnų Eugenijos Šimkūnaitės pagrindinėje mokykloje, net jaunimo mokyklos fotografijos būrelio vadove buvo, bet pastaruoju metu dirba UAB „Maniga“
dizainere-maketuotoja ir, žinoma, nepamiršta iš tekstilės galimų sukurti gamtos
ir meno stebuklų.
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Pakeliui į dailininkų gretas
Birutė

inutkienė
ok to a

ai onda

Sakalauskienė.
S. Balčiūno nuotr.

Raimonda Urbonaitė-Sakalauskienė gimė 1961 m. balandžio 30 d. Kaune.
Prieš atvykdama gyventi į Užpalius (2000 m.), Raimonda, baigusi vidurinę mokyklą, mokėsi Kauno Juozo Naujalio meno mokykloje, vėliau studijavo Maskvoje – Liaudies meno universitete. Turėdama tapybos ir grafikos specialybę, Šiaulių
pedagoginiame universitete mokėsi dalyko pedagogikos ir po dvejų metu jau
galėjo dirbti pedagoginį darbą. Meno paslapčių ir subtilybių Raimondą mokė
žinomi Lietuvos menininkai: akvarelininkas Algirdas Lukštas, tapytojas Osvaldas
Jablonskis, tapytojas akvarelininkas Česlovas Kontrimas.
Raimonda prisipažįsta mėgstanti save kas kart atrasti iš naujo, tad dirbdama Užpalių gimnazijoje kartu su mokyklos direktoriumi Giedriumi Indrašiumi
mėgavosi keramika įgyvendinant rajoninį projektą „Juodoji keramika“. Judviejų
iniciatyva prie mokyklos atsirado keramikos žiedimo krosnis, į Užpalius atvažiuodavo mašinos su moliu, ir keramikos mėgėjai iš įvairių rajono vietų, užpalių
vaikai lipdė ir žiedė molį kartu su mamomis. Užpalių gimnazijoje esant Utenos
dailės mokyklos filialui, Raimonda išmokė ir išleido tris absolventų laidas kuriose
mokėsi 12–15 vaikų.
Kiekvienais metais jos mokomi vaikai dalyvauja įvairiuose tarptautiniuose,
respublikiniuose, rajoniniuose konkursuose, kuriuose vaikų darbai visuomet būna
pastebėti ir įvertinti įvairiais apdovanojimais. Viena iš labiausiai įsiminusių pergalių – su Asta Gražyte dailės olimpiadoje laimėta rajone pirmoji vieta ir dėl to
gauta galimybė tris kūrybines dienas praleisti Vilniuje su žinomais dailininkais
ir aktoriais.
Šiais mokslo metais Utenoje paskelbtame konkurse kuriant sveikatingumo
simboli iš 10 nominantų net trys yra užpaliečiai vaikai.
Skatinant vaikų saviraišką, Raimondos iniciatyva nuolat rengiamos vaikų darbų
parodos, Užpalių mokykloje beveik kiekviename kabinete, taip pat ir matematikos,
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pagal kabineto paskirti sienas puošia mokinių paveikslai. Anksčiau buvo išpieštos
valgyklos sienos, šiuo metu ten iškabinti paveikslai. Išpieštas sienas dar galima
pamatyti rūbinėje ir sporto salėje. Mokykloje vykstantys renginiai apipavidalinami
mokytojos arba mokytojos kartu su mokiniais, arba mokytojos mokinių darbais.
Savarankiškai renginių apipavidalinimu dažniausiai užsiima vyresniųjų klasių mokinės, kurias su daile supažindino Raimonda. Jos kabineto duris dažniausiai varsto
pradinukai ir ikimokyklinukai, čia jie žaisdami su spalvomis žengia pirmuosius
žingsnius link meno, kūrybinės fantazijos. Vyresnėse klasėse lieka tik tie kurie
jau žino, kas yra dailė, menas ir nori savo žinias gilinti toliau. Šiuo metu dailės
egzaminui Raimonda ruošia turbūt būsimą fotografę Aureliją Juškaitę.
Mokytoja išaugino keturis vaikus: Igną, Luką, Justę ir Ramintą, kuri moksleiviškais metais yra dalyvavusi dailės parodose, bet labiau linkusi į mėgėjišką
fotografiją.
Raimonda savo žiniomis dalijasi ne tik su vaikais, bet ir miestelio moterimis. Malonūs prisiminimai ebru tapybos ant vandens užsiėmimuose, o vienas
iš ateities planų – sukurti klubą, kur moterys galėtų bendrauti ir išbandyti save
įvairiose meno srityse, dalytis virtuvės, mezgimo, nėrimo ir kitomis tik moterim
suprantamomis vertybėmis ar paslaptimis.
1583

U Ž PA L I A I I I

Lietuvos valsčiai

Spalvinga operatoriaus kasdienybė
Birutė

inutkienė

1965 m. spalio 10 d. Užpaliuose gimė būsimasis
fotografas, televizijos bei kino operatorius Vytautas
Juknys. Jis yra vienas iš tų, kurie gali pažvelgti į savo
vaikystę ne tik nuotraukose, bet ir filmo juostoje. Nerūpestingus vaikystės žingsnius užfiksavo Vytauto tėtis
Algimantas. Jis taip pat supažindino su fotoaparatu
ir filmavimo kamera. Besimokant Užpalių mokykloje,
tėvelio vadovaujamame kino mėgėjų būrelyje įgyti
fotografavimo ir filmavimo pradžiamokslio pagrindai
tapo gyvenimo būdu. Jau mokykloje su mėgėjiškais
kino filmais jis dalyvavo Lietuvos kino mėgėjų festivaliuose. Tai paskatino pasirinkti studijas Vilniaus
technologijos technikume. Čia įgijo fototechniko specialybę. Dar besimokydamas, 1988 m. Vytautas pradėjo V tautas ukn s
dirbti Lietuvos televizijoje operatoriumi.
Kai šalyje atsirado daugiau televizijų, Vytautas tapo laukiamas kiekvienoje iš jų. Šiuo metu jis filmuoja įvairiausius projektus Lietuvos televizijose. 2002
m. garsaus žurnalisto Edmundo Jakilaičio interviu su tuomečiu JAV prezidentu
George u Bushu filmavo Vytautas. Kiek dar garsių politikų, įžymybių, netgi karališkųjų asmenų nufilmuota Vytauto, dirbant LNK žinių tarnybos operatoriumi,
išvardyti neįmanoma. Įtemptas ir atsakingas darbas už kadro, tiesioginis eteris
įvairiose laidose, ilgametė darbo studijoje patirtis nenuslopino entuziazmo meninei
fotografijai ir dokumentiniam kinui. Etnografinis dokumentinis filmas „Iš praeities
į dabartį“ Šiaulių kino mėgėjų festivalyje „Debiutas“, 2007 metais pripažintas
geriausiu dokumentiniu filmu, sėkmingai keliavo po pasaulį, demonstruotas įvairiuose tarptautiniuose festivaliuose.
Vytautas niekada nepamiršo savo gimtinės. Į objektyvą dažniausiai patenka
Užpalių miestelio vaizdai. Tėvelio įskiepyta meilė gimtajam kraštui, kruopštumas
ir atidumas darbui pakuždėjo mintį perfotografuoti tas pačias vietoves, kurios
kadaise buvo užfiksuotos Algimanto Juknio arba paties Vytauto. Tad Vytauto
dėka galima pamatyti Užpalių miestelio kaitą.
Kultūros ministerijos ir Utenos savivaldybės remtas projektas „Praeities juostas atsukus“ sustiprino bendravimą su kraštiečiais ir paskatino naujam alsavimui
prikelti tėvelio paliktus kino archyvus bei kurti naujus dokumentinius filmus apie
Užpalių kraštą ir jo žmones. Restauruotų Algimanto Juknio kraštotyrinių dokumentinių filmų peržiūra Užpalių kultūros centre 2007 m. surinko tiek žmonių,
kiek kadaise surinkdavo tik indų filmai. Dokumentinis istorinis filmas „Brukavota
gatvė“ sukurtas ne tik iš senolių pasakojimų, bet ir panaudojant senus archyvinius
Užpalių kadrus bei nuotraukas ir naujus filmuotus siužetus. Vytautas atgaivino
ir tęsia tėvelio pradėta darbą: fotoaparatu ar filmavimo kamera įamžinti Užpalių
miestelio kasdienybę ir žmones.
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Užpalių šnekta priklauso rytų aukštaičių uteniškių patarmei. Be Užpalių šnektos, šiai patarmei priklauso daugelis
Rokiškio (Juodupė, Obeliai, Kriaunos ir t. t.), arasų (Dusetos, Antazavė, Imbradas, Aviliai ir t. t.), Utenos (Daugailiai,
Vyžuonos, Sudeikiai, Tauragnai, Saldutiškis ir t. t.), Molėtų
(Alanta, Suginčiai, Videniškiai, Inturkė ir t. t.) rajono šnektų.
Užpalių šnektai būdingi ir bendrieji visiems rytų aukštaičiams
fonetikos ypatumai, ir skiriamosios uteniškių ypatybės. Užpalių
šnekta kalbantys žmonės vadinami užpalėnais.
kiriamo i rytų auk tai ių ypatybė Kaip ir visi rytų
aukštaičiai, Užpalių krašto gyventojai savo kalboje neišlaiko
sveikų dvigarsių an, am, en, em bei nosinių
. Vietoj jų
tariama un u in i u i. Pavyzdžiui: l .ŋgαs1 ʽlangasʼ, ku.
pαs ʽkampasʼ s . ti.s ʽsamtisʼ k .ndα ʽkandaʼ, p. æ. ʽpempėʼ,
piŋk ʽpenkiʼ ti. æ ʽtempiaʼ ki .čæ ʽkenčiaʼ u ss ʽžąsisʼ tu.s 
ʽtąsytʼ trũ ša.s ʽtrąšosʼ tr  ʽtręštʼ ir t. t.
kiriamo i uteni kių ypatybė Kaip ir visi uteniškiai,
užpalėnai neišlaiko nekirčiuotų dvigarsių ie, uo, t. y. juos
vienbalsina, taria e a. Pavyzdžiui: penαs ʽpienasʼ – e.n.li.s
ʽpienelisʼ, sviẽstαs ʽsviestasʼ – s e.st.li.s ʽsviestelisʼ d onα ʽduonaʼ –
da.n.la. ʽduonelėʼ, súolαs ʽsuolasʼ
sa.l.li.s ʽsuolelisʼ ir t. t.
itos onetinės ypatybės. Užpalių šnektoje kirčiuoti
žodžio kamieno trumpieji balsiai ilginami, o nekirčiuoti ilgieji trumpinami. Taip susidaro trijų ilgumų balsių sistema.
Šnektoje yra ilgųjų, trumpųjų ir pusilgių garsų. Pavyzdžiui:
v.sαs ʽvisasʼ, b. a. ʽbuvoʼ t. a. ʽtavoʼ, m.tαi ʽmetaiʼ da. ilε͂͘li.s
ʽdobilėlisʼ ri. .u ʽgrybautʼ kat tæ. ʽkatytėʼ ir pan.
Atskirai reikia paminėti ilgąjį balsį o. Jo kokybė yra
kitokia nei bendrinėje kalboje ar kitose tarmėse. Kirčiuotas
balsis o yra labai atviras, galima sakyti, tariamas kaip balsis
a su o atspalviu, žymimas å (gali būti žymima ir ɔ). Tai rodo
ir senieji įrašai (šio aprašo gale dedamas vienas tekstas, kuris
taip pat iliustruoja šią ypatybę). Vietoj nekirčiuoto balsio o
tariamas a, pavyzdžiui: p nαs/ p nαs
ʽponasʼ
a.n .iti.s ʽponaitisʼ dǻ ilαs/ 1 Visi tarminiai pavyzdžiai pateikiami dialektologine
transkripcija.
d ilαs ʽdobilasʼ – da. ilα ʽdobilaiʼ, *j nαs/ 2 Transkripcijoje tikriniai žodžiai žymimi žvaigždu*j nαs ʽJonasʼ – a.nenæ ʽJonienėʼ 2 ir t. t.
tėmis.
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Priebalsiai l r s junginiuose le lė re rė se sė tariami kietai, tokiu atveju
kinta ir po priebalsio einančio balsio kokybė: vietoj e tariamas a, o vietoj ė
ɛ,
pavyzdžiui: nena.r æ. ʽnenorėjoʼ r kæ ʽrėkiaʼ a.l  ʽžolėjʼ la.l. ʽlėlėʼ, l.dαs ʽledasʼ,
er .la. ʽmergelėʼ, s.ni.s ʽsenisʼ ir t. t. Priebalsis l kietai tariamas ir prieš (šnektoje, kaip žinome, jis yra virtęs į i), pvz.: s .ulы. ʽsaulęʼ, pan.lы. ʽpanelęʼ, su‿s .ulы
ʽsu sauleʼ 3, su‿panæl ʽsu paneleʼ ir t. t.
Prieš dvibalsį uo žodžio pradžioje senieji užpalėnai kartais prideda v, pavyzdžiui: vúogα ʽuogaʼ
odαs ʽuodasʼ ir pan.
or olo i os ir žodžių darybos ypatybės Užpalių šnektoje, kaip ir visoje
uteniškių patarmėje, vartojamos visai kitokios nei bendrinėje kalboje įvardžiuotinės
būdvardžių ir skaitvardžių formos, pavyzdžiui: s.nasαi te. .li.s ʽsenasis tėvelisʼ,
sαn æ a..tæ. ʽsenoji močiutėʼ d.disαi k .lnαs ʽdidysis kalnasʼ di æ pevα
ʽdidžioji pievaʼ ir t. t.
Nuo bendrinės kalbos skiriasi tariamosios nuosakos pirmojo asmens forma.
Ji gali būti dvejopa, pavyzdžiui: a.čæ ʽeičia (eičiau)ʼ ir α. ʽeičʼ na.r čæ ʽnorėčia
(norėčiau)ʼ ir na.r  ʽnorėčʼ ir t. t.
Tarp priešdėlio ir šaknies vartojama trumpesnė sangrąžos dalelytė s vietoj
si , pavyzdžiui: atsn. ʽatsineštʼ atsk .nda. ʽatsikandoʼ ad d.sa. ʽatsidusoʼ nusr.šæ.
ʽnusirašėʼ ir t. t.
Bendraties forma dažniausiai būna trumpa, pavyzdžiui: α. ʽeitʼ d.ȓ
ʽdirbtʼ
.l i. ʽvalgytʼ šåũ. ʽšauktʼ ir t. t. Tokiu atveju paskutiniai priebalsiai
tariami minkštai. Kartais senieji užpalėnai gali pavartoti ir ilgąsias senovines
bendračių formas: ris. æ.
. vαik s da  tæ. ʽprisiėjo (reikėjo) man vaikus
dabotie (žiūrėti)ʼ.
Užpalių šnektoje, panašiai kaip ir visame uteniškių plote, vartojamos savitos
būsimojo laiko veiksmažodžių daugiskaitos pirmojo ir antrojo asmens formos, pavyzdžiui: d. ins α ʽdeginsme (deginsim)ʼ d. instα ʽdeginste (deginsit)ʼ, j s α ʽjosme
(josim)ʼ, j stα ʽjoste (josit)ʼ, vaúosmα ʽvažiuosme (važiuosim)ʼ, va ostα ʽvažiuoste
(važiuosit)ʼ ir t. t.
Dar gyvas ir senose dainose, ir labai senų žmonių kalboje siekinys, pavyzdžiui: αismα låukα a dαir tu. a. ru .u. luŋk tu. ʽeisme (eisim) laukan (į lauką)
apsidairytų (apsidairyti), žalių rugelių lankytų (lankyti)ʼ; va oda a.
uten n isak.
nuspi.ktu. ir‿s. a. ta  ra. αrd otu. ʽvažiuodavom Utenon (į Uteną) visako (visko)
nusipirktų (nusipirkti) ir savo tavoro (prekių) parduotų (parduoti)ʼ.
Dar kartais galima išgirsti ir būdinio formų. Jos vartojamos sustiprinimo
reikšme, pavyzdžiui: r.u. s. iri si t s. k ʽbruknių Sibire – semte semkʼ; b kt
b da a.
a.  nuos ʽbėgte bėgdavom uogynuos (į uogynus)ʼ.
Tik jaunimo kalboje dėl bendrinės kalbos įtakos jau ima rastis įvardžių jis,
i ie os. Senieji užpalėnai vietoj jų vartoja įvardžius ånas, anâ, ånys, ånos, pavyzdžiui: α.nα anα pαr‿m.šku. er da α ʽeina ana (ji) per mišką verkdamaʼ; .na.s
tαi‿dåk pαr .kαr ri e. da a ʽanos (jos) tai daug pervakar priverpdavoʼ; .nαs . æ.s
d.ȓ nena.r æ. ʽanas (jis) žemės dirbt
nenorėjoʼ; .ni.s tiŋginẹ b. a. ʽanys (jie) 3 Vienaskaitos įnagininko linksnio dabartinės formos
jau nerodo galūnėje, bet būtent tokie patys pakitinginiai buvoʼ. Senieji kaimo gyventojai
timai kaip ir galininko linksnio galūnėje rodo čia
dar kartais pavartoja gerokai ilgesnes
buvusį nosinį garsą.
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(su įvairiomis pridėtinėmis dalelytėmis) įvardžių formas, pavyzdžiui: .šenαi ʽašenai
(aš)ʼ t. enαi ʽtujenai (tu)ʼ a ud. enai ʽabudujenai (abu)ʼ.
Užpalių šnektoje, kaip ir visame uteniškių plote, vartojami du vietininko
linksniai: vidaus esamasis (låukí ʽlaukeʼ, låukuõs ʽlaukuos(e)ʼ
išk ʽmiškeʼ
išku s
ʽmiškuos(e)ʼ, . æ. ʽupėj(e)ʼ, up s ʽupės(e)ʼ, pe a. ʽpievoj(e)ʼ, pæ.  s ʽpievos(e)ʼ) ir
vidaus einamasis (låukα ʽlaukan (į lauką)ʼ, låukúos/låukúosnα ʽlaukuos/ laukuosna
(į laukus)ʼ
iškα ʽmiškan (į mišką)ʼ
išk os
išk osnα ʽmiškuos/ miškuosna (į
miškus)ʼ, . æ.n ʽupėn (į upę)ʼ, up s . æ.snα ʽupės/ upėsna (į upes)ʼ, pe a.n ʽpievon
(į pievą)ʼ, pæ.  s e a.snα ʽpievos/ pievosna (į pievas)ʼ).
Užpalėnai vartoja kitokias priešdėlių formas, t. y. vietoj priešdėlių at ati
turimas priešdėlis ata vietoj priešdėlio u vartojamas a u o vietoj priešdėlio
in pavyzdžiui: αt.daåu ʽatadaviau (atidaviau)ʼ, αt.nešẹi ʽatanešei (atnešei)ʼ, αt.
šla æ. ʽatašlavėm (atšlavėm)ʼ a .dαr i.s ʽažudarbis (uždarbis)ʼ a . e æ. ʽažuvežė
(užvežė)ʼ in a . a. ʽinvažiavo (įvažiavo)ʼ i .liåu ʽinlipiau (įlipau)ʼ, inb a. ʽinbėgo
(įbėgo)ʼ ir pan.
Merginų pavardės šiame krašte su priesagomis - čia aičia i ūčia. Populiariausia iš jų yra - čia, pvz., Ga al čia
rs čia Vilut čia ir t. t. Merginoms,
nusipelniusioms didesnės pagarbos, vartojama pavardė su priesaga -aičia, pvz.,
Z erkaičia Butišk ičia akšt ičia ir t. t. Priesaga - i otė segama prie jaunų mergaičių, paauglių pavardžių, pvz., al d i tė rie eli tė e oni tė ir pan. Atitinkamai
paaugliai berniukai, kurie anksčiau buvo vadinami pusberniais, turi pavardes
su priesaga - i okas, pavyzdžiui: ar d i kas
roni kas Bi aini kas ir pan. Dar
reikia paminėti, kad buvo paprotys moteris vadinti pagal vyro vardą, o ypač
tas, kurios turėjo vienodas pavardes. Pavyzdžiui: ar d
onos u o etrienė
onienė Ka ienė ir t. t. Pristatyti žmogų buvo mėgstama tokia konstrukcija, kuri
rodydavo jo priklausymą kažkuriai giminei, pavyzdžiui: Vaškelio Valia
al d io
4
etras Stuko n ia ir t. t.
intaksės ypatybės Kaip ir visame uteniškių plote, vietoj objekto galininko
dažniausiai vartojamas vardininkas, pavyzdžiui: rαkæ šiẽnαs v. ʽreikia šienas
vežtʼ; risẹ.nα i r ‿ru ẹ v. nakù ʽprisieina (tenka) ir rugiai vežt nakčia (naktį)ʼ.
Kreipiniui reikšti gali būti vartojamas ne tik šauksmininkas, bet ir vardininkas, pavyzdžiui: tαi‿ku *j nαs αin ʽtai kur, Jonas, eini ʼ a .sli.k‿tu
ɔ s
kα t ‿tẹ išẹs ʽpamislyk (pagalvok) tu, žmogus, kad taip išeisʼ.
Vartojamos ilgesnės prielinksnių formos, t. y. vietoj prielinksnio u vartojamas prielinksnis a u; šnektoje turimas prielinksnis in atitinka bendrinės kalbos
prielinksnio senesnę formą, bet čia vartojamas vietoj prielinksnio ant (reiškiama
vieta) arba vietoj prielinksnio pas (reiškiama kryptis), pavyzdžiui: s .ula. t.kα
a u‿m.ška. ʽsaulė teka ažu (už) miškoʼ, s di in‿s ola. ʽsėdi in (ant) suoloʼ, mɔ α
nuv. æ. in‿susiẽdu. ʽmoma (mama) nuėjo in susiedą (pas kaimyną)ʼ.
Prielinksnis rie šnektoje vartojamas ne su kilmininko linksniu, kaip
įprasta bendrinėje kalboje, bet su naudininko (jei tai vienaskaita) arba įnagininko (jei tai daugiskaita) linksniais, pavyzdžiui: kaš.lы. αlikå ræ.‿gu. ui
ʽkašelę (krepšį) palikau prie gurbui (prie tvarto)ʼ k .r i. r.ri u ræ.‿kr
αis
ʽkarvę pririšiau (pririšau) prie krūmais
4
(prie krūmų)ʼ.
Tai tarminė vardo Ona forma.
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eksika Senųjų užpalėnų kalba labai turtinga, vaizdinga, pilna įvairių
sinonimų, frazeologizmų, vaizdingų pasakymų. Pavyzdžiui, miesto žmogus ar
net jaunesnis kaimo gyventojas, paveiktas bendrinės kalbos, radijo, televizijos
ir pan., dažniausiai sakys tik vieną veiksmažodį lyja, o kaimo senbuvis lietui
įvardyti suras ne vieną šio veiksmažodžio sinonimą, nusakantį tam tikrą veiksmo
intensyvumą, kokį nors savitą atspalvį, pavyzdžiui: dulkia dulksno a kra no a
ka si ilia lio ia ir t. t. Greta veiksmažodžio eina galima išgirsti taip pat labai
daug įvairių sinonimų, pavyzdžiui: kiūtina dūlina lin uo a en ia in sniuo a
karšia kulniuo a kr uo a
askatuo a šlei o a kaukšno a šlu čio a šlu uo a kli
inkščiuo a
iuo a ir t. t. Senieji užpalėnai moka nusakyti ir mažai intensyvų
veiksmą ar būseną, pavyzdžiui: sir uliuo a dir inė a ulinė a ėd iauna aikštinė a
al inė a rauduliuo a ir pan.
Šio krašto žmonės turi kiekvienam atvejui pritaikytą pasakymą:
Apie pasakytą arba padarytą kvailystę sakoma: du.u. dud.la. ʽdurnių
dūdelėʼ, ganα du.u. a.  ʽgana durnių voliotʼ.
Kam nors nepasisekus sakoma: šu α in‿ a.de .s n.nešæ. ʽšuva (šuo) in (ant)
uodegos nunešėʼ.
Pasišaipydami iš nevykusių pastangų sako: rα.tαs kαip‿a at.næ. .rna usa.
ʽgreitas kaip apatinė girnapusėʼ, vagα ties kαip‿ ir .la. keš.næ. ʽvaga tiesi kaip
virvelė kešenėj (kišenėje)ʼ, b α b α ir‿v.s in‿viẽta.s ʽbėga bėga ir vis in vietos
(vietoje)ʼ.
Netikrumo būseną apibūdina posakiu nẹi‿ ak .rtαs/ nẹi‿ al .istαs ʽnei pakartas,
nei paleistasʼ.
Apie žmones, pervertinančius savo galimybes, sako: åukå . a.s neiš ksi
ʽaukščiau bambos neiššoksiʼ, åukštα š ka. e α tũ æ. ʽaukštai šoko – žemai tūpėʼ.
Apie tvankų, neišvėdintą kambarį sakoma: n .rs ki. i. ka .ŋk ʽnors kirvį
kabinkʼ.
Apie nevykėlį kalbama: nẹi‿ diẽ ui
.kæ. nẹi‿ .ui kač .r α ʽnei Dievui
žvakė, nei velniui kačerga (žarsteklis)ʼ, nẹi‿ .lnæs/ nẹi‿gæg.tæ. ʽnei velnias, nei
gegutėʼ.
Žmogaus nejautrumą, egoizmą apibūdina tokiais žodžiais: tαi‿kαs kα t ‿t.
a. n. ira. alæ‿kαi‿m.na. si. a. ʽtai kas, kad tavo numirė, ale (bet) kai mano
sirgo...ʼ
Apie liežuvauti mėgstančius sakoma: š.næ. α.sαs duŋgu nẹ.nα ʽšunio (šuns)
balsas dangun (į dangų) neinaʼ.
Besiperšantį per jėgą į bičiulius apibūdina posakiais: rαikal.ŋgαs kαip‿š.ui
piŋktὰ k æ ʽreikalingas kaip šuniui penkta kojaʼ, ril. a. kαip‿ .ta.s l. αs ræ.‿a .
pakalæ. ʽprilipo kaip vantos lapas prie ažupakalio (užpakalio)ʼ.
Apie netvarką namuose sako taip: .lnæs .l u. .li nusis.k ʽvelnias galvą
gali nusisuktʼ, kumpus i. .tæ.s ẹ.sæs ʽkampuos gyvatės veisiasʼ.
Tolimą giminystę apibūdina taip: de i .tαs .nda. na.‿kisiẽåus ʽdevintas vanduo nuo kisieliausʼ.
Mėgstantį nepagrįstai girtis, didžiuotis sutramdydavo tokiais žodžiais:
a d.r si kuln s ir‿bùs bα  nαs ʽapdirbsi kulnus – ir bus bezmėnas (svarstis,
svertuvas)ʼ.
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Užmiršęs ką nors pasiimti, todėl turintis vėl grįžti atgalios užpalėnas apgailestauja: a u‿durn.s αlv.s ir‿k æ. ne ak. us ʽažu (už) durnos (kvailos) galvos
ir kojoms nepakajus (nėra ramybės)ʼ.
Nuovargį apibūdina tokiu posakiu: k u. risti å elakst da a ʽkojų pristigau
(netekau) belakstydamaʼ.
Apie priekabių ieškantį žmogų sako: ap. arus al .idi.s ʽapivarus (naginių
virveles) paleidęsʼ.
Nepatogią padėtį apibūdina taip: kαip‿šu α in‿g.rnu. ʽkaip šuva (šuo) ant girnųʼ.
Apie šykštuolį sako: .kmenæ.
.l αi ras . ne .usi ʽakmenio (akmens)
galvai prasimušt negausiʼ, .tæ.lы. ri.  n ars ʽutėlę Rygon (į Rygą) varysʼ.
Nuobodų, įkyrų žmogų apibūdina taip: tr.nα kαip‿utæ.l. ʽtrina kaip utėlėʼ.
Apie gerą žmogų sako: kα t ‿ta.k.
 næ.s ir‿in‿akmen u. kt ʽkad tokie
žmonės ir ant akmenėlių augt (augtų)ʼ.
Apie jauną žmogų, pirmąkart atbuvusį pamerges, pajaunius ar kūmystę,
sako: ats.rišæ. na.‿åũ.la.s a.dæg.s ʽatsirišė (atsirišo) nuo kiaulės uodegosʼ.
Savitumo turi ir Užpalių šnektos žodynas, ne visada suprantamas ne šios
šnektos atstovams.
Pateikiame keletą pavyzdžių:
ėla
i d ės lank as isad α.da a. a æ.lαs ʽvisada eidavom apgėlais (lankyti gimdyvės)ʼ.
rieki as duonos a išalė α odα i iškα d ona.s a  re.ki. u. in d da a.
ʽvažiuodami miškan (į mišką) duonos apyriekimą insdėdavo (įsidėdavo)ʼ).
ũdė
audi as audeklas č‿da. .na. a. .tæ.s åũ.dæ. ʽčia dar mano momutės audėʼ).
tsi i elėti atsi auti a .ȓåu vi ku. ir‿αd .i ela. æ. ʽpagirdžiau viščioką
ir atsigaivelėjoʼ).
Bičiu liai arti ai endrau ant s kai nai kurie ienas kita duoda iči s ieči
.s su‿ t .r i.du iuõlẹi b. a. ʽmes su Tarvydu bičiuoliai buvomʼ).
au .uti
ušti ar učiais er Vel kas su ẹda a. dåu .u åuš.nẹis
ʽsueidavom daužaut kiaušiniaisʼ).
korius
sto o den ė as tu. .li.s .rαs d ka.ȓus b. a. ʽTūbelis geras dokorius buvoʼ).
ri ns
ai or kštė æ.
dri ns a d.ra. da.‿ls ʽjeigu drignis pasidaro,
dar lisʼ).
r lius
lietus su snie u šla dri a αr‿bα.su. ȓ u. tad na . a. å ʽper
baisų droblių tada namo ėjauʼ).
riaunẽlė kieta duonos lutelė kriaukšl s n r k . ir‿d ona.s ȓåun.la. ad o
ʽnėr kam ir duonos griaunelė paduotʼ).
Kaltnas
susi ėl sunkiai eiššukuo a i laukai kαi‿sir  kαt‿ a d.ræ.
.
kaltũ nαs rα.kæ. l .ukus nuki ʽkai sirgau, kad pasidarė man kaltūnas, reikė
(reikėjo) plaukus nukirptʼ).
K inas sod a en tar i.d. uš .læ.s d .lika kamin. . a. ʽvien Tarvydų
Užpaliuos dvylika kaminų (sodybų) buvoʼ).
ed kas
rastas ar inantis k.læs pav.sari. č led kαs ʽkelias pavasarį čia
ledokasʼ).
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a
dė ė kurio e tais ti irn ak en s
alant čia
ra iltai art. ilni.
da a. r. alu ʽartipilnę lovą, būdavo, primaluʼ).
ald ti ra inti tild ti niẽkαip nenumαldå vα.ka. ʽniekaip nenumaldau vaikoʼ).
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Transkribavo R. Rinkauskienė
Įrašas iš Ž. Markevičienės įrašų fondo

brǻ li.s labα m ga.ǀ č k.ra. lα.kα‿gi kαi‿ jæ.ǀ tαi‿ša.vi. prim ti.tα visu
b.va.ǀ tαi‿prisri.gdava. ša.vi.ǀ tαi‿.ni.s t p.raku. p.ldava.ǀ tαǀ tαi‿v· k.ǁ
ir‿susižẹ.di.s b.va. [juokiasi]ǁ d. š .utuvu. b.va. r.di.sǁ t venαs *.pku. ǀ
k.tαs šά.utuvu.ǁ tαi‿prad jæ. š .udi.ǀ tαi‿kαim nαi apsk .ndæ. pal.cijẹiǀ kαt‿nušå s
g vuusǁ [tαi‿a.‿ku.‿pal.cijæ ]ǁ n at.jæ.ǀ at.je.mæ. š .utuvu. ir‿v.skαsǁ a.‿paskuǀ
š.ta.‿gi t b .ba.s m su.ǀ t li b .baduobæ. b.va. låuku sǀ ir‿*mišk.uos b.va.
abæl.ǀ gr.u.ǁ n ‿tαiǀ š.[tαs] *gælαžαvi kαs vα ir‿dabα  rα š.tαs *ba.kαsǀ b.t
neus.mænu aš‿j u‿j .m niẽka.ǀ at.jæ.ǀ š.tẹi reŋ̃.kαm b .bαsǀ s.ka.ǀ š.mæt šit·
gr.šnæ. tαi‿d k gru.šn.u.  rǀ b.t næpajis niẽkαsǁ e.‿ š šitα ž din sαk ǀ
kαi‿nuvẹs *unt.nαs su‿levulveȓuǀ tαi‿ir‿isikr s vis s gru.šnæl sǁ v.špatæǀ t.nαk
ir‿atα.nαǀ mišk.nẹiǀ ša.gd. pad ok levulveli.ǁ kαi(p)‿pridu.k.na. aj.gi ajẹǁ
v.sǀ venαs tk l.ksta. pa.‿gri.č.lы.ǀ rα.kæ r.pni.ka. d oǀ rα.kæ r.pni.ka. d oǁ
tαi‿pasaksǀ t s j  r kæǀ kαt‿næt.riǀ *braušk is.nešæ.ǀ š.tαs j  pαt vi.sǁ n t sǀ
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pr .udα ir‿p.je.mæ. iš‿j. vis s t os šǻ viusǀ kur‿tur jæ.ǀ v.sαǁ n ‿tαiǀ a.‿k.tαs
iš‿name ka. ats.le.pæ.ǀ α.nαmǀ k.‿čæ vαik s du.k.nαtǀ nædu.k.ŋkit vαik. s.ka.ǁ
ir‿iš jæ.ǀ dαlt. n.mušæ.ǀ n.le.tæ.ǁ n ‿tαiǀ u.r kit kαt‿niẽkαm nešnek tumæ.tǁ
n ‿tαi k.‿gi bešnek siǁ tαi‿jis‿ir‿v·ǀ tαi‿nuvẹ.tα‿gi n.t in‿*bra.šku.ǀ susješka.tα kur‿gi.v.nαǀ t s du.k.ntαǀ pαd ok šǻ viiusǁ tαi‿t sǁ tαi‿j. sαk tαǀ kαt‿i .meåu
αžærαǀ pαj mi.s iš‿vαik.ǁ
Br lys5 laba mgo, či k ro lakas gi kai jo, tai šovini primtyta visu
b vo, tai prisri kdavo (ʽprisirinkdavoʼ) šovini, tai nys (ʽjieʼ) te p raką pldavo,
ta, tai vl k... Ir susižedęs b vo [juokiasi]. D (ʽdarʼ) š utuvą b vo r dęs. Te
venas Li bką6, ktas – š utuvą. Tai pradjo š udyt, tai kaim nai apsk ndė polcijai,
kad nušaũs g vulius. [Tai o ką polcija ] N , atẽjo, at ėmė (ʽatėmėʼ) š utuvą, ir
vskas. O pasku što gi, te b lbos (ʽbulvėsʼ) msų, t li (ʽtoliʼ) b lbaduobė b vo
lauku s ir Miškniuos7 b vo obel (ʽobelisʼ) gr šnių (ʽkriaušiųʼ)8. N , tai ši[tas]
Geleževiči kas9 (v ir daba ỹra štas Bali kas, b t neužsmenu aš jau j m niẽko)
atẽjo, štei (ʽšitaipʼ) re kam b lbas, s ko:
– Šiẽmet šit j gr šnioj tai daũg grušnẽlių ỹr, b t nepais niẽkas.
š šita ž din sakaũ:
– Kai nues Ant nas su lev lveriu (ʽrevolveriuʼ), tai ir išsikrs vis s grušnel s.
Viẽšpatie, tnakt ir atena miškniai šokdnt: „Pad ok lev lvelį (ʽrevolverįʼ).“
Kaip pridūkẽno, aj gi, aje... Vs venas tk l ksto po gryčẽlę (ʽpo namusʼ): „Rekia
r pnyko (ʽrimbo, rykštėsʼ) d ot Rekia r pnyko d ot “ Tai pasaks, t s jau rkia,
kad net ri jau, Braciušk išsnešė, štas jaũ patvys. N , t s, pr uda (ʽtiesaʼ), ir
p ėmė iš j vis s t os š vinius, kur turjo, – vsa. N , tai, o ktas iš nameli ko
(ʽprieškambarioʼ) atsliepia: „Enam, k čia vaik s dūkẽnat (ʽkamuojat, puolatʼ),
nedūknkit vaik“, – s ko. Ir išjo, dėlt n mušė, n lietė. „N , tai žiūrkit, kad
niẽkam nešnektumėt “ N , tai k gi bešneksi... Tai jis ir vl... Tai nueta gi
n t in (ʽpasʼ) Braci šką, susieškota, kur gyvẽna, t s dūkénta: „Pad ok š vinius
(ʽšoviniusʼ) “ Tai t s... Tai j sak ta, kad išmečiau (ʽįmečiauʼ) ežera (ʽį ežerąʼ),
pamęs iš vaik.

5

6
7
8

9

Užpalių šnektoje galima išgirsti labai atvirą balsį
o (beveik kaip a) ten, kur bendrinėje kalboje yra
ilgasis balsis o; iš tiesų šis ilgasis balsis o ir kilo
iš senovinio a. Vadinasi, Užpalių šnektoje yra išlikęs senovinis balsis. Kalbininko . inkevičiaus
nuomone, tokį balsį buvo išlaikiusi didžioji dalis
uteniškių ploto.
Rusiškas merginos vardas – Liuba, mažybiškai iu ka.
Greičiausiai kaimelio ar vienkiemio pavadinimas.
Iš šitokio junginio galima spręsti, kad žodis o elė
pavartojamas apibendrinamąja reikšme, panašiai
kaip ais edis.
Tokia pavardės forma rodo, kad tai jaunuolis (gali
būti vaikas), Geleževičiaus sūnus.
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Užpalių valsčiaus vietovardžiai
Vanda Kuliešienė

Vietovardžiai – svarbi mūsų žodyno dalis. Tai, kaip sakė kalbininkas
Kazimieras Būga,
e ės kal a . Iš tiesų žemė į mus prabyla vietų vardais.
Juk vietovardžiai amžių bėgyje buvo kuriami atsižvelgiant į vietovės reljefą,
dirvožemio pobūdį, formos ypatumus, augmeniją, istorinių įvykių atgarsius,
nutikimus ir t. t. Įdomus ir spalvingas Užpalių kraštas. Visur čia įmintos mūsų
protėvių pėdos. Todėl šita žemė, šitos kalvos ir kloniai, miškai ir upelių kaspinai, margaspalvės pievos ir niūrūs raistai, amžių bėgsme sukurti jų vardai
ir legendos, sakmės – tai palikimas mums, kurį turime garbingai saugoti ir
branginti. Deja, deja... Jau XX a. viduryje šiam palikimui iškilo rimta grėsmė.
Kaimai tuštėjo, keitėsi kraštovaizdis. Vietoj buvusių sodybų juodavo tik pamatų
akmenys, į tranšėjas buldozeriai vertė žydinčius sodus, traktoriai negailestingai
draskė pievų ir dirvonėlių kilimą... Tik vienur kitur laukų platybėse dar gūžėsi
tarsi pasiklydusios vienišos sodybėlės.
Taip su nykstančiais kaimais ir vienkiemiais į užmarštį traukėsi dirvų, pievų,
klonių, upelių, raistų ir kt. objektų vardai.
Laikas negailestingas. Sparčiai mažėja žmonių, kurių atmintis saugo šį
brangų turtą.
Mums šiek tiek pasisekė, kai 1973 m. ėmėmės vietovardžių užrašinėjimo,
kai nemažas moksleivių būrys įsijungė į šį darbo barą. Lankydami senas sodybas, dar sutikdavome nemažai senolių, turinčių gerą atmintį ir gerai žinančių
savo gimtuosius laukus, nors nuo kolektyvizacijos pradžios (ir kraštovaizdžio
sudarkymo) jau buvo praėjęs amžiaus ketvirtis. Jie mielai dalijosi su jaunimu turimomis žiniomis. Prieš šituos garbaus amžiaus žmones šiandien reikia su didele
pagarba ir dėkingumu nulenkti galvą, nes jie labai daug prisidėjo prie to, kad
vietų vardai nebūtų visai pamiršti. To nusipelnė užpaliečiai Antanas Tarvydas
(gim. 1896 m.), Ona Vaškelienė (gim. 1906 m.), Jonas Miškinis (gim. 1904 m.),
Juozas Sunklodas (gim. 1897 m.), Liudas Milys (gim. 1883 m.), Antanas Adomaitis (gim. 1901 m.) ir Ona Palubinskienė (gim. 1905 m.), Veronika Juškienė
(gim. 1901 m.) iš Tarvydžių, Ona Erslovienė (gim. 1901 m.) iš Nevirž s, Salomėja
Šimonėlienė (gim. 1914 m.) ir Marė Kazickienė (gim. 1903 m.) iš Kušnieri nų,
Juozas Seibutis (gim. 1898 m.) iš Ža biškių, Mečislovas Kusta iš Kust k., Petras
Indrašius (gim. 1909 m.) iš Nosvait lių, Bronė Ubarevičienė (gim. 1920 m.) iš
L gamiškio, Gasparas Kirvelis (gim. 1890 m.) iš Lygamiškio, Emilija Janulionienė
(gim. 1913 m.) iš Vyg lių, Gasparas Remeikis (gim. 1900 m.) iš Mik nų k., Saliama
Mierkienė (gim. 1888 m.) ir Apolonija Reikalienė (gim. 1905 m.) iš Šeimyn škių,
Bronė Balčiūnienė (gim. 1928 m.) iš Užpalių, Ona Indrašienė (gim. 1890 m.) iš
Reme kių ir dar daugelis kitų.
Uoliausi šio darbo talkininkai – buvę Užpalių vidurinės mokyklos moksleiviai – Gražina Gervytė, Bronius Vygėlis, Daiva Trainytė, Vilė Balčiūnaitė,
Romas Baura, Feliksas Kuliešius, Rimantas Garunkštis, Aldona Mierkytė, Leonas
Stasiškis, Ona Gipiškytė, Aldona Mickytė, Virginijus Keraminas, Alvida Merkytė,
1648

KAL B A

Vida Ragauskaitė, Rita Mikučionytė, Roma Tutinaitė, Gintautas Pečiūra, Valdas
Petrauskas, Rimantas Ragauskas, Alma Ivanauskaitė, Jolanta Pilkauskaitė, Julė
Juodelytė, Ramunė Sirvydytė, Stasė Ubarevičiūtė, Vilma Indrašytė, Daiva Stukaitė
ir daugelis kitų.
1973–1975 m. laikotarpiu iš 64 Užpalių apylinkės kaimų bendromis jėgomis
buvo užrašyta 1279 vietovardžiai.

Šventoji
Šventoji – tai Užpalių krašto puošmena ir pasididžiavimas. Ji daugiau nei
20 km plaukia šio krašto žemėmis, ramiai kilpinėdama gilaus ir gana plataus
klonio dugnu. Į Šventosios slėnį iš aukštumų leidžiasi nemažai upelių. Vieni jų
išgilinę įspūdingus skardžius, kiti – tik mažyčiai upeliukai, kai kurių nubėgtas
kelias matuojamas tik keletu šimtų metrų. Bet vis tiek jie turi savo vardus, o
kartais – ir savas istorijas.
Kairieji Šventosios intakai – tai ta i i, Bradesâ, a džiaupelis, Ringýs,
un us, Pauli kas, Užpal , P lius, susiliejęs į vieną vagą su P lupiu, altup s,
a ki kis,
laupelis, ar iup s, lau , Pe kasas.
Iš dešinės pusės jos vandenis papildo žuol no upelis,
irža, rok lė,
a nė (arba
nupis), arkup s, Udr k lis, ar tis, piai,
rupis, int nė.
ent a ši u ė u o a adinta kai ūs
rotė iai dar ar ino a t laikė
š entais ed ius u es e erus. ai i ento i ilo e seno ė e aukštaičia s u o š entu is
os akrantėse ren ė aukurus in čias ar ino sa o die us
teigiama V. Račkaičio
ir M. Telksnytės knygelėje „Šventąja“.
O miestelio gyventoja Elena Paršiukienė (gim. 1903 m.) štai ką papasakojo: Bu a nera ūs čėsai nuolat rauda as riešai. Vien s k
onis aseke inia
kad ne etoli ikti ata ūnai. aikė a ka ot run esnius daiktus. utarė isi kad raikia
el et ar . u a ena
re u es ir inlaide iliausian ietan. Bai es sunkūs kara
etai.
ones da ar ata ine kad au čėsas ar
ištraukt te ul anas ėl sku es...
Susirinka
rai re u es ir ieška ar
narda a andeniu karti
ada...
ar a
kai nėr tei nėr... ea tinka ir ana. ei ir nerada tei anas ir lika ulėt in
u es du na.
u
kad ri laude tak run
a n čias turt la ai š int
radė a
adint
int u.
Užpalėnai turi ir kitokių versijų Šventosios vardo kilmės klausimu. Vieni
teigia, kad upėje nuskendęs kunigas su Švenčiausiuoju, kiti pasakoja girdėję,
kad ant jos bangų pasirodžiusi Mergelė Marija su kūdikiu ant rankų, treti tiki
sakme, kad kunigas pas ligonį važiavęs ežeru, pasikinkęs porą arklių – Šventąją
ir Sartį. Ir visi, ledui įlūžus, nuskendę. Po to ežeras buvęs pavadintas Sarta s,
o upė – Švent ja.
Reikia pridurti, kad mūsų laikus yra pasiekęs pasakojimas, jog, įsigalint
Lietuvoje krikščionybei, Šventojoje, ties Deg siais, buvę krikštijami užpalėnai...
Šventoji pakrančių gyventojams teikia daug malonumų. Vienas jų – galimybė pasinerti į gaivias bangas kaitrią vasaros dieną. Upės krantuose yra daug
puikių maudyklų, pvz., Brastâ (netoji Užpalių–Vyžuon kelio), ro lė (1 km į
šiaurę nuo Užpalių tilto), al i ius, Palap kis, Padragº (ties Kaniūkais). Čia
yra ir rkli duobė – gili vieta (arklių maudykla). Maudymuisi patogių vietų
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yra ir ties Šeimyniškių bei Ilčiukų kaimais: rauž nas,
kių ėr mas, Brastâ,
ama kos maudyklė ir kt.
Tačiau Šventoji savo vagoje slepia ir nemažai pavojų.
ed nė – tai vieta ties Užpalių miestelio Lauko gatve, kur upė daro
vingį, verpetuoja, graužia dešinįjį krantą. Čia esanti gili duobė, atsiradusi 1944
m. sprogus vokiečių aviacinei bombai, kai buvo taikomasi susprogdinti tiltą.
Anuomet ten nardžiusių berniokų teigimu, vandens gylis toje vietoje siekęs
7–8 metrus.
i kaduobė – tai gili, sūkuriuojanti vieta netoli užtvankos.
kr niaduobė – taip pat gili ir pavojinga vieta ties Žaibiškių kaimu.
t s kis – ypač pavojinga vieta prie kelio Užpaliai–Dusetos. Čia upė daro
posūkį, įnirtingai graužia aukštą kairįjį krantą, apaugusį krūmokšniais. Čia, ant
kranto, dar XX a. viduryje stovėjo akmeninis kryžius, kėlęs pykčio priepuolius
kai kuriems skrebams, bet ilgainiui ir jį pasiglemžė upės srovė.
Sklando šiurpi legenda apie senuką Indrių, kurį nelabasis, prisidengęs burlioko pavidalu, norėjęs sugundyti užkeiktu auksu. Nenorėdamas susitepti rankų
nešvariais pinigais, senukas burlioko jo trobelėje paliktą aukso terbą sviedęs į
Šventąją. Sapne burliokas jam pranešęs, kad už auksą pareikalausiąs devynių galvų...
Nuo to laiko Šventoji čia dar labiau sūkuriuojanti. Nors čia ir nėra nei brastos,
nei maudyklos, kartkartėmis nelabasis pasiimąs savo aukas. Šitame Atosūkyje jau
nuskendę aštuoni žmonės. Sakoma, kai upė pasigriebs devintąjį, atkerėtas auksas
iškilsiąs į paviršių... Laimės tas, kas sugebės jį pasiimti...
Papasakojo Juozas Mierkis, gim. 1914 m. Ilčiukų k.

Turėjo Šventoji ne tik nelabųjų dvasių, bet ir gerųjų laumių. Apie tai papasakojo Bronė Ubarevičienė, gim. 1920 m. Lygamiškio k.:
Bu a šalta e as diena. Biedna našlaite aud iaunike
into a tes
a iškia
iliakalniu raskirtus aket
a o a on dra anas. ar a as kolai radė a ti t. Besisku inda a asl da ir ins uka aketen. Vanduo aneše
a ladu. t ė a čia lau es
ir ištrauke našlait iš andenia au e
es inkl . le atasu e atliūlia a a taise
nau ais rū ais... a šoni as a la krū el auksini
ini ... ts a us ar šela ne alė a
sa at a int
take ra ūs u
as rū eliai... a ate
ra iai a staisiusi
a ota
susiede radė a klausinėt. adu isa su ino us ir ana nu e a re
intosias nuda e
kad a o a rū us. ei
rastr ne li
akara a ti t radė us ūk tai asl da... le
r ta na a ne ara a...
ones šnekė a kad lau es
a u a šu
nu aude...
Šventosios srovė buvo pristabdyta pastačius užtvanką, užpalėnų vadinamą „spūsku“, nuo kurio kaip atšaka malūno link teka Up lė.
ito
ela kai
sak da a ana te elis iškasta aud iaunik runka
prisiminė sena užpalietė Valerija Ramoškienė, gim. 1897 m. – as šonai u sut irtinti ak enais. Kai da re
aud ia ai astatė alūn raike kad ūt andenia da aliai irn
elana sukt. ai ir
aina to
ela na s ūska alūna rūdan a tadu sti ra andenia sra e sukda a alūna
irnas
tai au ar tines u elas dar as. askui ana išteka etinen alūna usan ir
nušniokščia ėl
into an...
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Upeliai
Be jau minėtų Šventosios intakų, laukus vagoja ir kiti upeliai bei upeliukai.
Vienų tėkmė matuojama vienu kitu kilometru, o kai kurių kitų tesiekia keletą
šimtų metrų, nes jie, vos pasirodę, vėl pradingsta pievose ar raisteliuose. Nors jie
maži, bet vis tiek yra šio krašto dalis, turinti savo vardą ir savo gyvenimą. Tokie
mūsų peizažą gaivinantys upeliai – tai l s (Likunčiai), bel up lis (Vaiskūnai),
r as (Abromiškis),
uraupelis, il kis, eda tė (Gailiešionys), e nupė
(Šernupis), Pa rkliai, P skardės (Trump liai), ern tu kis (Levizarai), rauž nis,
un pas (Gaižiūnai),
upis, lumpasa , tr dalobis (Galiniai), ra kalo k lnės
(Paškonys),
din as, ilk li kis, uba sis (Sir tiškis), a d ninis, ruo up s
(Degesiai),
kaluobis (Kaniūkai),
do upelis (Vilučiai),
dapelis (Stasiškės) ir kt.
Ne vienas upelis turi savo vardo kilmės istoriją.
udin as (Sirutiškis).
ai nedidelis u eliokas. re a aud ia as laikais sta ė s
Sirutiškia d ara didelis na as kur
en aud iaun k šei nas.
na
tadu adina
ūdin u. ei ir u elis tuo ardu a adintas.
Papasakojo Sofija Surgailytė, gim. 1924 m. Gaižiūnų k.

daupis (Nasvaitėliai).
ie eniokas udas l io
ra io ie a an s ona
kar es. Viduden
ulia su ulus ir anas a usnūd s. u ud s a adintas čia netikėtai
atsiradusia u elia čiurleni a. ai ir a adina u el
uda u eliu
udau iu .
Papasakojo Petras Indrašius, gim. 1909 m., Nasvaitėliai

udak sė (Kėpia ).
udakasas u eliukas teka Kušli
iška akraščiu. nekėdaa kad čia al
asdarius rudo kaso
aud iaun ke... ikriausiai ona nuskriausta...
Papasakojo Ona Bružaitė, gim. 1901 m., Kėpiai

kard lis (Nevirža). San e čia u dideli kalnai. radė
ones
sl t kad
čia ali ūt ir auksa aka ota... u ir
aneliai trakšda i turta radė a kast. Verte
erte tos e es nukase kalnus šonuos kitus su la ale auksa tei ir nerada... eatakasa...
nukasto ieta lika tik skardalis katruo anduo radė a tekėt... ei ir lika a
ardas Skardalis...
Papasakojo Ona Erslovienė, gim. 1901 m., Nevirža

ka džius (Dumbrav ). Sirutiškia d ara onas norė s nu aust kuo tai raskaltus aud iaun k ale tas radė s ė t. onas tis. Bernas in uol s skard iun ir ė s
tai u eliu katras la ai in iuotas tai a krantu ka o as ter krū ... ei
onas a ir
na as i a... š kčia tik suskeik s
rakeiktas skard ius
ei ir u a duotas ardas...
Papasakojo Salomėja Šimonėlienė, gim. 1914 m., Kušnieriūnai
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tr dalobis (Galiniai).
elia akraščiais ūda la ai dau la d n au
a eči sar int krū ai. itos uo as la ai ė da stra dai ir kiti aukštaliai. Sulėkda
čia
dau e... atai uo as
stra da ir kitie
tikras lo is...
Papasakojo Jonas Lukošiūnas, gim. 1918 m. Galinių k.

il kis (Gaili šionys)
re šita u elia
enus tokia iedna Viliškia šei na.
n s turė a dukr t Vili
la ai
lė a le ina. r a ien ro Vil te re u elia
o i as e inė a... r niekas ne a ate kai ana andenin insl da tai u elis
ir nusineše... e ai aisiausia sel arta a ale adėt nieka ne e alė a... a tadu u el ir ra ine
a al er tes ard
Viliškiu.
Papasakojo Adelė Pajėdienė, gim. 1920 m., Gailiešionys

Kai kurie upeliai, nors ir nedideli, turėjo per juos nutiestus tiltelius.
Priel epelis (Abromiškis). Per Morgo upelį buvęs nutiestas tiltukas iš čia
pat augusios liepos, todėl ir gavo tokį vardą.
Uo ės tiltelis (Mikėnai). Per Nosvę buvęs tiltukas tarsi įkūnijo tradicinę
temą – uošvės ir žento santykius. Žmonės juokavo, kad žentas pastatęs tokį tiltelį,
kad uošvė, juo vaikščiodama, į upelę įkristų...
arkl liai (Paškonys) – tai per Traukalo kelnių upelį padarytas tiltukas,
apaugęs karklais.
kmen nis (Pašl niai). Pašlinių kaimo vyrai sugalvojo būdą, kaip per pavasariais patvinstantį Šarkupio upelį pereiti į kitą jo pusę. Jie privežė čia stambių
plokščių akmenų ir taip išdėliojo kelio šone, kad galima buvo pereiti sausomis
kojomis. Ir tai vadino tiltu – Akmeniniu...

Miestelio ir kaimų vietovardžiai
Užpaliai – apylinkės centras. Miestelis prigludęs ypatingame gamtos kampelyje – erdviame Šventosios klonyje. Nuo seno buvo nemažai ginčų, aiškinant
Užpalių vardo kilmę. Vieni tvirtina, kad vietovė vardą gavusi nuo kairiojo
Šventosios intako – Užpalos upelio, tekančio šiauriniu gyvenvietės pakraščiu.
Kiti teigia, kad vardas esą kilęs iš prielinksnio „už“ ir daiktavardžio „palios“.
Juk miestelio apylinkėse būta pelkių, paliomis vadintų. Tą nuomonę paremia
ir senas padavimas.
Senų senovėje netoli dabartinių Užpalių buvusios pelkės, o už jų stūksoję
dideli šilai. Tai buvusi dvaro nuosavybė. Čia dvaro ponai ir jų svečiai mėgdavę
medžioti, dažnai būriu ten jodavę. Paklausti, kur joja medžioti, sakydavę:
enai
u ali
aro šilan .. Taip iš pokalbio ir atsiradę miestelio bei dvaro šilo vardai – Užpaliai ir
ara ilis.
ra pasakojimų, nurodančių ir kitokią vardo kilmę...
Prie upės gyvenę žmonės neturėjo ramybės – juos puldinėdavę priešai,
žudydavę žmones, grobdavę turtą. Nuo žodžių „užpulti“, „užpuolimas“, „užpuolis“ ši vietovė ir gavusi Užpalių vardą. Sklando dar ir kita versija. Neva
labai seniai, kur dabar įsikūręs miestelis, buvęs didelis dvaras. Jį valdęs ponas
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Užpalis. Dvaras ilgainiui išnyko, o vietovė taip ir liko pavadinta buvusio dvarininko vardu.
Miestelio dalis dešiniajame Šventosios krante – kadaise buvusi labad ,
dabar vadinama žtilte. Kaip teigė kai kurie senieji gyventojai, XX a. pradžioje
Pašve čio gatvelė buvusi vadinama K liamiesčiu, nes čia gyveno keletas paskalas
mėgstančių nešioti moterėlių. Vėliau šis vardas prigijo visai Užtiltei. Dešinėje
Šventosios pusėje esančios
ot i kės ir
ot i kėlės pievos per pavasario potvynius gausiai užliejamos, tyvuliuoja kai
arios todėl po 1923 m. Kla pėdos
sukilimo, nuskriejus šiai patriotinei žiniai per Lietuvą, užpalėnai Užtiltę praminė
Kla pėda. Sakoma, kad senovėje Užtiltė buvusi vadinama iepa . Mat čia augęs gražus liepynas, nusitęsęs net ligi Lygamiškio ir Dvarašilio. Vėliau, XIX a.
pabaigoje–XX a. pradžioje žydelis Mauša savo karčemą taip pat pavadinęs tuo
gražiu Liepav s vardu.
Nuo seno kai kurios miestelio dalys turėjo savus, nors ir neoficialius pavadinimus, egzistuojančius tik šnekamojoje kalboje. Štai Basanavičiaus gatvės gale
gyvenvietės pakraštys į Vyžuonų pusę –
lamiestis, teritorija palei Ringio upelį – Paringýs. Lakštingalų gatvės rytiniame gale, kalnelyje, į šiaurę nuo Ringio
upelio buvo a ki kės, o dar šiauriau, ties buvusiomis senomis, jau išnykusiomis
kapinaitėmis –
saki kės. Lauko keliukas, einąs pro šias vietas iki Užpalių–Utenos vieškelio, vadintas ap keliu.
Šiaurinėje miestelio dalyje, palei Dusetų–Alaušos kelių sankryžą – iupn .
Tai senas, dar iš baudžiavos laikų išlikęs buvusios dvaro karčemos pavadinimas.
Čiupnos teritorijai priklausė Baudžiavos bei J. Baranausko gatvelės. Vietovė palei
buvusią Bažnyčios gatvę (dabar Pilies) vadinta ž bažny ia.
Pietvakarinis miestelio kampas, esąs tarp Krokulės g., vieškelio į Butiškių kaimą ir kapinių, vadinamas P kape, o buvusi Sovos gatvelės teritorija
vadinta P žydžiu.
Įvairiai aiškina užpalėnai savo kaimovardžių prasmę ar kilmę.
br mi kis. Žydas Abromas prie Dvarašilio pasistatęs karčemą, aplink kurią
ėmęs augti kaimelis. Jis pradėtas vadinti pirmojo naujakurio vardu – Abromiškiu.
uk t olės – tai netoli Užpalių buvęs, aukštumoje išsidėstęs kaimelis. Po
žemės reformos likę tik Aukštuolių vienkiemiai (o sovietmečiu – Aukštuolių brigada).
Bajõrai. Kraštotyrininkas A. Namikas „Lietuvos metrikoje“ radęs Bajorų kaimo
vardą paaiškinantį įrašą:
. a orui a kui u o aldo o išduotas raštas a al
kur is a o nuosa ėn tuo etu dar nea
endint e
ali krašte kurios ri os
nuo Kaniūk iki S ėdas kelio. ai
at t irtina a kad o kus ri irko nuo
ali
a or
on iaus
i o Butr o ir uškos
tė
aliki o e es ir a uda o o rie
ra u os u ės sau alo i . Taip ir atsirado Bajorų kaimas.
Degìsiai. Perkūnijų metu šio krašto miškuose dažnai kildavę gaisrų. Šiaudais
ir nendrėmis dengtos trobos užsiliepsnodavę ir likdavę tik degėsiai.
O Degesių kaimo gyventoja O. Vilutienė, gim. 1903 m., papildo: Kur daar e esiai san e u ištisiniai iškai. Kilus aisrui didelis iška lotas išde e ir
išde usia ieta de ėsiuos radė a kurtis e ėsi kai elis.
Senais laikais ietu terio a riešai su adais kr iais in nu ar . n s asiekda
ir
ali krašt ... Visa ra da i de inda i ir ud da i... etol iles u s kai elis.
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ei

ne

ien ro

Papasakojo Ona Sirutienė, gim. 1898 m. Šeimyniškių k.

umbra – miškų supamas kaimelis. Manoma, kad senovėje čia būta gražių
ąžuolynų. Dumbrava – tai slaviškos kilmės vardas (dub – ąžuolas, o ąžuolynai
vadinti dubravomis). Ir kiti šio kaimo vietovardžiai leidžia manyti čia buvus
ąžuolynus, pvz., upelis Dubausis, Dubisynės pušynas ir pan.
aili ionys. Tikima iš tolimų laikų atėjusiu pasakojimu, kad čia gyvenę
geraširdžiai, gailestingi, nieko neskriaudžią, vieni kitiems tik gero linkintys žmonės.
al niai. Kai 1908–1910 m. Užpalių ūkininkai dalinosi į vienkiemius, 15
sodybų įsikūrė tolimiausiame nuo miestelio lauke, vadintame galiniu, tarp Vyžuonų šilo ir Obelų krūmų. Tas galinis laukas ir tapo naujojo kaimo vardu, tiesa, iš
pradžių dar neoficialiu, bet vėliau įteisintu.
alin liai – Galinių kaimo dalis – ketvertas atskiresnių sodybų palei Vyžuonų šilą.
li kės. Kaimas buvęs ištisai apsuptas miškų, tad vasarą žmones ir gyvulius nepakenčiamai puldavę gyliai, kurių čia buvusi baisi daugybė. Dėl to ir
kaimas gavo Gyliškių vardą.
au daras – Gyliškių kaimo dalis prie Kušlių miško. Čia naujai besikuriančioms šeimoms buvęs išdalintas žemės plotas.
l iukai. Kadaise čia gyvenęs žmogus, pavarde Ilčiukas. Metams bėgant,
atsiradę ir daugiau sodybų, kuriose gyvenę pirmojo giminaičiai, palikuonys, turį
tą pačią pavardę. Taip ir atsiradęs Ilčiukų kaimas. Kiti aiškina, kad senovėje aplinkui buvę miškai, pilni laukinių žvėrių, kurių ilčių ir mažų ilčiukų visur buvę
pribarstyta.
aimynai. Seniau čia buvo Šlapynių kaimas, kitų ir Šlapėmis vadintas.
Labai šlapios vietos. Žmonės, nors ir neturtingi, buvę labai draugiški, kaimyniški.
Dėl to ir Šlapynių vardą ėmęs išstumti naujai atsiradęs vardas – Kaimynai. Bet
rytinis kaimo pakraštys ir dabar dar pavadinamas Šlapėmis.
arunk t nas – buvusi Kaimynų kaimo dalis prie Dvarašilio. Keturios Garunkščių sodybos rezistencinio judėjimo metais kareivių ir skrebų buvo nušluotos
nuo žemės paviršiaus.
ani kai. Kaimo vardas slaviškos kilmės, kilęs nuo žodžių „konj“, „koniušnia“. Sako, šio kaimo gyventojai senovėje buvę arklių augintojai, auginę žirgus
Šeimyniškių pilies gynėjams. Kiti mano, kad šio kaimo žmonės buvę Užpalių
dvaro arklininkai, arklių prižiūrėtojai.
stos. Pasakojama, kad šis kaimas kadaise buvo vadinamas Katlėriškėmis.
XIX a. antroje pusėje, po 1863 m. sukilimo, visi kaimo gyventojai buvę bendrapavardžiai – Kustos. Tai ir nulėmė naująjį kaimo vardą.
t mbi kis – Kustų kaimo dalis. Ten gyvenęs žmogus, pravardžiuojamas
Stimbiškio ponu. Jam priklausiusį vienkiemį vėliau imta vadinti Stimbiškiu.
u nieri nai. Senais laikais čia buvę du kaimai – Kušniai ir Mūrai. Jiems
susijungus, atsiradę Kušnieriūnai.
1654

KAL B A

e i ara gavę vardą esą nuo kaime kažkada gyvenusio ar dirbusio revizoriaus.
iku iai. Kažkada čia vykę dideli mūšiai su neprašytais svečiais. Vietos
gyventojai ir pilies gynėjai vieningai ir narsiai kovoję, jau priešai buvę beveik
nugalėti, tačiau pilies valdovo sūnus tapęs išdaviku. Jis už jo mėgstamus muzikos
instrumentus parodęs priešams slaptą įėjimą į pilį... Buvę labai daug žuvusių ir
iš savųjų, ir iš priešų pusės. O tie, kurie likę gyvi, apsigyvenę dabartinio kaimo
vietoje. Kaimas gavęs Likunčių vardą (likusieji, likučiai).
ami kis. Kur da ar driekias
a iškia ak en nas ir a linkiniai kalnaliai
san e u s didelis iškas. ia au išlakūs tiesūs ed iai kai saka a le uo re lie enia
pasakojo Jonas Ubarevičius, gim. 1908 m., Lygamiškio kaimo gyventojas. –
tat ir adina
iuo u išku. čia atsradus kai el a adina a ardu
a iškiu.
ėlia . Kadaise tai buvęs tarp miškų pasislėpęs kaimas. Aplinkui gausu
visokių paukščių, paukštelių, o ypač lėlių. Patikę jie žmonėms, todėl ir kaimą jų
vardu pavadino.
ikėnai.
ito ieta seniau
en ais ikti
onės. n s šnekėda i iš iktua net asikirsda
iksėt radėda
– pasakojo Mikėnų kaimo senolė O. Būgienė,
gim. 1890 m., – a tatai ir is ūl či
ikėnais radė
adint.
ira ė – Mikėnų kaimo dalis.
Pap odė – tai keletas vienkiemių netoli Puodžių kaimo.
irža – viržynų ir šilelių kraštas.
or a iai. Kaimo vardas esą kilęs nuo to, kad senais laikais čionykštėse
vietose, miško proskynoje, apsigyvenęs pirmasis šių vietų gyventojas – Norvaišis.
os i iai savo kaimo vardą kildina nuo upelės Nosvės.
os ait lių vardo kilmė siejama su šalia esančiais objektais.
ūs kai as
randasi tar
os aičio e ero ir os aiči kai o tai kai i kitai
ūt
ali a a adinti kai
a iniu ardu – aiškina šio kaimo žmonės.
Pasalia . Kaimelis yra galulaukėje, tarp raistų ir balų. Todėl pasaliečiai ir
sakydavę, kad čia asaulia kraštas...
r čia na ečiaus tai isa ali asiekt...
(trobelių menkumas).
P lynės. Žemės čia sunkios, šlapios, šlyningos. Sakoma, kad kaimą supa
šlyno juosta.
Pu džiai. Senais laikais čia gyvenęs žydas. Jis su savo šeimyna žiesdavęs
puodus, aprūpindavęs jais ne tik savąjį, bet ir aplinkinius kaimus. Dar kiti mano,
kad puodų gamyba užsiimdavę visi kaimo gyventojai.
eme kiai. Kaimiečiai aiškina kaimo vardą kilus dėl jų protėvių ramumo,
gero būdo (todėl ir kaimą reikėtų vadinti Rameikiais).
snės – Remeikių kaimo dalis, galulaukės, kur gyvenę „biedniokai“. Ona
Indrašienė, gim. 1894 m. Remeikių kaime, papasakojo tokią istoriją:
a ai sanais
čėsais a eiki ūl čias akrašt u s la ai a otas d aras. Vien ro tinai u s aisras
ir isakas isas tro as ona rū ai u sunaikinti. a kiek čėsa tuos de ėsiuos ta
išde i i
ones ėl a s
en ...
ykl s – taip pat Remeikių kaimo dalis. Tai trejetas vienkiemių.
atar ius. Vardas slaviškos kilmės (sviatorečka – šventa upelė, šventupis).
Galima manyti, kad mūsų protėviai ir Alaušos upelę laikė šventa.
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ir ti kis. Kadaise dvaro ponas buvęs Sirutis. Nuo to ir kaimas pavadintas
Sirutiškiu.
eim ni kiai. Vieni teigia esą senais laikais čia, miškuose, gyvenę protėviai buvę labai draugiški, gyvenę kaip viena šeimyna. Konkretesnė versija: šio
kaimo žmonės buvo Užpalių dvaro darbininkai, vadinami šeimyna, šeimyniškiais.
er džiai. Čia nuo senovės laikų gyvenę daug žmonių, pavarde Tarvydas
(tai kodėl ne Tarvydžiai ).
atu li kis. Pasakojama, jog čia kadaise buvęs gražus dvaras, kurį valdęs
ponas Tatuolis.
Uba a . Bėgant amžiams, kito šio kaimelio vardas. Senų senovėje tai buvę
Bagočiūnai, bet virtę Ubagais po to, kai vieną Kūčių naktį kaimo kapeliuose
sušalęs ubagas, nes niekas visame kaime jo nepriėmęs nakvynėn. Sovietmečiu,
kaip neatitinkąs laikmečio dvasios, kaimovardis buvo pakeistas į Liepakalnius.
Juk vietos valdžia negalėjo leisti, kad čia, pavyzdžiui, būtų Ubagų kolūkis...
il iai. Kaimo vardo kilmę vilutiškiai taip pat vertina tradiciškai: kaime
gyveno nuo seno daug žmonių, pavarde Vilutis.
al kaimis – šio kaimo dalis. Čia gyventojai laikydavę daug šunų, juos
labai mylėdavę.
y liai. Giriasi žmonės, kad jų kaimo ežere senovėje būta daug vėgėlių,
kurias ne tik vietiniai, bet ir kaimynai sėkmingai gaudę.
o er nė – tai voverių gausa. Aplink šį vienkiemį – miškeliai, lazdynai,
tai ir pūstauodegių gražuolių netrūkę.
a bi kiai. Matyt, tai buvo senovės lietuvių dievo Perkūno pamėgta vieta,
kur jis laidydavo savo žaibų srėles.
y ni uka – Žaibiškių kaimo dalis. Čia buvę sodinama daug vyšnių.
al niai – taip pat priklauso Žaibiškių kaimui. Tai buvę galiniai kaimo
gyventojai, varguomenė.
Užpalių krašte būta keleto dvarelių, vadinamų palivarkais, kurių daugumos
nė žymės nebeliko – nebent koks akmuo ar gal nuskurdusi vyšnaitė iš buvusio
sodo... Tik jų vardai kartais dar suskamba žmonių lūpose: až iki kių d aras...
lin uka, o osi lkos, tad liai, ir ti kis, P sbėdis...
Būta Užpalių krašte tarp miškų ar šiaip nuošaliose vietose užsislėpusių
sodybų, menančių tolimą praeitį... Deja, daugelio jų nė žymės nebelikę...
ilk li kis (Sirutiškis). Apie šią sodybą pasakojo ofija Surgailytė,
gim. 1924 m., iš Gaižiūnų k.: ono Sur ailio i .
. seneliui Sirutiškio d aro
onas Vilkelis u
er dar ir s inin u
arodė sa o alon
ado ano o e ės
skl el kur šis asistat s sod ėl ir ono ar ei a adin s Vilkeliškiu. ro šal teka
to aties ardo u elis...
aunier kis – senų laikų sodybvietė Kušlių miške. Bl kiškis (Norvaišiai) – ten būta gražios sodybos, namas dengtas skarda (blėka). Tai ir davė
pagrindą jos vardui. Ži rkiškis – tai Ilčiukų miške pasislėpusi sena sodyba.
žsienis (Linskis) – tai nuošaliai, lyg atsiskyrusi nuo kitų, buvusi sodyba. Dargi
sakoma, kad šios šeimos nariai (seneliai, proseneliai) vykdavę laimės ieškoti į
svetimas šalis, užsienius.
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Tuščių sodybviečių ypač pagausėjo apie XX a. vidurį, kai prasidėjo kolektyvizacija, trėmimai, rezistencinis sąjūdis. Vienos jų liko stovėti negyvais langais
ir vėjo klebenamomis durimis, kitos buvo nugriautos ir nuvežtos į kolūkines
statybas, trečiose apsigyveno nauji „šeimininkai“. Daugelis tokių sodybviečių gavo
vardus pagal buvusius šeimininkus.
apk nė (Stasiškės), arank ietė (Sirutiškis), a tak nė (Kaimynai),
ė ėl nė (Trumpaliai), ialadut nas (Norvaišiai), lam nė (Šeimyniškiai), Sõdas
(Paškonys), kur išlikusios tik dvi obelys liudija buvus sodybą. Ir t. t.

Pievų vardai
Labai vertino senovės užpalėnai pievas, nes tai buvo pagrindinis pašaras
jų gyvuliams, ypač arkliams, kuriais jie labai didžiavosi. Būta šiame krašte gerų,
derlingų pievų. Jos vadintos gražiais vardais. Dažnas čionykščiuose kaimuose
Margav nės vardas, reiškiantis vešlią, žiedais marguojančią pievą ( ar a kai
en s
ar uo a kai ukietas ).
ar a onė (Pladiškių, Likunčių, Užpalių, Žaibiškių, Stasiškių, Degesių,
Ilčiukų, Kaniūkų kaimuose).
r inė (Nevirža), Ma gio pieva (Likunčiai).
Geros, lygios pievos pagerbtos kitokiais, dažnai vietovės pobūdį atitinkančiais vardais.
um
– prisikimšdavo daug šieno (Norvaišiai), u as (Nosvaičiai),
apie is, ank lės (Gaigaliai), y i i (Tervydžiai, Kušnieriūnai), tr dalobis
(Gaižiūnai), ank (Kustos), Pakaln nė (Vaiskūnai),
a – labai lygi, minkšta
(Trumpaliai) ir t. t.
Įdomių vardų nusipelnė ir daugelis kitų Užpalių krašto pievų ir pievelių,
pvz.,
ot i kės, Pust si os (Užpaliai),
t i kė (Degesiai), id brapie ė (Gailiešionys), al nės a kos (Ilčiukai),
r apienė (Žaibiškiai), Paiµgis (Paškonys),
baka (Stasiškės), Panosvýs (Mikėnai),
la ni riai (Bartašiūnai), žobelės,
Už kalnė, arbint us (Nosvaičiai),
ela nė (Kišūnai), ta kali dis (Šarkiai),
tr da ietė, r kmilžinė (Gaižiūnai), amar (Galiniai), a lialunkis (Pladiškiai),
a kapie ė (Likunčiai), Pa ržė (Nevirža),
upis (Galiniai), žkana ė, in liai
(Trumpaliai), idžias rė (Pašlinės), Palt lė (Paškonys) ir kt.
Vienas kitas vietovardis turi ir savo kilmės istoriją.
idžias rė – pieva Pašlinių kaime. Apie jos vardo kilmę papasakojo šio
kaimo gyventoja Kostė Indrulionienė, gim. 1912 m.: Sani
ones sak da a kad
u a tokia ada
ar Sak ines ata us iš a n čias ir et
a al ius kadneč ait ru i
lunk t kad eriau derėt . Su eina auni as ir resnia a iaus
ones. ida i aruėn kas k turi atsineša ale da niausia tai ie ia sūria š ot . ta a aru ėn ir iena
auna arte da nesaniai čia atatekė us su sa a
ru ir atsineše sūr
kai s s ar
et išsi io a isi... Susėd tadu isi in ie as ir al ne tik t auna artes sūr ale
ir isa kita kas k
u a atneš . ir
ėra kai kas ir sulas u aniok
u a atsneš .
ie
na tas dienas tik id iasūri ir adinda a.
Įdomi ir kitos pievelės vardo istorija, papasakota Paškonių kaimo senolės
Barboros Jasiulionienės, gim. 1906 m.
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Palt lė – nedidelė pievelė Paškonių kaime, pavasarį užliejama vandeniu.
Saniau či onai isur a oda as ir ūda a aisūs a s. r da ar či onas rit ka s iš
a aus ka aras a re e altel lašini
asikiše a a asčiu ir lakia krū eliuos.
ernai du
tis
a ir šun aslaide...
ata či onas kad a
us la ai ė ės
udr es
nieka nelaukda as a uldė anas t
altel e elan andenin atsai in as
atsisto a ir š il auna. ri ė
ernai klausia Ka tu čia ala sto i
r ne ra ė a čia
o us su lašiniais
i onas askase akauš ir saka
anuli ku dir i in ta ir sto i...
lašiniai
au tuos krū eliuos...
ieka nerad ir a ia ne a a
ernai nekantanti
d ka runka
ara a na a.
e eliote na tadu alteli a adinta.
bės – tai daubos, įdubos, žemose vietose, kalnelių ir kalvų kloniuose
esančios pievos. Kadangi Rytų Aukštaitija – kalvotas kraštas, tai ir Dubių pasitaiko
ne taip retai. Pvz., Dubė (Užpaliai, Kupriai, Sirutiškis, Šeimyniškiai, Likunčiai,
Norvaišiai, Tarvydžiai, Mikėnai, Žaibiškiai, Gaižiūnai, Nosvaičiai, Kureišiškiai,
Kaniūkai). Tik Kušnieriūnų kaime pievutė dauboje vadinama I vasupe, o Galiniai
turi Da bą.
elėtnykas – tai netoli sodybos esanti pievelė, skirta veršeliams (teliukams)
ganyti. Tai buvo kone būtinas ūkininko namų priedas. Dabar telėtnykai išnykę,
bet jų vardas dar sutinkamas vyresniosios kartos žmonių kalboje. Šitas vietovardis
rastas Stasiškių, Užpalių, Bartašiūnų, Nosvaičių, Gyliškių, Tatuoliškio, Butiškių,
Abromiškio kaimuose.
Negausu šiame krašte vietų, kur vešėtų labai vertinga vaistažolė pupalaiškis
(trilapis):
rilap nė (Satarečius), Pupalai k nė (Dumbrava, Puodžiai), P plai kė
(Vaiskūnai).
Kadangi praeityje mažne kiekvieni namai turėjo kūdras, prie jų, o kai kur ir
pievelėse žaliuodavo ajerai. Juos žmonės labai vertino, nes ant jų laiškų duonelę
kepė, kvapniu šaknų nuoviru galvą trinko, kad plaukai augtų ir blizgėtų... Juos
kimšo į lovų čiužinius, kad blusas baidytų, prieš šventes aslą ar grindis seklyčioje
smulkintais ajerais barstė.
Vietovardis Ajar nė seniau buvo dažnas. Bet ajerynams dėl laikmečio sąlygų
nykstant, retėjo ir jų augimviečių pavadinimas.
ar nė – vietovardis aptinkamas Remeikių, Vanagiškių, Šeimyniškių, Užpalių, Gaižiūnų, Trumpalių, Vaiskūnų kaimuose.
Vietovardžiai primena, kad mūsų krašte esama rūdingų vietų:
dai – balelė
(Juškonys), udak ė – upelis, kurį perbridus kojos pasidaro rudos (Gailiešionys).
Čia pat ir bala
d mė (Gailiešionys),
dapelis – pieva (Vaiskūnai),
dakasa –
miškelis Juškonių kaime, kur rudas smėlis.
indrės – tai XX a. pr. atsiradęs vietovardis, reiškiantis bendrumą, pievų,
ganyklų, miškelių bendrą naudojimą.
Vyko žemės reforma. Matininkams matuojant į vienkiemius besikeliantiems
ūkininkams žemės sklypus, likusį laisvą plotą atiduodavo kaimo ar kelių šeimų
nuosavybėn. Kai kurie ūkininkai tokia žeme naudodavosi bendrai, o kiti – išsidalindavo rėžiais, tada vadintais šniūrais, margais, desincinomis ar pan. Jie
nebuvo vienodi. Valdantys valaką gavo platesnį rėžį, o pusvalakininkai – siau-
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resnį. Ilgainiui tų bendrų plotų vardai ir tapo vietovardžiais, pasikartojančiais
daugelyje kaimų.
Kai kurie ūkininkai dirbo bendrai: drauge šienavo, drauge džiovino šieną
ir, sukrovę į kupečius, burtų keliu dalinosi.
Taip atsirado pievų vardai Penki l ė, eptyni l ė – dirbo bendrai penki
ar septyni žmonės (Šeimyniškiai), e tok nė – dirbo šešios šeimos (Nosvaičiai),
Mãrgai (Lygamiškis), int nė – į pievą sugindavę kelių kiemų piemenys (Nosvaitėliai). Antakalnių kaime sruvena Gint nės upelis, – matyt, ir čia palei upelį
buvo bendros ganyklos.
Pievas, pavadintas
ndrėmis, turėjo Užpalių, Kušlių, Galinių, Kaimynų,
Tarvydžių kaimai. Bendr vė buvo Žaibiškių, e drė – Gaižiūnų, endr lė – Galinių, Mãrgai – Lygamiškio (čia pievą pasidalino rėželiais, vadinamais Margeliais,
o visą pievą Margais), Desincinâ – Trumpalių kaime.
Panašiai atsitiko ir su miškais ar krūmais.
indrė – taip buvo vadinami Puodžių, Tarvydžių kaimų ir Kaniūkų šilelio pakraščių rėžiai. Nosvaičiuose buvo Desincínos, Kėpių ir Kustų kaimuose – ni ra , Nosvaitėliuose – ul s (atliekamas miškos kampas (kulys) tapo
bindre – čia bendrai ganė galvijus), Šarkiuose –
nosios. Obelų, Miškinių
krūmai, Apušotas taip pat buvo suskirstyti rėžiais, bet vadinti ne Bindrėmis,
o šių miškelių vardais.
XX a. pr. Užpalių, Trumpalių, Lygamiškio, Kušlių ir kitų kaimų vyrai jodavo
naktigonėn į savo bendrus pievų ar pakrūmių plotus.

Kalvos ir kalneliai
e a ailė a e ulis ūs kraštui ra i kalnali
– džiaugėsi Degesių kaimo senolė V. Vilutienė. Iš tiesų, šio krašto paviršius banguotas, su lomomis ir
kalneliais. Nėra čia didelių kalnų, bet akį džiugina įvairaus dydžio kalvynai ir
tarp jų įsiterpusios žemumos.
Iš aplinkos išsiskiria piliakalniai, kuriais Užpalių kraštas gali didžiuotis.
Tai padavimais apipinti Šeimyniškių, Lygamiškio, Likunčių, Užpalių, Gaigalių
piliakalniai. Tiesa, pastarąjį negailestingai griauna pro šalį srūvanti upelė Bradesa.
Mažiau įspūdingi Šernupio ir Žaibiškių piliakalniai, slepiami miškų.
ilž nkapis – tai miškų gaubiamas kalnelis, apie kurio vardą iš lūpų į
lūpas sklinda graži sakmė. Ją papasakojo Pladiškių kaimo gyventoja Ona Čerškutė
(gim. 1903 m.):
ladiški kai e tar
išk
ra akili ieta
il inka iu adina a.
asako a a kad sen seno ė e čia
en
il inai kurie u tokie reiti o kiek ien r t nu ė da
usr čia s druskos arsinešti. at ė sūriai al ti. o
usr či ie asirė
ant ardo šniaukšda ta ak o u
ie tokie dideli kad ienan
sa o irštinės irštan sukišda
or auči su isa a re... Kai irė čia kalnel e
ie ir u
alaidoti. uo tada šit
iet ir radėta adinti
il inka iu. Sako a kad
ėlesniais laikais
onės čia rasda la ai dideli kaul ...
Vietovardis Milžinkapis ar panašus aptinkamas dar ne viename kaime.
ilž nkalnis (Ilčiukai). Seni pasakojimai byloja, kad milžinai čia vienąsyk
išsikratę iš savo klumpių smėlį, ir toje vietoje atsiradusi kalva.

1659

U Ž PA L I A I I I

Lietuvos valsčiai

ilžin kapai (Ilčiukai). Miške, Smėliakalnyje esą pusmetrio aukštumo ilgi
iškilimai, primenantys kapų fomą.
ilž nkapis (Gailiešionys). Tai pailgos formos smėlio kalnelis. Sakoma, kad
ten esąs palaidotas milžinas.
ar a nės senkapis (Nosvaitėliai) žmonių dar vadinamas ir Milžinkapiu.
ap alka (Šeimyniškiai). Tai pailga kalvelė, dabar apaugusi pušaitėmis.
Kaimiečiai ją pavadina ir Milžinų kapais. Realesnė versija: karų metu nuo Užpalių
čia buvę velkami žuvusiųjų kūnai ir laidojami bendrame kape.
Kai kurias iliuzijas išblaško Utenos rajono Kraštotyros draugijos paskelbti
kaimai, kuriuose yra senkapių (Degesiai (L piakalnis), Gailiešionys, Juškonys,
Satarečius, Stasiškės, Šeimyniškiai (Kapuvalka), Tatuoliškis, Tarvydžiai, Trumpaliai, Vaiskūnai).
Kalvynų vietovardžiai – ne atsitiktinis reiškinys. Jie susiję su vietovės ypatumais (augmenija, dirvožemiu, forma, paskirtimi ir pan.).
Senovės Lietuva – miškų kraštas. Gausiai būta čia laukinių žvėrių. Dėl to
atsirado su jais susijusių vietovardžių.
apiakalnis (Kėpiai, Juškonys, Mikėnai, Tatuoliškis, Degesiai), lakalnis
(Ilčiukai), ars kakalnis (Degesiai, Galiešionys).
Vietovardžiai atspindi ir dirvožemio pobūdį.
rauž nė,
liakalnis (Stasiškės), r užinė (Gaižiūnai),
olio kalnas
(Dumbrava), aud nkalnis – molynė (Paškonys), mėl nas, Pa ra žiai (Mikėnai),
m liakalnis (Ilčiukai), riau d s (Trumpaliai) ir kt.
Be abejo, vietovardžių kilmę bei prasmę lėmė ir aptinkama augmenija.
erž nkalnis (Trumpaliai) – tai aukščiausias apylinkės kalnas. Kaimo gyventojai juokaudami sakydavo, kad nuo jo ir Rygą esą galima pamatyti. Kiti gyrėsi,
kad giedrą dieną ir septynių bažnyčių bokštus esą galima įžiūrėti. Ne veltui ant
šito kalno Antrojo pasaulinio karo metu stebėjimo tikslu buvo pastatytas „majokas“ – vietiniai pradėjo vadinti Majoko kalnu.
il tkalnis (Šarkiai), a d nkalnis (Norvaišiai), žuolkalnis (Degesiai),
aud nkalnis (Vygėliai) – senovėje čia augę labai daug erškėtrožių. Kai jų vaisiai
prinokdavo, kalnelis iš tolo raudonuodavęs; erž nkalnis (Ilčiukai), aili nų
kalnas (Remeikiai), žkabar d (Kupriai), P beržė (Nevirža). Sanais laikais čia
u us l u a au s ra us er nas. le ad iai kai ir
ones at
ena sa a a i .
ardė a an s ūt irst ienas in kita ir tei susdare iš t er kalnalis
pasakojo
Ona Erslovienė, gim. 1901 m.
Kiekvienas kalnelis ar kalva turi jam būdingus požymius. Tai atsispindi
vietovardžiuose.
kalnis (Ilčiukai) – tai greta esantys du kalneliai; uk t olė (Šarkiai), ep rkalnis (Satarečius), uk tasa (Remeikiai), žianu arė (Degesiai),
ma lakalnis (Vaiskūnai), žiar is (Antakalniai),
burio kalnas (Pladiškiai) –
jo viršuje yra dauba.
Kai kurios aukštumos turėjo ir tam tikrą paskirtį.
en i kalnis (Degesiai). Pagonybės laikais čia buvusi šventykla, vaidilutės
kūrenusios šventąją ugnį;
bakalnis (Mikėnai) – tai vieta, kur sueidavusios moterys „pasinavynauti“; a yn kalnas (Trumpaliai) – tokia pat paskirtis kaip ir
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Bobakalnio. Baµnos (Lygamiškis). Kal elė u o la ai ė sta a arklia ani .
link
lačios ie os. ia rai oda o nakti onėn. aleid arklius ie rinkda si ant šio kalnelio
kūrenda o lau us dainuoda o... ru ut nu i
anksti r t susirasda sa o arklius čia
alnoda ir iš oda o na o. odėl ši ieta a adinta Balnos kalnu o ie os Balnos ieo is
prisiminė girdėtus pasakojimus užpalietė Bronė Balčiūnienė, gim. 1928 m.
ra kalnelių, gavusių vardus pagal kadaise tose vietose gyvenusių, dirbusių
ar šeimininkavusių žmonių vardus ar ypač pavardes.
ra niakalnis (Užpaliai), r žkalnis (Norvaišiai),
sliakalnis (Paškonys),
ladut nas (Trumpaliai), au la (Butiškiai),
tkakalnis (Gailiešionys), udeli kalnis (Šeimyniškiai), roniaus kalnas (Paškonys), pali s mi kas (Vilučiai),
darkalnis (Norvaišiai). Piemuo idaras čia ganydavęs avis. Ir t. t.
Kai kurie įspūdingesni kalneliai taip pat turėjo savas vardo kilmės istorijas.
burikalnis (Žaibiškiai).
u auni
ones
lė a ienas kit narėda a susitikt
ale ie tai u a a udrausta. aikda a sla čio susitikinėt. ai i ernas narėda as sa a
li a ai nurod t susitiki a iet a de da s utelin instat t
ak ir astat da s in
kalna
iški. ai ir adina i uriakalniu
pasakojo seną istoriją Žaibiškių senolis
Juozas Seibutis, gim. 1898 m.
nabarko kalnas (Degesiai).
ūs krašta as adoriai turėda a dau er lin
tai atlieka us e da
arduot kur taliau
prisiminė senus laikus Degesių kaimo
gyventoja Veronika Urbonienė, gim. 1889 m. – Viena
akari e esi
rai riskro
ilnus e i us lin
r či išsirašė ina arkan. š a ia a a tesu u ar e esi
išku keliūtu erai ie
ina . le ina arka ne asiek
r a at alias su isais linais.
atai
nakt a lūdėta ir sukta ratu is a e t
at kalnal . ik raš itus at a ina
sa a išk . a ta ir radė a šit kaln
ina arka adint...
ap kalnas (Užpaliai, prie parapijos kapinių). Kodėl vadinama tokiu vardu,
papasakojo Ona Milienė, gim. 1911 m. Butiškių kaime.
Saniau kur da ar Ka kalnas u us l u a. oni kelalia in Butiškius ria so s
didelis ak uo. Kai
ones a iuoda a ra t
iet arkliai kai
adūk aid da as. Ka
an s išsi sda a ne inau
ar čia kakias iktas d asias uos aid da a ar ta ak enia
i oda a. Kai arkliai as aidi lėkda a tai ir
onis iš e i
ištašk da a ir a ušda a.
e
uosius čia ir akasda ... Su sli
ones kad šit ak en raikia a ilt e e
kad a iš isa nes at t . Ve e e e tos e es
la
la akol asdare didelis kalnas.
ei atsrada Ka
kalnas
čia i u a aka ota dau na ašn k ...
ar ni kis (Žaibiškiai). Istoriją, girdėtą iš tėvo Albino Gipiškio, papasakojo Ona Gipiškytė, gim. 1956 m.:
ano tė o senelis t a asario dien e s ėšl .
Vakare ai s dar
iš o o nakti onėn ant kalnelio a iškėn. aktis šilta. is altais
dro iniais rū ais kai seno ė e u o rasta a si ilk s. aleid s arklius ats ri ulė
ailsėti. usnūd s alandėl
a atė kad arkli ka kur toliau nueita ė o a sidair ti.
eisda asis nuo kalnelio is atė keliu ralekiant e i
et nekrei ė dė esio.
o us a at s nuo kalno esileid ianči alt ūt
ne uokais išsi ando nes a anė
susitik s aiduokl . ad sušėrė arklia s ir nulėkė...
etrukus asi irdo kal os kad iki šiol e ard kaln sau s aiduoklis. ai i
atsirado o ardas
Sar niškis.
a ani kalnis – skardėta kalva Miškinių kaime, kur naktimis sulėkdavusios
raganos ir žaisdavusios dideliu akmeniu.
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a nakalnis – kalvelė netoli Užpalių piliakalnio. Kaip sako sena sakmė,
čia buvęs gražus dvaras, kur linksmindavosi gražuolės raganaitės ir viliodavo
aplinkinių kaimų vyrus. Šiems labai patikdavusi raganų draugija, ir jie pamiršdavę savo namus, žmonas, ūkio darbus. Trūko vienąkart jų žmonų kantrybė, ir
jos, užpuolusios dvarą, išvaikė raganas. Jų prakeiktas dvaras nugrimzdo į žemės
gelmes. Liko tik kalvelė – Rag nakalnis.
ep riakalnis (Gailiešionys). Tai baudžiauninkų kepurėmis supiltas kalnelis.
auk as (Kušnieriūnai). Kadai seniai čia
en s das Kau elis – pasakojo
Marė Kazickienė, Kušnieriūnų kaimo senolė, gim. 1903 m. – Kai anas nu ira ienas
o us sus aiš s ir asak s Kauka as nu ira... ei ir rili s kalnui Kauka a ardas.
Kai kurie kiti kalneliai yra gavę įdomių vardų, tačiau jų kilmę ir prasmę
sunku beatspėti. Galima pasimėgauti tik jų savitu skambėjimu...
kria blė (Antakalniai),
rakalnis (Norvaišiai),
binas (Satarečius), Stérakalnis (Paškonys), arit nas (Ilčiukai),
ata ti kės (Ilčiukai) ir kt.
ra kalnelių, kalvų, yra ir į juos įsiterpusių klonių, taip pat turinčių savo
vardus.
ar klonis (Degesiai). Tai pavasarį ypač sunkiai pereinama vieta; os ės
slėnis (Pladiškiai), žnu ariai (Remeikiai),
dakasa (Kušlių miške). Tai gili
dauba. Esą čia senovėje lydydavę geležies rūdą. Ir dabar smėlis čia rudas.
ab lis (Tatuoliškis),
e aduobė (Kustos) – čia nuskendusi mergina; Pas eka
(Ilčiukai), arp kalnės (Užpaliai) – tarp dviejų kalvų esančiu slėniu vingiuoja
vieškelis Užpaliai lau a; piai (Remeikiai), amar (Galiniai), ast pų slėnis
(Dambrava) ir kt.
Turėjo užpalėnai tyro geriamojo vandens ne tik iš šulinių, bet naudojosi ir
gamtos dovana – versmėmis, šaltiniais, atsiveriančiais kloniuose ir kalvų pašlaitėse. Juos tausojo, saugojo, įvardijo. Dažnai priėjimus išklodavo akmenimis, dėjo
rentinius. Daugelyje kaimų ši Dievo dovana turėjo Versmės, Paversmio, o kartais
ir kitokį vardą.
rok lė – tai versmių versmė (Lygamiškis), srūvanti iš nedidelės pakriaušės,
maitinanti mažą upeliuką, taip pat vadinamą Krokule. Spėjama, kad Krokulės
vardas kilęs nuo žodžių „kriokti“, „krioklys“ ar „krokulys“.
ersm (Šeimyniškiai, Vėželiai, Stasiškės), ersm lė (Ilčiukai, Trumpaliai),
Pa rsmis (Gyliškės, Šeimyniškiai, Užpaliai), ed nė ersmė (Vaiskūnai),
lnio
pa ersmis (Paškonys), alt onis (Sirutiškis).
Kraštovaizdį paįvairina ir visokie žemės nelygumai – skardžiai, pakriaušės,
grioviai, duobės.
Skardžiai: Užpal (Užpaliai), Udr k lis (Remeikiai), Paska dė (Mikėnai),
a džiaskardis (Remeikiai), P la dynės (Žaibiškiai),
rkli kis (Stasiškės),
k tenos, ar tis (Norvaišiai), altup lis (Šeimyniškiai) ir kt.
Grioviai: ap ki kis, nt nara ys (Žaibiškiai), ka džius (Kustos).
Duobės:
e aduobė,
lniaduobė (Vilučiai).

Dirvos
Vietovardžiai primena, kad ir Užpalių krašte, kuris tarpukario Lietuvoje
buvo vadinamas „Lietuvos Ukraina“, šalia derlingų pasitaiko ir prastų dirvų –
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žvyrynų, smėlynų, jaurų. Dirvas čia dažniausiai įvardindavo žodžiu „dirva“, bet
kai kurios yra gavusios pavadinimą pagal požymius, buvusius savininkus, vietą
ir pan. Bet tokių vietovardžių nėra gausu.
uros kalnas (Remeikiai), ura (Lėliai, Pladiškiai), mėli uka (Žaibiškiai),
rblių kalnas (Remeikiai) – žemė čia prasta, sakydavo, kad ją tik žvirbliai
tręšia; etada žis (Stasiškės),
taberžiai (Žaibiškiai), čia senovėje augę beržai,
naudoti vežimų ratams lenkti; id brinis kalnelis (Trumpaliai) – kažkada rasta
sidabrinių monetų; i kaduobės (Paškonys), t l ydo kalnas (Lėliai), an sios
laukas, ė ėl nė, er nas (Trumpaliai), mėlynas, elmynė (Mikėnai), Panorupia (Žaibiškiai), n o alės, al laukės (Trumpaliai).

Linamarkos
Garsėjo užpalėnai kaip geri linų pluošto meistrai. Juos mielai sutikdavo
Rygos, Dinabarko ir kitų vietų pirkliai. Ir šiandien tuos laikus dar primena išlikusios kūdros, linamarkomis vadinamos. Daugiažemiai gaspadoriai jų turėdavo
ir ne po vieną.
ark lės (Užpaliai) – tai dvi dar išlikusios kūdros Užpalių lauke, Pr dinė
(Remeikiai), ra kalo sodželka (Paškonys). namarkos (Pašlinės) – tai penkios
kūdros, esančios viena šalia kitos, am kinė (Pašliniai), Pa y tinės raistas (Mikėnai) – trys linamarkos, ėdžiauk nė bala (Gaižiūnai) – iškastos dvi linamarkos,
ir ydži sodželka (Martinčiūnai),
ulinė (Juškonys), namarkos – baigiančios
užaugti trys kūdros, a sto pie os – keturios,
k io balos (Lėliai) – dvi linamarkos (viename kaime), imsynė (Tatuoliškis),
k lis, P mpiabalė (Gaigaliai),
am ko sėdžiauka (Užpaliai) ir kt. Apie pastarąją išlikęs toks pasakojimas:
Sanais laikais a kai us aikščiada
in riai. n s in eči
ūda a u sidė
edines
skr nelas su u a ia ais dun teliais. ia ūda a sudėtas isas in riaus turtas. ešioda a isokias lekarst as.
ienas atnešda a ir er iote siūl da a taki
iltali
as ra ini ui. udru adina. ai i aina tas in rius as a ika kluon
au ne etali
sėd iaukas. ik kad askels ė a šuoras kad da e ar in riaus skr nel
at ar ete
in e es... Skr nela atsdare ir ė as e atunt udr išdulkina. Vin riui akis a la.
radė a anas runkiat sa a ta or ale ak s a iltas nieka ne ata... ei e ra aliada as
ins uka sėd iaukan... r ne eišli e...
ones at da
kai anas enasiena e linė a a e šit lina ark
al udras
iltali ieškada as...
Papasakojo Liudas Milys, gim. 1883 m. Aukštuolių k.

Ežerai, liūnai
Nė vieno Užpalių seniūnijos kaimo aplinkoje nerasime tiek ežerų, ežerėlių
kaip Likunčiuose. Čia ne tik Šventoji, bet ir ežerai Pa t s, Pil ius,
ir žd s,
ir žd lis, l s,
umbl s,
u nas,
u en lis. Vieni vardą gavo nuo
žvirgždėto ar dumblino dugno, kiti dėl formos, šalia buvusios pilies ar pan.
Paškonių kaimas turi to paties vardo Paškonių ežerėlį ir glaudžiasi, deja, jau
prie svetimų, ne Užpalių seniūnijai prikausančių, ežerų – a aus ir a o lio.
Nosvaičių ir Nosvaitėlių laukuose mėlynuoja Nosvãitis ir
ni kis. Kai kurie
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kaimai džiaugiasi turėdami nors po vieną ežerą: i b (Gaižiūnai),
men
(Kėpiai, Juškonys). Nors ir keista, bet tiesa, kad net trys kaimai turi tuo pačiu
vardu vadinamą ežerą – ed n (Abromiškis, Vygėliai ir Tatuoliškis). Šie ežerėliai didumu nepasižymi, bet vardas kalba apie jų gilumą. Kuprių ir Norvaišių
kaimuose yra po Paka nio ežerą. Be to, K lio miške (Norvaišiai) slepiasi mažytis
lio ežerėlis. Miškas ir ežerėlis vardą gavę nuo to, kad pro šias vietas
baudžiauninkai eidavę į jaują kulti pono javų (kūlė – kūlimas). Šiaurės rytiniame seniūnijos kampe išsibarstę a l as, i te kis, pelkėjantis
amen kis,
i unas. Dvar ršilio miške žvilga nedidukas Ba kio ežerėlis. Momenio ežeras
gali didžiuotis, kad jo vardo kilmės aiškinimui skirtos net trys sakmės. Vienoje
sakoma, kad vaikas, įkritęs į upelį, šaukęs čia pat skalbiančia motiną:
o a
o a Matyt, buvo atspėtas čia glūdinčio ežero vardas – upelis ėmęs tvinti
ir pasidaręs ežeras –
omen s.
Ona Milienė, Butiškių kaimo gyventoja, gim. 1911 m., pasakoja truputį
kitaip: Velė a iena ateriške rū us u elioki a as aikas renda ir renda andenin
neklausa očias. o a
kus kad sušuks Kad duosiu ar o en (per galvą)
ikriausia ana ard ins ė a kad u elis kai at radė a t int ir nea il a asdare
o enia a eras.
O Jonas Ubarevičius iš Lygamiškio, gim. 1908 m., vėl naują vardo kilmės
aiškinimą pateikė: Saniau ūs krašt
is ulda a riešai
kda a dideli ūšiai
ka o a ieni kitus... ei
ena karai ėliui u us ar us erkirsta al a ir iršutine
as dalis
uo eniu adina a inlekus e eran. a ta anas ir ard
a a...
Kiti gi kaimai guodžiasi bent tuo, kad turi nors kadaise buvusių ežerų
liekanų – liūnų, raistų.
žiaraistis. Traidžiūnų kaimo žmonės prisimena iš tolimos praeities atklydusius pasakojimus, jog ir jų žemėje kadaise būta ežero, kuriame gausiai knibždėję
vėžių. Šiandien vietoj buvusio ežero likęs tik klampus raistas – Vėžiaraistis.
auk tis (Kaimynai) – akivaras, „užsiraukiantis“ buvęs ežerėlis. i nelis
(Tatuoliškiai) – liūnas su akivaru, net ir žiemą neužšąlantis, o pavasariais labai
patvinstantis. Sakoma, esąs bedugnis.
laist nis (Vyžuonų šile, netoli Gaižiūnų kaimo) – tai kadaise buvęs, bet
labai užpelkėjęs ežeras – liūnas su akivaru viduryje, kuriame vasarą pražystančios vandens lelijos. Šio krašto žmonių lūpose dar kartais suskamba legenda apie
kadaise čia buvusį turtingą, bet žmonių prakeiktą dvarą. Ją prisiminė Gaižiūnų
kaimo gyventojas Juozas Melaikis, gim. 1903 m.:
o ieta kur da ar liūnas sanais
laikais u s d aras. ia
en s turtuolis ale la ai š kštus ir
anė nedoras onas
ir a ra uola dukte. Vien nakt u uol šit d ar
lašikai. Būt an s ne tik turtus
ale ir ona dukter a ro . le anela as ė us rait insėst karietan as rie us tiktai
skr nel su run en e ir sa a
li
šuniok . ie
e a iuo unt au ra ir ia
a er a at uos lašikai sėd in arkli ir radė
tis. anela nenarėda a akliūt
na uos lie us e ė ui su isu karietu ir arkliais ult a eran...
rakeiktas d aras
su isu onu nu ri d s skrad iai e ...
Saka kai kadu
ones at in a era an
esisu unči
anel su skr neli ir
šunioku in runk . ei u kas ats et as ard ta atatekt to skr nela su iso
runen e ...
al ir rakeiki as na d ara ūt nui tas...
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Šitą liūną kažkada mėginta nusausint, išleidžiant grioviu vandenį, todėl jis
ir vadinamas laistiniu.
klažeris (Remeikiai) – liūnas. Žmonės kalba, kad čia kadaise būta ežero,
kuris bėgant amžiams užakęs ir tapęs liūnu.
a o lio bala (Paškonys) – liūnas. Tai, vietinių manymu, užpelkėjusi to
paties vardo ežerėlio dalis.
utina
(Puodžiai) – tai nedidelis liūnelis.

Raistai ir balos
Būta Užpalių krašte nemažai raistų, raistelių, durpynų. Dalis jų, ypač
mažesnių, sovietmečiu buvo numelioruota. Likę vyresniosios kartos žmonių atmintyje tik jų vardai.
Ne viename kaime niūksojo durpingi raistai, prižėlę samanų, smulkių krūmokšnių.
aman k ius (Tervydžiai, Lėliai, Norvaišiai, Stasiškės, Kušnieriūnai, Trumpaliai, Pasaliai); am nė (Butiškiai), am nis (Kėpiai), aman kis (Gaigaliai),
aman k tis (Gaižiūnai), Pl nabala, Plynabal lė (Dvarašilis), pa enaraistis
(Gailiešionys, Miškiniai), pal ien us (Sirutiškis), idži a bala (Remeikiai),
urp nė (Šernupys),
pi kis (Puodžiai).
Ar dievo pirštas, ar gal pikta žmogaus ranka kai kuriuose durpynuose
įžiebė ugnį... Atsirado naujų vietovardžių: de lė (Tervydžiai, Kustos), Prådegas
(Nosvaičiai), e mas (Bekinčiai), de as (Kėpiai).
Neišvengė gaisrų ir miškeliai. Atsirado de nė (Kušliai), d ėlis (Gyliškės), d ėlė (Kustos).
Nemaža raistų ir balų vardų įvairovė. Senovės žmogus bijojo gamtos
jėgų, tikėjo esant piktųjų dvasių, manė, kad jos gyvena šalia žmonių ir nori
jiems pakenkti. O kur glaustis velniūkščiams, jei ne tankiuose, neprieinamuose
žmogui raistuose
lniaraistis (Vilučiai).
ones sak da a kad la ai saniai čia u s s el nas
l i ra i ieta. le asrod čia elniai ra anas... Kad radė an s šokt dūkt tai tei
sutr
e
kad s ėlia isiškai nelika a asdare tikras Velniaraistis.
Papasakojo Ona Repšienė, gim. 1907 m., Vilučiai

lniarais iai (Stasiškiai) – raistų tankmėse slėpdavęsi plėšikai;
lnio
raistelis (Užpaliai);
lnia uolė (Kušnieriūnai) – tai buvęs labai tankiai krūmais
sužėlęs raistas.
ones sak da a kad čia aidenas.
o
e as nakt ra čia aiuo unt
ed ioda
anas askl sda a a a sisukda a al a sukda a ir sukda a
ratu a e tuos krū us. ik išaušus atstakėda a... ikė a
ones kad čia elni dar as.
Krū ai la ai tunkūs sus n tai ir tika elnia čia a s
int uolius asklot...
Papasakojo M. Kazickienė, Kušnieriūnai

Raistuose gūdžiai staugdavo vilkai, gąsdindavo žmones, pjaudavo gyvulius... Ne iš pagarbos jiems, o tikriausiai iš baimės atsirado jų „garbei“ skirti
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vietovardžiai: i karaistis (Stasiškės, Gailiešionys), Pa ilkaraistė (Satarečius),
ilk li kis (Sirutiškis), i kaparaistis (Stasiškės), ilk lio raistas (Kušnieriūnai), ilk nė (Dumbrava).
Raistų vardai buvo skiriami ir pagal miško bei namų gyventojų – paukščių,
žvėrių pavadinimus, senovės lietuvių dievo Perkūno vardą.
Perk niaraistis (Gailiešionys, Šarkiai),
karaistis (Kustos, Nosvaičiai),
Vãrnaraistis (Nosvaitėliai), a džia alkis (Žaibiškiai),
lniaraistis (Kušnieriūnai) ir kt.
Balų vardai, kaip ir kiti vietovardžiai, turi ryšį su aplinka, vietos ypatumais,
nutikimais ir pan., dažnai turi savo istorijas.
dabalė (Kėpiai) – čia su visu vežimu ir arkliais įklimpęs Gudas; St rnabala
(Šarkiai), y tinė (Obelų krūmai), ia lia eriai,
linė (Gaižiūnai) – čia buvę
labai daug kumeldėlių; elm nė (Mikėnai), rkliapl dė (Abromiškis) – tai neišdžiūstanti bala, kurioje ir arklius maudydavę; ia rabalė (Linskis), Papart nas
(Voverynė), a kabaliai (Paškonys) – pabaliais augę žilvičiai, tinkami kinkomiesiems lankams lenkti; Pa y tinė (Mikėnai), e niakuopė (Užpaliai).
ai
didelė ala kuri ra ant aukštu
su anči
ali
iestel iš akar
usės. š os
išteka u elis arku s kuris a asariais la ai at inda s ir u lieda s keli
netoliese
esant ašlini kai el . ai i kas et snie ui tir stant iš de ni šio kai elio sod
rai eida u elio a os kuo ti kad eriau ra ė t
anduo. Kadan i de niese kuo ė
u el tai ot nio kaltinink al
e niakuo e radė
adinti.
Papasakojo Bronė Balčiūnienė, gim. 1928 m. Užpaliuose

Kartais darosi sunkiau suvokti, kodėl vienokį ar kitokį vardą protėviai
baloms parinko: P ldi kės (Linskis),
l nabala (Vėželiai), i k iaraistis
(Vėželiai), Stígaraistis (Remeikiai),
inas (Puodžiai),
nkaraistis (Stasiškės) ir kt.
patingą paskirtį turėjo vienas kitas raistelis – juose buvo verdamas degutas vežimų ratams tepti. Ne kiekvienas sugebėjo tai padaryti, taigi deguto
virimas buvęs savotišku verslu – tam būdavę panaudojami medžių kelmai,
beržo žievė.
e tinės raistas (Gaižiūnai), e utinės kalnas (Užpaliai, netoli kelio į
Butiškius).
e
ius (Šarkiai). Galima spėti, kad ir čia buvo deguto virykla.

Akmenys
Užpalių krašto laukai gausiai nusėti akmenimis – tai ledynmečio palikimas.
Riedulių gausa stebina Lygamiškio akmenynas. Visoje apylinkėje pilna ir didelių,
ir mažesnių akmenų. Didieji, ypač būdami neįprastų formų ar savybių, žadino
žmonių vaizduotę, skatino kurti apie juos fantastines istorijas.
Nors šiandien daugelio tų akmenų nebėra (susprogdinti ir išvežti), bet buvusių sakmių nuotrupos ir jų vardai pasiekė ir mūsų laikus.
Sakmėmis apipinti ir Genupio kalno akmenys.
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uksinė altis – tai akmuo piliakalnio pašlaitėje.
š san sano ės u a sak ta kad kalna idur asunt auksine aldi a – pasakoja
sena Lygamiškio kaimo gyventoja Bronė Ubarevičienė, gim. 1920 m. – ra etas
r
ienuro su sle
atkast. Kad ir
sdina uos isoke skr elėti anaičiai ir
aurias ra anas an s dar a as ir au u a riskas re aldi as au alas ates ale
rai sus inči a kai t aldi ter usa
asdal si ... uočės aid iai a edo a ir aldi a
kai at ak eniu a irta. Suak enė a ir kasa ai... itas aldi as alas ši tus et k šo a
iš iliakalnia akriaušes. ik re rusais kai ka
arū a
akliud t
su traktariu
asisake
iš lėšt iš kalna... uli čia ana ir da ar... Valio as ir dau iau ak en . ikriausia tai auksa ieškata ai...
Kalna šoni didelis ak uo. ates tik a ienas alas. Sak da a kad šituo ak eniu a dar tas ine i as kalnan a a idu
dideli turtai. ana sanelis asakada a taki
istuori . a a e eniote ane re iliakalnia kar es ir atsisėdus in ak enia a usnūda.
ri udina
kaksai tai ildė i as. na a ačius ra šal o unt ra
ernait . nas
u s isas altas altas kai ir a ir as. o a anas e e ra iai sku a... ri o s re
kriaušiaus ir ra uol s a ak eniu su isu ir u...
anes šnekėda a kad čia as sida ra aka ota.
Papasakojo Gasparas Kirvelis, gim. 1890 m. Lygamiškio k.

Buvo kuriamos sakmės ir apie kitus apylinkės akmenis.
airiaru kis – akmuo Kaimynų kaime. Jo istoriją prisiminė Apolonija
Gaučienė, gim. 1900 m., gyv. Kaimynų kaime.
a aud ia as čėsais iednas kairiarunkis ernas rad s ona iški ra ak en
ir narė s
arsti t na a ir as uld t re sa a r čelas slinksčia. at ak uo lokščias
ir ail as. Kai tik anas ar ais ne alais iškra šte t ak en iš iška a at s onas ir
radė s artes ka
ernas a i s a ak en
adė s duot r kšči . al a
ačia
a
kadu riraiksi . lia ne riraike... a ir da ar anas uli a iškė kur ernas
alika.
ones t ak en adina Kairiarunkiu.
Papasakojo Apolonija Gaučienė, gim. 1900 m. Kaimynų k.

lnio kr slas (Linskis). Perkūnas perskėlęs didžiulį akmenį ir padaręs
velniui krėslą. Naktimis šis ateidavęs čia pasėdėti, pypkę parūkyti.
ibi tas (Neviržos).
itas ak uo ne a rastas. akti anas a irsda s auksa
luitu ir i ėda s ėnasiena . Keliu aida i
ones at da
i unt.
dien
ėl
ak eniu ta da a.
Papasakojo Ona Verslovienė, gim. 1903 m. Neviržos k.

a mės akmuo. Šeimyniškių kaime, netoli kelio, guli didelis plokščias
akmuo. Žmonės matydavę mėnesienoj ant jo šokančias laumes.
Papasakojo A. Reikalienė, gim. 1905 m. Šeimyniškių k.
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aumakmenis (Miškiniai).
a aniakalnia akriauše uli didelis ak uo.
in
šita kalna nakti sulekda lau es ir ra anas o da as šituo ak eniu
ėt da as.
Bes ėtunt iena lau iote asi a a irštus ir a kus kad da e šit ak en kad anas
iliai e en arlinda...
Da sakydava, kad pa juo daug auksinių pinigų pakavota. Daugelis megena atkast tuos turtus, ale nepasisakdava ja apačių pasiekt, ba anas labai giliai
žemen parlindįs.“
Papasakojo Ona Palubinskienė, gim. 1905 m. Tarvydžių k.

olio kalno akmuo (Dumbrava). Sakoma, kad čia, ant žaibų apskaldyto
akmens, velniukai naktimis lošdavę kortomis.
kas (Dumbrava) – tai stambus riedulys Dubisynės pušyne, buvusi jaunimo
mėgiama vieta, čia vykdavusios gegužinės.
um lbalio akmuo (Lėliai) yra Kumelbalio baloje.
un ko akmuo (Butiškiai) dunkso Junokui priklausiusiame raiste.
ap tnykų mi kelio akmuo (Žaibiškiai). Tai didelis akmuo, pažymėtas
kažkokiais ženklais.
Apylinkėse pasitaiko ir dubenuotų akmenų.
lniakmenis (Norvaišiai). Tai dubenuotas akmuo, esą su velnio pėdų
atspaudais.
Bartašiūnų kaime buvę trys dubenuoti akmenys, Užpaliuose – du, Žaibiškių,
Gailiešonių kaimuose – po vieną.

Praeities atgarsiai
Užpalių krašto žemę, kaip ir visą Lietuvą, ištisus šimtmečius mindė svetimų
kareivių kojos. XIII–XIV a. čia dažni „svečiai“ buvo kalavijuočių ordino riteriai.
Vėliau mūsų apylinkes pasiekdavo švedai, kaip senoje dainoje sakoma: V rai
iš ūr
krant leidos. Pro Užpalius žygiavo ir Napoleono kariauna... Jie plėšė,
alino mūsų kaimus, skriaudė žmones. Šio krašto žemė gausiai aplaistyta ir vietos
gyventojų, pilies gynėjų, ir atėjūnų krauju. Apie tai byloja senkapių kauburėliai,
kaip tolimos praeities aidas prabyla senieji vietovardžiai.
Degesiai – ordino riterių ne kartą nusiaubtas ir degėsiais paverstas kaimas,
išžudyti vaikai ir seneliai, į vergiją išvaryti jauni vyrai ir moterys.
Užpala (Užpaliai) – tai aukštais krantais raguva, skardis. Pasakojama, kad
ši griova buvusi iškasta kaip priedanga slėptis nuo priešų ar grumtis su jais.
ka džiai (Tervydžiai). Tarp Kaniūkų ir Tervydžių buvęs klampus pelkynas, skardžiai. Esą čia augusiame miške vykę mūšiai su švedais. Atėjūnai buvę
sugrūsti į pelkės klampynę, sutriuškinti.
kerd mai – tai pievos Kaniūkų ir Remeikių kaimuose. Čia vykę itin įnirtingi, žiaurūs mūšiai, tikros skerdynės. Daug žuvę ir savųjų, ir švedų.
elež nė (Remeikiai) – kalnas, kurio papėdėje taip pat vykę mūšiai.
l ki kės (Remeikiai) – pieva, kuria po pralaimėtų kautynių bėgę švedai.
Vėlesniais laikais šiose vietose žmonės rasdavę buvusių mūšių pėdsakų (skydų
liekanų (blėkų), žmonių ir arklių kaulų.
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Sklido kalbos, kad prie Šventosios vingio (Ilčiukai) esąs paslėptas švedų
dalinio iždas, net buvo atvykę du švedų pareigūnai su dokumentais pas Užpalių
viršaitį, norėdami surasti paslėptą auksą. Ieškojo, bet nerado.
Priglaudė Šventosios pakrantės ne vieną kalavijuočių ordino riterį ar švedų
kareivį, bet jų kapai dažniausiai liko nežinomi, nepažymėti net kukliu žemės
kauburėliu. Ir tik atsitiktinai kartais išryškėja jų kapavietės. Taip atsitiko ir tada,
kai XX a. pr. patvinęs Udrokšlio upelis nuardęs krantą ir atidengęs geležiniais
šarvais žmogaus kaulus.
š anau
sakė žymus Užpalių krašto praeities tyrinėtojas Antanas Namikas, – kad tai liekana ieno iš kala i uoči riteri .
Bet vis dėlto iš praeities atėjusios kalbos mini čia esančias švedų kapines,
dabar jau apleistas, sunykusias, vietomis virtusias ariama dirva.
a eiki kai i r d e i ka ai – pasakojo šio kaimo senolė Ona Indrašienė,
gim. 1894 m., – ena kalnal uli ietas
ones. Sak da a kad kita
aka oti saniai
čia a ušti karai iai. iekas ne e ina ar čia su uld ti sa i ar ata ūnai...
ryž liakalnis, dar vadinamas ir ryžkalniu (Žaibiškiai). Esą tai buvę
švedų kapai. Ariant būdavo randama žmonių griaučių, metalinių detalių.
ap alka (Šeimyniškiai) – senkapis. Čia bendrame kape buvę laidojami
mūšiuose žuvę vyrai.
rtu ių kalneliai (Galiniai). Vieni teigia, kad čia esančios švedų kapinės,
kiti – kad čia buvo vykdomos bausmės 1863 m. sukilėliams.
do upelis (Vilučiai). ra toks mitas, kad čia nuskendęs švedas.
apoleono ulinys (Užpaliai). 1812 m. į šiaurę nuo Užpalių miestelio buvę
apsistoję Napoleono armijos kareiviai. Jie, pievoje netoli Šventosios išsikasę šulinį,
sutvirtino jį ąžuoliniu rentiniu.
Baudžiavos laikus mena Kartuvių kalneliai:
rtakalnis (Bekinčiai),
rtu ių
kalnas (Kušnieriūnai, Užpaliai) – tai buvusios bausmių vykdymo vietos.
idžio i liepa (Užpaliai). Mokyklos kieme augo didžiulė sena liepa. Buvo
pasakojama, kad ant jos šakos dvaro ekonomo įsakymu buvo pakartas baudžiauninkas.
Žole ir krūmais užaugo baudžiauninkų išminti keleliai, einant dirbti į dvarus,
bet jų vardai dar išlikę kaip skaudus prisiminimas žmonių atmintyje.
l i kų kelias (Degesiai). Tuo keleliu Ilčiukų kaimo baudžiauninkai eidavę
per Degesių lauką ir miškelį dirbti į Mažeikiškių dvarą.
rbo kelias (Kušnieriūnai). Juo Kušnieriūnų, Kureišiškių, o gal ir kitų
kaimų žmonės eidavę į baudžiavos darbus Bikuškio dvare.
a o kelias (Trumpaliai). Tai buvusio kelelio žymė Apušoto miške. Jį
pramynę Trumpalių baudžiauninkai.
žuol lio takas – tai vėlesnių laikų palikimas. Šį taką Vyžuonų miške buvo
išmynę Galinių kaimo žmonės, eidami dirbti į Vyžuonų dvarą.
ask lių kelias – tai vieškeliukas Lygamiškis–Dvarašilis–Kaimynai–Debeikiai
(apie 15–20 km). Pirmojo pasaulinio karo metu juo praėję daug rusų (maskolių)
kareivių, gurguolių.
Keliai... Nors šiandien jau užmiršti ir jų žymes negailestingai trina laikas,
bet tai buvo keliai, kažkas jais ėjo, buvo kažkieno gyvenimo ir likimo dalis.
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Miškai
Užpalėnai negali pasigirti dideliais miškų masyvais. Didžiausi čionykščiai
miškai –
ar ilis, u li mi kas, il lis (Kaniūkai). Kiek didesnį plotą dar
užima m liakalnio (Degesiai), Puodžių, aibi kių mi kai,
i k niai, bel
kr mai. Po visą seniūnijos teritoriją išsibarstę įvairaus didumo miškeliai, turintys
savitus vardus:
i li kis (Vilučiai),
iami kis (Stasiškės),
rpi ai (Lėliai),
Mìdenos (Remeikiai, Nosvaitėliai), a ain kis (Paškonys),
džiami kis (Plaviškės), Uode tė (Nosvaičiai), pu tas (tarp Trumpalių ir Gaigalių), iepal tas (Gaigaliai), Vingírios (Remeikiai), Paulik nė (Bekinčiai), l ninė (Kupriai),
ubis nė, r binė (Dumbrava), udak sės kampelis (Kušlių miške) – čia
nusižudžiusi baudžiauninkė rudomis kasomis; muik lis (Kušnieriūnai) – sakmė
pasakoja: čia mėgdavę susirinkti mirusieji smuikininkai ir grodavę medžių šakomis; uodupė (Satarečius) ir kt.
Vardais buvo vadinamos ir miško aikštelės, dirvonėliai. Žemose, šlapiose
vietose esančios gaudavo ne pačius gražiausius vardus, pvz., l pės (Žaibiškiai),
žnė (Kušlių miške) ir pan. Tuo tarpu gražios, sausos miškų aikštelės
ar pamiškių pievelės būdavo patraukli vieta kaimo jaunimo gegužinėms rengti:
e už nė (Trumpaliai) – tai kalva pu oto mi ke,
iliakalnis (Kaniūkai),
e už nė (Kustos), a ni kės (Degesiai), inksm tis (Kušnieriūnai) ir kt.
Mėgstama jaunimo pasilinksminimo vieta buvusi ir ubisynės mi ke (Dumbrava), prie Roko akmens.
Nors ūkininkai nuo seno labai vertino žemę, stengėsi išnaudoti kiekvieną
tinkamą sklypelį, bet vis dėlto pasitaikydavo ir dirvonuojančių vietų (labai prastas
dirvožemis, akmenynai ir pan.): indor nė (Vaiskūnai), kmen nė (Šeimyniškiai),
ra nai, Palubi iskės (Stasiškės), ir on liai (Lygamiškis). Bet didžiausias šiame
krašte dirvonas – y ami kio akmenynas.

Žydų gyvenimo atspindžiai
XX a. pirmoje pusėje žydai būrėsi Užpalių miestelyje. Jie – prekybos žmonės – turėjo krautuves, karčemas, verslą. Kiti važinėjo po kaimus, smulkias savo
prekes mainydami į skudurus, kiaulių šerius, arklių uodegų ašutus ir pan. Tačiau
ankstesniais laikais jie nevengė apsigyventi ir kaimuose – vertėsi, kuo išmanė.
Žydų gyvenimo atspindžių randame ir vietovardžiuose.
ebel nė – smėlduobė Dvarašilio miške, netoli Kaimynų. Kadaise čia gyvenusi žydė, vietinių pravardžiuojama Žebeline. Ir tą vietą taip pat imta vadinti
jos pravarde – Žebeline.
dbala (Norvaišiai).
re alas ar aišiuos
ena
das. nas a rū inda a
šita kai a
rus elnia lašeliais. al ats
ir ri ar inda a... nsiuta t
r
o as
u uola del ir iš i a. Bal na ta ra ine
d alu.
Papasakojo Jonas Bajoriūnas, gim. 1927 m. Norvaišių k.

draistis (Vilučiai). Pasakojama, kad šiame raiste prigėręs žydas.
au s ilelis (Degesiai) – čia kažkada gyvenęs žydas Mauša.
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dapie ė (Gyliškės). Pieva priklausiusi žydui.
dapie ė (Mikėnai). Pievą žydas nuomodavęs.
imeli ietė (Butiškiai). Čia gyvenęs žydas Šimelis.
bromi kis – kaimas. Kadaise žydas Abramas prie Dvarašilio pasistatęs
karčemą. Jam mirus, čia įsikūrusį kaimą imta vadinti pagal jo vardą – Abromiškiu.
ydamu
(Kušnieriūnai). Bu la ai slidu ie a. iekas ko as iš na
nekėla a
das is tiek a ia a
atai raike a
uodus arduot. r a a atsitika
ėda
e i as asl da ir in irta alan a a sa ie ir del ris aude. nas to ala
ir ri ėra a al irstunt e i ui asi uše...
ta
ones rada
ne
. a tadu ir
to ala ard
a a.
Papasakojo M. Kazickienė, gim. 1903 m. Kušnieriūnų k.

pinė – tai pieva Kušnieriūnų kaime. Sakoma, kad čia buvusios žydų
kapinės.
dbalis (Mažeikiškės) – tai gili, dumblina bala. Būdavo kalbama, kad Baisiąją naktį (Būdinės – žydų religinė šventė) velnias iš Užpalių sinagogos pačiupęs
žydą šioje pelkėje murdė į dumblyną ir uždusino.
dų dauba (Kaimynai) – tai vėlesnių laikų vietovardis. Jis atsirado tada,
kai Antrojo pasaulinio karo metais (1941) šioje dauboje buvo sušaudyta keletas
Užpalių miestelio žydų.
Žydų tema Užpalių krašto vietovardžiuose neatsitiktinė. Žydai buvo tiek
miestelio, tiek ir kaimų gyvenimo sudėtinė dalis.
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Užpalėnų pavardės, vardai ir pravardės
Stanislo as Balčiūnas

Tarybiniais metais Užp lių malūno vedėjas buvo Bronius Ilčiukas. Pionierių vadovės kviesdavo jį į mokyklą, kad papasakotų apie 1905 m. revoliucinius
įvykius Užp liuose. O jis tik kosėdavo ir vos kelis sakinius pasakydavo, tačiau
vien išvaizda, ūgis ir svoris, matyt, darydavo įspūdį. Gal todėl užpalėnai jį vadino Bulium. Nesupratau, kodėl taip vadino, bet kartą, kai mano mamą Ilčiukienė
pasikvietė į jubiliejaus vaišes, nes mama dirbo kartu su ja buitinio aptarnavimo
paviljone, pamačiau, kad Ilčiukas piktas kaip bulius ir visai nesupranta juokų.
Kai svečiai šiek tiek įkaito ir pradėjo dainuoti, jubiliatė ėmė ir uždainavo tokią
dainušką:
ano
ona ur uliukas... Ties žodžiais „ ano
ona ein kin
ane
ar š u rakina... Bulius griebė nuo stalo tortą ir su visu dėklu vožė jubiliatei
per galvą... Tuo jubiliejus ir baigėsi, o man iki šiol aišku, kodėl tą revoliucionierių
užpalėnai Bulium vadino.
Prieš šešis šimtus metų Lietuvoje žmonės vadinti tik vardais: Vytautu, Mindaugu, Milda... Kai senovės lietuviai buvo krikštijami, dažnai viso kaimo vyrai
gaudavo vieną vardą, pavyzdžiui, Jono, o visos moterys – Onos. Ilgainiui Jono
sūnus imtas vadinti Jonaičiu, Jonėnu, Joneikiu, Jonyla, Jonušiu, Jonynu, duktė – Jonaityte, Jonėnaite... Taip prie vardo atsirado naujas žmogaus įvardijimas – pavardė.
Ko jau ko, o Vaškelių, Balčiūnų, Tarvydų, Galvydžių, Gaigalų Užp lių valsčiuje
buvo daugybė. Buvo pavardžių ir iš gyvūnų pavadinimų. Dažniausiai: Vanagas,
Varnas, Gaidys ar Gervė. O Puodži kaimas net vadintas zoologijos sodu. Ten
buvo ne tik Varnų, Vanagų, Gaidžių, bet čia gyveno ir Paršiukai. Jeigu ieškotume
pavardžių kilmės ištakų, dažnai suprastume, kad pavardė neretai kilo iš žmogaus
užsiėmimo, profesijos. Matyt nesuklysime sakydami, kad Vaškelio pavardė kilusi
nuo vaškininko, o Kavolėlio nuo kalvio profesijos. Įdomu, kad Toleikių kaime
gyveno net vienuolika Kavolėlių pavardę turinčių šeimų.
Aleksandro Vanago knygoje „Lietuviškų pavardžių kilmės žodynas“ (1976 )
parašyta:
K V
ru
Kai n

S
o
ir

ra ardinė a ardė reiškianti ties ukišk
kilusi iš
ali a linkės tri kai
a iškio .

stačiokišk
Butiški

Vilniaus universiteto profesorius Dobilas Kirvelis apie savo pavardę pasakojo:
ano tė as Kir elis onas senelio Kir elio uo a o
iš But ški sūnus i s
. seno o e Kir eli sod o e u s
aika s
an
o ilui onui Kir eliui i .
. seseriai
lei Veronikai Kir el tei i .
. ir roliui in iui Kir eliui
i .
.
ne kart asako o ir rodė kad o seno i tė iškė
iki Stol ino e ės re or os
kai is dar risi en s dar
ir šiandien ra išlikusi ant kalno dešinė e kelio S dasus usė e
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r s Butiški
Kir eli

kil ės

kartos

š kairės

.

dešin

onas Kir elis
ntanas Kir elis
karo laikotar iu u s
ali

seniūnu

adina as

a oru

o ilas Kir elis
ono sūnus su
sūnu i
rank

idu ant

ir Veronika

iškinienė Kir el tė
r usi iš Si iro
tre ties

tar
li ir Butiški . Stol ino re or os etu o tė as uo a as
a o
ektarus dir a os e ės kito e kairio o e S ėdas kelio
usė e tar
ar
iško ir Butiški kai o ir
ektar
uod i
iško. odėl dar
a. rad io e iki ir o o asaulinio karo Kireliai nau sod
u o asistat rie at ar
iško o sen
arda
ikučioniui.
. seno i Kir eli sod a riklausė
ali
akristi onui Karosui kuri au ne riklauso
ės etais
is nu irko iš
ikučionio.
nau o i
a. rad io e astat ta
Kir eli sod a rie
ar
iško a ie
. eliora i os ir
iensėdi naikini o etu sod as erkeliant kolūkin Kai n
en iet
e u ės osios kolūkio ir ininko erkšnio o iniiat a
u o nu riauta e ė išl inta.
Ieškant Kirvelių giminės šaknų, Lietuvos valstybės istorijos archyve randami
Užpalių karališkojo dvaro 1663 m. ir po šimto metų – 1765 m. inventorizacijos
dokumentai (lenkų kalba), kur pirmajame (1663 m.) yra pažymėtas Kirvelių kaimas.
Jame nėra nė vieno Kirvelio mokančio činšą, bet yra du Butiškiai ir Augulionis.
Vėlesniame (1765 m.) – jau nebėra Kirvelių kaimo, bet nei Butiškiuose, nei kituose kaimyniniuose kaimuose (Kaimynų, Kušli , K pių, Juškoni , Pu džių), net ir
Užpalių mieste neberandama Butiškių pavardžių, o visur pilna Kirvelių.
ikėtina kad Valak re or os etu
ali krašte
kusios
. ka koks Butiškis a o alak e ės da artinė e Butiški
kai o ieto e. er š kai
ė o kelias Vilnius
a. ies da artiniais
aliais u o rasta er
entosios u . Kraštas a au s
iškais todėl Butiškia s u o ri alu kirsti išk
erinti keli
ir lėsti dir a us lotus. edkirčiai ir iausia kirto išk arčiau
ali todėl tar Butiški k. ir
ali
stl. Butiškio aikai
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entai kertant s to e ieto e išk statėsi ir na us
or a osi
kai elis. Kadan i
a rindinis dar as u o su kir iais uos
radė o adinti ne e Butiškiais et Kir eliais. a al tai a ie
etus u o a adintas ir
kai elis Kir eli
ardu.
ėliau
onės ir Butiški Butiškius radė o adinti Kir eliais. odėl
raė us dar a ie
et
etais au niekur net ir Butiški kai e ne eranda e Butiški
et Butiškiuose ir
aliuose
re istruo a i tik Kir eliai.
ai
V a iaus ir o o e usė e Kir eli kai o teritorio e iškas u o a erstas lačia dir a a lauk e
iško kirtė ai
ersi etė kit Butiški kai o al
Kušli
us . odėl išretė us
ento a s ištir o ne tik Kir eli kai elis et ir Butiški Butiškiai a irto Kir eliais.
ė as inėda o kad u o dėdė ūs senelio uo a o rolis
i as Kir elis stalius
en s a iškė e kuris turė o sūn
o il tarna us arinė e ar i o e ra išlikusi nuotrauka Varšu o e kartu su Kaniūk
iškiniu rieš ir
asaulin kar .
Kur o ilas
eno ėliau ne inau. ats i as u s la ai eras
stalius isk dar da s Butiški Kai n
uškoni
a iškio
kai o
onė s e eik d kai. odėl da nai adauda s. a ai išalk s ateida s as rol uo a
krekšenda s duoda as su rasti
kad seniai ne al s.
ė o teta Kir el tė ištekė usi u
ali Sakalninko aik
neturė o. Sakalninkas u alėnai adino Sakaln ku at t raeit e
koks nors rotė is u o stik ar ad il sakalininkas
eno
ir irė
aliuose Baud ia os
laušo at ė e. rad io e su ais
eno Sakaln ko rolis rieš rus re oliu i
r s iš eter ur o
kur dir s aisrininku ir u o susitau s ini . Sakaln kai rieš
ir
asaulin kar
u o asiė
ūs tė
sūniu et dėl
tė o oniuko lais a anišk nuostat iš i o ir asiė ė keleriais
etais
resn tė o rol
ntan
a or .
a iu e ienas iš Kir eli sta okas
ras u o
ai tas aro rekrūtu. e istruo ant Kir elio a ard rusiškai i
rusa s u o ne rasta ir neaiški todėl a raš ta iš ersti. š ertus
kad lietu iškai tai reiškia a kir el re istratorius adarė sa ai
koks čia a as kir elis tai isas kir is tikra kir io entis
ūsi
u o ski . Kai šis o keliolikos et
r o iš rekrūt
alius turė o
u o skio doku entus todėl u aliečiai o a ard
sulietu ino tai atsirado
ukauskai. o ntro o asaulinio karo
ali a linkėse u o ali a sutikti
ukauskus kuriuos
onės
adino Kir eliais ir net at irkščiai. ė as
a iškio
ukausk
kai nai u o Kir eliai u alėnai uos laikė i inė is.
Kartais pavardė skamba ne ką geriau už pravardę. Užpalėnai gerai prisimena tokį keistuolį Dundą, kuris pėsčias keliavo pas Staliną Mokytoja Regina
1674

KAL B A

Abukauskienė užrašė įdomų Stefanijos Dundaitės-Skarelienės pasakojimą apie tėvą
Juozą Dundą:
uo as unda i ė Vilka rukiuose netoli V uon
o tė ai
etras ir o ali a.
aun stė e etras unda u o traukinio al do as usi o e
eno etro rade u sidir o ini . r o
ietu
nusi irko
na us
ar skl
Kušli a iškė rie as ės u elio. urė o
aikus isi a i iš irė u au o tik ienas uo as. Vienintelio
sa o aiko tė ai ailė o au o le ūnėliu
ok kl išeida o et
nenueida o o tiltu ralaukda o drau
r da o su isais kartu.
oks ok asis reit da ė re ultat
ne erkal ėda o o niekas
iš ed ioda o airiausias istori as ri iloso uoda o ri eluoda o.
arna o kla čiuku as kuni
a o iš o Bi li
la ai skaitė
isus okė a al
enti. Su sa o a ok ais tiesio l sda o
onė s akis u tai u o su uštas. a sta i o nesu rato
adino k ailiu.
. uo as edė ršul
a uškait nuo i oni . os
rolis u o ei ul s o i
iško dar ininkė. r ūk turė o sa e
laikė turtin ais. aso os atsinešė la ai dau
ed io. uo as u o
ai s
klases et tarn os neturė o. ė ai a nu irko
a
e ės e eiki kai e ir
a iško iš sa o santau
adė o
sikurti. Sod o e u o tro a klo i as ur ai klėtis. ršulės tė
duotas edis u o nieka nereikalin as. uo as stat
ne kdė
er
ed
alko ir sukūreno. e ė čia u o era k iečiai
uikiai au o. urė o arklius
kar es a eli . uolatini tarn
nesa dė tik adienius ru ia ūtei.
. i ė anina
. Ste ani a
.
rena
.
onas.
ršulė u o dar šti au ino aikus ri iūrė o
ulius.
Viesulas su rio ė t art klėt .
. sude ė r čia
e aisda i u de ė aikai.
uo as a inė o su rat
e i u kur adino ėda . er
nuolatin rū est kit
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irė sulauk s dau iau ne u
et . uskendo onio e as rol .
a ai ė o anden . risileido dau atsi ulė ir susto o širdis.
Daug pavardžių ir pravardžių rinkdami tautosaką užrašė mokytojos V. Kuliešienės kraštotyrininkai.
O pravardės – tai žmonių prasimanymas, tarytum prilipintas vardas. Kartais
gyvena greta du trys broliai ar pusbroliai, turintys vieną pavardę, o kartais ir
vardus tokius pačius. Kaimynai ima ir prisega jiems kokią pravardę, kad būtų
lengviau atskirti.
Pravardės Užpalių krašte gana plačiai paplitusios. Kartais jos taip prilipdavo
žmogui, kad netgi tikroji pavardė būdavo užmirštama. Tokia pravarde vadindavo
ne vieną asmenį, bet visą šeimą, o neretai ji išlikdavo ir vaikams. Taip atsitiko,
pavyzdžiui, ir Gaig lių ūkininkui A. Janišiui. Jis buvo vadinamas pagal senelio
vardą Augustu. Dukterys buvo šaukiamos Augustyčiomis. Kai vyresnioji duktė
ruošėsi tekėti ir nuėjo su jaunikiu pas Užpalių kleboną paduoti užsakų, šis nustebo: „ aniš tė Kodėl ne u ustaitė ..
Pravardžių kilmė įvairi. Daugelis jų atsirado pagal tėvų ar senelių vardus.
Pranas Vaškelis (iš Užpalių vienkiemio) – Jarukas, vaikai – Jarukiokai. Tėvas
buvo Jeronimas.
Jonas Vaškelis – Silvokas, nes Silvos (Silvestro) sūnus.
Jonas ir Antanas Tarvydai (iš Užpalių vnk.) – Donatai – pagal tėvo vardą.
Jų sūnūs – Donači kai, dukterys – D nataičios.
Baj rų Byzdėlo, Užpalių Trockio tikrąsias pavardes nedaug kas pasakytų.
Kitos pravardės sugalvotos pagal gyvenamąją vietą. Pvz., A. Čerškus
Pl diškių kaime kaimynų vadinamas Pakalniniu, nes jo sodyba buvo pakalnėje
įsikūrusi. P. Repšys (Liku čių kaime) – Užkurėlis, nes gyveno žmonos tėvų
namuose, atėjęs užkuriomis. Reme kių Reikalas – Samarskas, nes tėvai – buvę
Samaros tremtiniai. To paties kaimo Indrašiai – Sibiriokai. Tai buvusių caro
tremtinių anūkai.
Dažnai pravardė žmogui duodama pagal kurias nors jo savybes: ėjimą,
kalbėjimą, išvaizdą, pasakytą žodį, kokį įdomesnį epizodą...
„
aliuose ien ar d u o d lika ka in “, – pasakė kartą senas užpalietis A. Adomaitis. Ir kaimynai, kad nesupainiotų, beveik visiems davė pravardes
pagal vieną ar kitą jų bruožą.
Juozapas Tarvydas (Užpalių mstl.) – Plėšymas. Jis, parduodamas grūdus,
brangiai plėšdavęs. Kiti sako, jog mėgdavęs mergas papešioti. Tos šaukdavusios:
„Nesplešyk “
Jonas Tarvydas iš Aukštu lių – Kleiza. Jo tėvas ar senelis savotiškai eidavę – kleizodavę.
Kazimieras ir Petras Tarvydai – Slunkos. Sakoma, kad jų senelis slankiodavęs (tarmiškai slunkioda s) palangėmis, norėdamas daugiau pamatyti, išgirsti.
Kiti girdėję, jog mėgdavęs „slunkinėti“ palei karčemas.
Jonas Tarvydas (Bajorų k.) – Lundžius. Buvęs labai landus, suktas.
Vincas ir Antanas Vilučiai – Biguzai. Jų senelis sykį gėręs žydo karčemoje,
įkaušęs kiek ir pradėjęs į stiklinaitę trupinti duoną.
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„K čia darai “ – klausė jį vyrai. „Bi u darau...
Taip ir liko jam Biguzo pravardė, o dukterys vadintos Biguzaičiomis.
1908 m. Užpaliuose pastatytas pirmas lietuviškas spektaklis „Amerika pirty“. But škių Galvydis puikiai suvaidinęs Bekumpį. Todėl ir žmonių buvo dažnai
vadinamas ne Galvydžiu, o Bekumpiu.
Pranckūnas (Plad škių k.) – Devynelgis. Kartą susirinkusios moterys šnekasi
apie savo vaikus: vienos berniukui tiek metų, kitos dukrelei – tiek...
„ ano tai au de nel is1“, – įsiterpęs į pokalbį Pranckūnas. Taip ir gavo
Devynelgio pravardę.
Tikriausiai nėra nė vieno kaimo, kur nebūtų pravardžių. O jos labai įvairios. Vienos atėjusios iš senų laikų, kitos – šiuolaikinės. Pavyzdžiui, mėgstąs
vėluoti (kolūkių laikais) į darbą gavo Drungos, greitai supykstą buvusio tarybinio
ūkio viršininkėliai pelnė Širšės, Kulno, o mėgstančiai nešioti gandus moteriškei
prilipo Siųstuvo pravardė... Neaiškiai kalbantys praminti Pukštu, Marmekliu, o
labai meilūs, ypač kai išgeria, tapo Balandėliu, Karveliuku...
Ne visi žmonės pravardes geranoriškai priima. Kai kurie jų nekenčia, piktinasi taip vadinami.
Vieną žmogų, nors ir visai nepiktybiškai, pradėjo vadinti Bezdu. Šeimos
tėvas sakydavęs: „ au ūs
er iotes el
elniu te ul adina a ne Be dūčia “...
Pasirodo, pravardė kilusi nuo to, jog šis ūkininkas savo sodyboje daug alyvų,
tarmiškai vadinamų e dais, buvo pasisodinęs.
Daugelio pravardžių kilmę ir prasmę šiandien sunku beatsekti. Pavyzdžiui,
Tr ukala, Trak nis, Kukut s, Kulbis, Kalenas, Sirjokas, Barbariūnas, Makašarykas,
Kadukas, uikela ir kt.
Pravardės – tai savotiška kūryba, sugebėjimas pamatyti ryškesnes žmonių
savybes. Kiek teko pastebėti, pravardė žmogui prilipdoma be blogos valios, nenorint pašiepti ar įžeisti. Todėl žmonės į tai žiūri atlaidžiai.
Kaip rodo gyvenimo kasdienybė, kad ir pavardės ir pravardės kinta, priklauso
nuo politinės situacijos ar net nuo mados... Kai kurie užpalėnai po nepriklausomybės paskelbimo suskato pavardes sulietuvinti. Kunigas P. Adomaitis teigė, kad
iki tol jo giminėj buvę tik Adomavičiai, o paskui tapo Adomaičiais, Adomoniais
ir tik kai kurie liko Adomavičiais.
Labai keistas noras dabar pavardes rašyti sutrumpintas, ypač moterų, pusiau
lietuviškai užrašytas pavardes kartais gali nuskambėti gana keistai, tarsi pravardės. Sudeikėnų krašte, kaime, kuris anksčiau priklausė Užpalių valsčiui gyvenęs
Kūmelis, kuris nelabai raštingų biurokratų buvo užrašytas Kumelys. Dabar, kai
norima nuslėpti senmergystę ar vedybinę padėti, tai iš Kumelienės išeitų Kumelė.
Gerai jei tai darbšti moteris, o jei nors kiek linksmesnė, laisvesnė tai tokia pavardė ir kitokią prasmę užtrauktų. Todėl vargu ar visada, būtina sekti madomis
ir atsisakyti lietuviškų tradicijų.

1

Devynerių.
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Užpalėnų anekdotai (tarmiškai)
aren ė Vanda Kuliešienė

Sovietinės okupacijos metais mūsų spausdintas žodis buvo varžomas griežtos
cenzūros, o išsilieti žmonėms reikėjo. Tam pasitarnavo žodinė liaudies kūryba –
dainos ir dainuškos, mįslės, patarlės. patingą vietą užėmė anekdotai. Čia buvo
galima pasišaipyti iš gyvenimo negerovių, didžiųjų valstybės vyrų, jų nenuovokumo, aptarti prastą ekonominę šalies padėtį, netvarką ir pan. Tokia kritika
iš apačios okupacinei valdžiai ir jos tarnams, be abejo, nepatiko, todėl politinio
pobūdžio anekdotai tik bendraminčių būreliuose buvo pasakojami atvirai, o kitoje
aplinkoje – atsargiau.
Šviesios atminties mokytojas Kazimieras Kuliešius visada turėjo gausią
šmaikščių politinio pobūdžio anekdotų atsargą, sugebėjo juos įtaigiai ir nuotaikingai
pasakoti. Pavyko užfiksuoti dalelę jo turėtų liaudies humoro lobių. Anekdotų žinovai buvo ir enonas Liutkevičius bei a. a. Jonas Urbonas, kai kurie kiti užpalėnai.
1. Sustinka du piliečiai ir šnekas:
– Girdėjai, Levanidui Iljičiui aperacijų daris
– Ne, a kas actika
– Nieka labai. Platins krūtinį, matai, ordinai nebeparaina.
2. Stropų kalūkietį pasiunte Maskvon, suvažiaviman. Kai anas
sugrįža, kiti klausinėja, kas nauja, kų Maskvoj girdėja.
– Nieka nesupratau, – prispažina žmagelis, – matai,
ruskai nemoku.
Tik sake vis, kad dabar Velykas būsių rudenį (Velikaja Rodina1).
3. Nuveina vienųroz2 Brežnevas turgun. Narėja arbūzų nuspirkt.
Dairas – tik vienas gruzinas sėdi, a in stalalia – vienas arbūzas.
– Rinkis geriausių – saka anas Brežnevui.
– Tai kad tik vienų beturi – iš ka gi rinktis
– A kaip mes renkam – sujuda gruzinas, – tu gi teip pat tik
vienas būvi
4. Skaita

hruščiovas paskaitų:

– Štai jau matyte kamunizmo harizontai, – tvirtina anas.
A vinam piliečiui neaišku, kų žadis „harizontas“ raiškia. Anas
ir paklause

hruščiovų.

– Skaityt moki – klausia pranešėjas.
– Žinoma, – atsake pilietis.
– Tai pajimk terptautinių žadžių žadynų, ti ir rasi paaiškinimų.
Surunda žmagelis tų žadynų ir skaita:
ori ontas
re as artė i.

tai ri a kuri tolsta kai

1
2

Великая Родина – Didžioji Tėvynė.
o as (sl.) – kartas, sykis.
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5. Melžėja Ona išrinkta delegati visasąjunginian kolūkiečių suvažiaviman. Pasnaudodama tu progu, nuveina ana in Brežnevų ir
praša, kad jai Maskvoj butų paskirt. Brežnevas miksi:
da ar...

ėra

ut ... r

ietinia

Kai

čia

trūksta...

– Ale mes gi, gerbiamasai, rozu megojam, – prisimena melžėja.
Brežnevas, takiuo būdu prispirtas pre sienas, duoda nurodymų
skirt šitai melžėjai butų. Ale jam knieti sužinot, kadu ir kur
teip actika, ape kų Ona šnekėja.
Paklausta Ona paaiškina:
– Nagi suvažiavimi Tik tamsta megojai prazidiumi, a aš – salej.
6. Išvažiuodamas atostogų, Brežnevas sava vietoj paliko aktarių
Nikulinų. Perspėja, kad jam raiks sprest keletų svarbjausių prablemų: šalint butų trūkumų, aprūpint gyvintajus mėsų, kavot su
alkahalizmu, gerint atejistinį darbų ir rūpintes Brežneva veikalų
platinimu terp gyvintajų.
Grįžta Brežnevas pa mėnasį trūkusių atostagų, teiraujas, kaip
raikalai, kaip Nikulinui pasiseke tvarkytis.
Ir patsai mata: skundų del butų trūkuma nėr, parduotuvės mesas
yr, girtuokliai nesvalioja.
– Kaip tau pasiseke visakų sutvarkyt – klausia anas Nikulinų.
– Tai nebuva labai sudetinga. Pirmiausia laidžiau žydam
išvažinėt – atsrada laisvų butų. Ažu iš žydų gautus pinigus
privežem iš ažusenio mesas.
– A kur alkaholikai Jų nesmata.
– Kur gi bebus Degtienį lepiau pardavinėt kaip mineralinį vandenį,
savikainu. Te ir išsproga, sočiai prislakį
– Mačiau, kad ir cerkven žmones nebeužeina. Pastovi pre durų,
nusispjauna ir aina šonan.
– Vietoj ikonų ir švintųjų paveikslų palitbiūrų pakabinam
– A kakias tinai ailias matas Ką žmones tinai brukas
– Tava raštus perka
– Tai kakių čia prapagandų padarei Lig šiolai niekas labai negrebe.
– Lepjau spausdint in tualetinia paperia, – paaiškina Nikulinas.
7. Čia tai tikras atstikimas.
Vokečiai iš gyvintajų jėme arklius. Vienas gaspadorius3 pradėja
sakiot paskui voketį, zirsdamas, kad ja prastasnį arklį pajeme,
a susieda4 gerasnį palika.
Vokietys ir klausia vertėjų, ka anas sanis nori.
A vertėjui tasai skundikas buva jau labai inspykis,
tai anas ir saka:
– Nori, kad jam duotum pastatį5 nama
parvažiuot.
Gava su kaupu

3

4
5

as adorius (sl.) – ūkio savininkas; namų, kiemo
šeimininkas.
Susiedas (sl.) – kaimynas.
astotė – pakinkytas vežimas kam vežti.
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8. Levanidas Brežnevas buva inpratis visa skaityt iš lapelia.
Vienąroz Maskvon atvažiava Bušas. Kamunistų partijas
sakratorius pastika svečių ir pasveikina:
– Laba diena, ponia Tečer
Vienas iš Brežneva palydovų pešteri jį ir tyliai saka:
– Čia ne Tečer, a Bušas.
– Aškiai matau, kad Bušas, alia čia teip parašyta, –
atsake Brežnevas, rodydamas lapelį.
9. Važiuoja Leninas traukiniu. Ir jam praneša, kad traukinys
taliau važiuot nebegali – bėgių nebėra. Alia Leninas
nenusimena – tuoj suorganizuoja „šeštadienia talkų“.
Bėgiai sutvarkyti, galima važiuot taliau.
Važiuot priseja ir Stalinui. Alia ir dabar bėda atstika:
bėgiai išardyti Ape tai sužinojįs, Stalinas insiunta:
– Kas viršininkas

Sušaudyt Kas viršininka pavaduotojas

Sušaudyt Kas
Bėgiai kaipmat buva sutvarkyti. Nuvažiava didisai vadas.
Kai tokia nesekme atstika važiuojunt Nikitai

hruščiovui,

anas liepe nenusmint: ardyt bėgius ažupakaly ir tiest prieky.
Važiuoja Brežnevas. Ir dabar pristiga bėgių. Leonidas Iličius
liepe tuoj pat ažtraukt lungų ažuolaidas.
– Nieka tokia Insvaizduokit, kad lakiam pirmyn didžiuliu
graičiu – nuramina visus Brežnevas.
10. Viena babela, neturėdama kur gyvint, vis raše Leninui
laiškus ir praše buta. Laiškų gavėjai Kremliuj pristiga
kuntrybes ir paraše jai atsakymų:
raš t

enina nėra

a nėr ka

uta.

Babute, gavus takį raštų, labai susjaudina:
– Kai nieka neraika, tadu Leninas amžinai gyvas, a kai prisraikia, tadu ja nebėr, tadu anas jau numirįs.
11. Prie kalkuoza6 fermas betvarke, kiečių ir varnalėšų prieaugį.
Atvažiuoja iš rajona centra inspektarius, domis kalkuoza
raikalais. Pamatįs pre fermai piktžalių miškų, susdomi, kas
tai yra. A pirminykas numoja runku ir saka:
– Ai, čia jerunda7 priauga.
Nuvažiavįs kitan kalkuozan, inspektorius mata, kad ir čia
javai prasti, alia ir ape fermas nieka nesmata. Nepatenkintas
svečias prekaištauja:
– Prasti jūsų reikalai Ir vasarojus minkas, ir pre fermų
geras žemes neišnaudojat. Va, anam
kalkuozi, matytumet,
kakias gražias jerundas prisaugina

6
7

Kalkuo as (sl.) – kolūkis.
erunda – niekai.
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12. Nedidelis amerikonų laivas prisiveja didžiulį Sovietų Sąjungas
laivų. Plaukia anas labai palingva, alia garsiai švilpdamas.
– Kal teip palingva plaukiat – klausia amerikonas.
– Nepajėgiam greičiau, – aiškinasi sovietinia laiva kapitonas.
A čia prišoka junga:
– Matat, visas mūsų garas išeina in švilpima
13. Atvažiuoja in

hruščiovų geras ja pažįstamas ir klausia, ar

negalėtų jam surast gera darba.

hruščiovas saka:

– Rasma Atlyginimas – du šimtai rublių
– Ai, kam tiek daug Gali būt ir mažiau.
– Gausi šimtų
– Ne, man gana bus ir šešiasdešimt.
– Čia jau sunkiau bus rast. Matai, kad tiek gautum, raikia
baigt aukštųjį mokslų.
14. Susginčija rusas, prancūzas ir letuvis: kaksai jų krašta pastatas
aukščiausiais. Rusas saka:
– Kai inlipi Ostankina bokštan, tai visų Maskvų matai
– Niekis, – saka prancūzas, – kai Aifilia bokštan inlipi, tai
ne tik Paryžių, alia ir visas apylinkes matai
Lietuvis paklause, paklause ir saka:
– Ir čia niekis Va, ašiai dvejų aukštų namų pasistačiau, tai
net Sibirų pamačiau
15. Aukletaja darželinukam aiškina, kaip laimingi anys, kad
gyvena Savietų Sąjungoj, kokia šviesi jų vaikyste.
Ir klausia:
– Tai kur, vaikučiai, geriausia gyvint
– Savietų Sąjungaj – choru šaukia vaikučiai.
– A kur gražiausi žaisliukai – vėl klausia aukletaja.
– Savietų Sąjungaj
– A kur saldainiai gardžiausi
– Savietų Sąjungaj, – nedvejodami tvirtina mažieji.
Tuo tarpu vienas mažylis pradeda balsu bliaut.
– Kas tau Ko verki – sunerima aukletaja.
– Noriu Savietų Sąjungan, – ašaroja mažylis.
16. Sumislija žvėrys par upį tiltų statyt. Alia tam raikia laidima
ir medžiagų. Siunčia anys ministerijan vilkų raikalų tvarkyt.
Tas grįža tuščiom. Važiuoja lape – tikis kų nars laimėt.
Nepasisake. Nusimine žvėrys, nebežina, kų daryt.
– Važiuosiu ašiai, – saka asilas.
Alia žvėrys nenori ne girdėt. Gudrasniai nieka nepeše, a
čia asilas. In gala ir šitų išlaide. Neužilga grįžta asilas
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su leidimu ir paskyru medžiagom. Tuoj visas sąskaitas su
medienu atvažias.
– Tai kaip tujai čia sutvarkei – nesuprunta žvėrys.
– A kas Taigi ministerijaj visi mana bičiuliai sėdi
Medžiagų kiek tik raiks. Da gi klause, kaip statysma:
skersai ar išilgai upes
17. Nuveja babute in Brežnevų, narėdama paklaust, kas stata
kamunizmų – partija ar mokslinykai. Nuveja ir ažmirša, ka
paklaust narėja.
– Gal butų nori gaut – norėdamas padėt prismint, klausia
Brežnevas.
– Ne, ne Turim kambarį devynių kvadratų Dukte ir žintas
darban išeina, anūkus darželin išveda. Aš ir karaliaunu
viena Gana, gana.
– Tai gal pensija maža
– Kur tau Gaunu dvylika rublių, duonas nusperku Jegu ir
būt daugiau pinigų – kur dėsi Nėr gi kų pirkt.
Pagaliau atamine, ka čia ėjus.
– Kieme mes su babelam susginčijam: kas stata komunizmų – partija ar mokslinykai
– Žinoma, matuška8, kad partija, – patvirtina Brežnevas.
– Taigi, ir aš teip sakau, – nudžiuga babute. – Mokslinykai tai būt išmeginį su bezdžionem, kralikais9, a čia tiesiai
su žmanėm.
18. Klasen ataina naujas rusų kalbas mokytajas. Makiniai nedrausmingi, plepa. Neiškintįs mokytajas saka didžiausiam šnekoriui:
– Pasakyk, kas paraše „Augenijų Anieginų“
Makinys pašoka:
– Tamsta makytajau, tik ne aš
Po pamakas mokytajas saka direktoriui:
– Aš nesupruntu, kas per klase Kaksai nemakšiškumas
Paklausiau, kas paraše „Augenijų Anieginų“, tai makinys tik
pečiais traukia, sakas, tik ne anas parašįs.
Direktorius ramina mokytajų:
– Nesjaudinkit, dirbkit taliau, tuoj viskas bus sutvarkyta.
Mokyklos vadovas tuoj pat paskambina sauguman. Tinai
bematunt nušauktas makinys.
In rytojaus direktorius praneša mokytajui:
– Visakas tvarkoj Prispažina – tai ja darbas
19. Kalūkiečiai sadina bulbas. Atvažiuoja
pasižiūrėt ir kalūkia pirminykas. Žiūri žiūri – ir sava akim netiki.

8
9

atuška (sl.) – motina, motulė, motinėlė.
Kralikas – triušis.
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Su

ali

rais

ok to as Ka i ieras
Kuliešius

ir as

iš dešinės

ra iai

dainuoda o o
okinia s ir
tė elia s su tiliai
a asakoda o
anekdot ...
.

– Ak, jūs, sabatažnikai Kal jūs tik kas untron vagon
bulbas metat

Tik Sibiran, in baltas meškas, takiuos

20. Agitatorius pasakaja apie šviesių kalūkinia kaima ateitį.
Rozu su juo atvažiavįs partsekretorius žinoja, kad šitas
rozais nusišneka. Tai ir susitare: jeigu kas negerai, užmins
jam pa stalu in kojas.
Agitatorius pasakaja:
– Pastatysma karvidį tūkstunčia mietrų ilguma.
Partsakretorius iš visas sveikatas pamyga jam abi kojas.
Ja bičiulis tuoj „pastaisa“:
– Ir viena mietra platuma
21. Apslunke

itleris Letuvoj. Visur važinėja, dairas. Ja dėmesį

patrauke kaplytėlas Žemaitijas pakelės.
– Kas tai – klausia

itleris.

Lydintis letuvis jam aiškina, kad tai žemaičių Dievas, kurį žmonės garbina, praša ka nors, klausia.
Tuočės padėtis fronti buva labai intimpta.

itleriui rūpėja kara

baigtis. Tai išlipa anas iš mašinas, priklaupia in viena kelia
priešais kaplytėlį ir klausia:
– Žemaičių Dieve, pasakyk, kena laime
– Tava laime, – saka Kristus.
Apsidžiauge

itleris, alia tuoj susprata nepaklausįs, kokia gi ta

ja laime. Sugrįžta anas vėl pre kaplytėlas, priklaupia ir klausia:
– Žemaičių Dieve, pasakyk, kokia mana laime
– Tava laime, – atsaka Kristus, kad mana abi kojas prikaltas, a
tai kad spirč tau snukin
Papasakojo K. Kuliešius, gim. 1927 m. Užpalių mstl.
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22. Vienas pilietis, sustikįs kaimynų, praneša naujienų:
– Ar girdėjai, amerikonai jau išsilaipina Menuly
– Nu Alia sakyk, kal Savietų Sąjunga neskraidina sava
žmanių Menulin
– Matai, bija, kad anys tinai nepaslikt, – paaiškina nesupruntunčiam kaimynui.
23. Maskvoj, pre Kremliaus sienas vaikštinėja kaimietis ir dairas.
Priėjįs milicnykas klausia, ka anas jieška.
– Aš ne jieškau, a žiūriu, – atsaka kaimietis.
– Labai ilgai žiūri
– Kalgi siena tokia plati – nerimsta žmagelis.
– Kad stiprasna būt, – atsaka pareigūnas.
– A kalgi ana tokia aukšta – taliau klausinėja kaimietis.
– Ažtat, kad kožnas10 kvailys par jų nežiūrėtų – pyksta
milicnykas.
– Atsiprašau, ton pusan ar iš tas pusas
24. Žmones laukia ailinia TSKP suvažiavima, tikėdamies, kad
gyvenimas pageras. Taigi, sustikį du susiedai ir šnekas:
– Kažna, kas bus pa suvažiavima
Susiedas neabejodamas atsaka:
– Švintinis kanciertas
25. Atvažiava amerikonai. Vaikšta ane pa Maskvų, dairinėjas.
Žiūri – didela žmanių ailia, grūdas par vienas kitų, stumdas.
Priėjį ir klausia:
– Ka čia teip laukiat
– Batus „išmeta“, – paaiškina vienas iš ailias.
Kaip tik tuočės išeina vienas su batais. Amerikonai
paėmį juos apžiūri.
– Teip, ir par mumi tokius išmeta.
26. Išeja du draugai pasvaikščiat. Šnekas tai ape tų, tai ape tų.
Vienas ir klausia:
– Ar tu žinai, kakias tautybes buva Adomas ir Jieva
– Aišku, kad rusai – atsaka draugas. – Matai, tik rusai,
būdami nuogi, basi, valgydami vienų obalį, gali sakyte, kad
gyvena rojuj.
27. Šnekas du susiedai:
– Gražus rytas Saula tokia linksma.
A kitas atsaka:
– Ka jai linksmai nebūt Ana gi žina,
kad vakari bus jau Vakaruos

10

Ko nas (sl.) – kiekvienas.
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Bu s kolūkio
artsekretorius
enonas

iutke ičius

nuotrauko e s eikina
ir

lenkt ni

nu alėto
dau

ino o

anekdot

a ie

. Bre ne

28. Du seniokai šnekas apie palitikų. Vienas susinterasuoja:
– Pasakyk tu man, keli žmones valda Tarybų Sąjungų
– Tai negi tu nežinai – nustemba kaimynas. – Taigi vienas – kur amžinai gyvas, Leninas gi, a kitas – kur pusgyvis,
Brežnevas
29. Vakietijaj buva taksai įstatymas: kai tik kina salej pasroda
itleris, visi atsistoja ir šaukia:
–

eil

itler

eil

itler

Vienųroz fiureris slapčiom nuveja kina salen ir sėdi. Rode
filmų ape karinį paradų. Kai akrani pasrode

itleris, žiūrovai

pašoka ir pradeda staugt:
–

eil

itler

eil

itler

Tik fiureris sėdi ir patenkintas šypsas. Vienas žiūrovas, sadėjįs
itleriui ažu nugaras, kumštelaja vadų ir sušnypšte:
– Stokis, kvaiša Stokis ir stauk Negi nori dėl ta psicha galvas netekt
Papasakojo Jonas Urbonas, gim. 1956 m. Degesių k.

30. Atvykįs Maskvas olimijadas atidaryman, Brežnevas iš lapelia
skaita:
– O... O... O... O... O...
Jį lydėjįs patarėjas timpteli sekretorių už skverna:
– Leonidai Iljičiau, skaitykit taliau Čia tik alimpiniai žedai
31. Brežnevas partijos suvažiavimi kalba delegatam:
– Kitam penkmety mes gyvinsma geriau
Ir laukia plajimų. Sale tyli.
– Kitam penkmety mes gyvinsma da geriau –
1685

U Ž PA L I A I I I

Lietuvos valsčiai

kartoja Brežnevas.
Sale vėl tyli.
– Kitam penkmety mes gyvinsma labai gerai – jau susierzinįs
saka sekretorius.
Vienas deputatas išdrįsta paklaust:
– A mes
32. Vienas pilietis susirinkimi pa paskaitas klausia:
– Ar toli kamunizmas
– Trys kiluometrai, – atsaka lektorius.
– Kaip gali teip būt – nesuprunta pilietis. – Laikas matuojamas valundam, metais, o ne kiluometrais.
– Kiluometrais, kiluometrais, – tvirtina pranešėjas. Partijas dakumentuos pasakyta, kad kekvienas pinkmetis – tai žingsnis
komunizman. Suskaičiavus žingsnius, ir išeina trys kiluometrai
33. Kartų skrida lektuvu anglas, voketis ir Brežnevas. Žiūri – velnias pjūkleliu lektuva sparnų pjauna. Lektuvi sumaištis. Vyrai
greit nusprende: kas nuvaris velnių, tas didelį užmokestį gaus.
Bande voketis – nenuvija, bande anglas – irgi nepavyka. Nu,
a Brežnevas priaja ir pasake:
– Gerai dirbi Pasiųsiu į BAM
Velnias kaip mat spruka šalin.
Papasakojo

enonas Liutkevičius, gim. 1945 m. Užpalių mstl.
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TAUTOSAKA
Ką dainavo ir porino užpalėnai
aren ė Vanda Kuliešienė

Rateliai ir žaidimai
1. Užauga rūtytėla
Susitvėrę rankomis eina rateliu, viena
[mergina – red. pst.] vidury:
au a rut tėla dar el
Susikro e

dar el

uikiausiu edel

edel .

Pradėjus dainuoti antrą kartą posmą, vidury stovinti
ima kurį nors šokėją iš ratelio ir sukasi viduryje,
o kiti taip pat šoka:
ūt tėla

erai ina

Katr

li t

šakina.

Toliau viduryje ratelio lieka rūtytėlės šokintasis.

2. Tyliai gražiai
Visi dalyviai susitvėrę eina rateliu:
.

liai

ra iai t liai

ra iai

elis tekė a.
Vadovaujantis veda kitus susitvėrusius rankomis
vingiuodamas – lyg upelis tekėtų. Paskui vėl sustoja
rateliu ir eina dainuodami:
.

liai
ir el

ra iai t liai

ra iai

alno o.

Baigę posmelį, pina žilvytį. Vėl ratelis, dainuoja:
.

liai

ra iai t liai

n na el

o a.

ra iai
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Susitvėrę rankomis poros tai pakelia rankas, praleisdamos
vieną porą, tai nuleidžia ir patys lenda pro kitos poros
pakeltas rankas, tai vėl kelia rankas. Vėl ratelis:
.

liai

ra iai t liai

Vainikėl

ra iai

ina.

Visi susiveja į kamuolį. Dainuoja:
.

liai

ra iai t liai

Vainikėlis

ra iai

ra.

Ir kamuolys išsivynioja. Žaidimas baigiasi.

3. Menaselis teka
Eina rateliu susitvėrę. Vidury – vaikinas:
.

enaselis teka
enaselis š iečia.
Bernu ėlis

er u el

asi aikščiat k iečia.
Ratelio vidury stovįs vaikinas dainuoja:
.

ikš in
ikš in
Be ta
ni

an
an

er ela
auno a

neri stu
alandėlas.

Įsiveda į ratelį pasirinktą merginą,
o toji nusisuka:
.

š su ta i
u

an ne

Vaikščiak
akol kit

neeisiu
li

ienas sau

ar dienas

ausi.

Vaikinas išeina iš ratelio, mergina lieka:
.

ikš in
ikš in
Be ta
ni

an
an

ernali
aunasai

neri stu
alandėlas ir t. t.
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4. Kai saula tekėja
Bendras ratelis:
. Kai saula tekė a
l

as

dė a.

Pina žilvytį:
ai

ra ias tai

ar el

al

ūteli

dar el

eli os

dė a.

as

as. Karto a dau

kart .

Vėl ratelis:
.

Žilvytis pinamas:
a ūtė šiaur s

ė as

a ai nu ėrė a. Karto a dau

kart .

5. Tu panela, tu jaunoja
Jaunimas poromis eina rateliu:
.

u
Ka

anela tu auno a
eidel

alia o i1?

i liūli leli a
Visi rankom pliaukši, apsisuka. Vėl ratelis:
.

alia
r

run iai

oki

eideliai ne e toki
i liūli leli a

.

š

anela ne kai

an erneliai

tu ai

r endu ai

i liūli leli a
. Kad ne

ienas tai

r kitas

Bet adelis ne ain tas
i liūli leli a

1

alia oti (sl.) – tepti dažais, dažyti.
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ana ernu ėlis

ir elas d e arėlis

i liūli leli a
.

e arėlis a

ritika

Visi sake kad ridika
i liūli leli a

6. Oi, braluži
Jaunimas eina rateliu:
i

ralu i

ralu ėli

Baltas da ilėlė
asak k
Kas ti

i

ralu ėli

a a o as

Visi eina, pindami žilvytį:
ustri a Bel i a
Vaketi a Ser i a.

7. Ratu ratu ratužėlis
Du rateliai. Vidury merginos:
.

atu ratu ratu ėlis
Vaikšta

ulkas

er u ėli .

Dainuojant antrą posmą, susikimbama poromis
už parankių ir šokama sukantis:
ūs

er iotes

Be erniok

kai

ūs a uonas
e duonos.

Toliau – vėl du rateliai:
.

atu ratu ratu ėlis
Vaikšta

ulkas ernu ėli .

Po du susikibus už parankių šokama:
ūs erniokai
ūs ne

ūs

ūs šal ieriai

ka alieriai.
2

al ierius (sl.) – išdykęs, nerimtas, suktas žmogus.
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8. Skrisk, skrisk, bitute
Eina rateliu ir dainuoja:
Skrisk skrisk

itute

edučia nešte.
Toliau dainuodami eina žilvytį:
š i au skriste kad ne akl ste
r

andenėlin kad neinkriste.

9. Žalvariniai varteliai
Eina rateliu, o viduryje – vienas žaidėjas:
al ariniai

arteliai sida riniai rūstėliai

ar ne tau da ne tau iš dar elia šokte.
Ratelio vidury esantis stengiasi ištrūkti, kai pradedama dainuoti:
u kiškeli ne ia sok
š dar elia laukan šok.
Jei pavyksta išsprukti, į jo vietą eina tas, kuris jį praleido.

10. Mylėk bernelį
Eina ratu susitvėrę rankomis ir dainuoja:
.

lėk ernal

katras tau

atinka.

Eina vinguriuodami, kaip žilvytį:
e

lėk ernalia kur

ones išrenka.

Vėl ratelis:
.

lėk

rotin

kad ir neturtin

.

Žilvytis:
ai ūsi

er ela

isadu lai in a.
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11. Malu malu viena
Jaunimas eina rateliu ir dainuoja:
alu

alu

iena

asi iūriu

diena

Suku

irnas tunkiai

Kad

rėt

s ulkiai.

Dainuodami antrą posmą, eina žilvytį:
irnalas trauksiu
Sa a

iela lauksiu. Karto a a du tris kartus.

12. Puikias rožes
Merginų ratelis vidury, vaikinų – išorėje:
uikias ro es

uikiai

di

uikiai aliuo a.
irdis

ana neri au a

Kad as u

iena.

inau inau
ra

o

dėl

an

ienas čia.

k runkelė
is a

esk dar elin

a aikščiot

is a ais a
ai ės

a aikščiot

aieškot.

Dainuojant šį posmą, vaikinai ir merginos
vaikšto poromis pirmyn ir atgal:
r k at alia

r k at alia

ai ės nerasi.
Poros sustoja vienas prieš kitą:
Viens in kit
a is sus

krai ai iūri

k.

Jei dainuojama:
Viens in kit
a is kad

eiliai iūri
li.
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Atsisveikinama, padavus abi rankas:
Sudieu sudieu

er u ėla

ėsas atsiskirt.
3

Sudieu sudieu

er u ėla

aiks išeit iš čia.

13. Maišas yra
Žaidėjų poros susitvėrusios rankomis, eina rateliu:
Storas

aišas

akulinis

rin tiškai austas.
Kai pradedama dainuoti „Maišas yra“, viena pora sustoja, pakelia
susitvėrę rankas aukštyn ir padaro vartus. Dainuojama:
aišas

ra

rikiai

ra.

Dainuojama tol, kol visos poros praeina pro pakeltų rankų tarpą.
Pateikė S. Surgailienė, gim. 1900 m., gyv. Gaižiūnų k.

14. Vai, aisma
Eina rateliu:
. Vai ais a

ai ais a čianai

es ne ūsi a

al ras a

al ras a šalal ra esn

al ras a

al ras a šalal ra esn

al ras a

al ras a

anel

eilesn .

Ratelis sustoja. Vaikinai ima merginas už rankų,
veda pasivaikščioti:
anaitėla
Vai ais a

ana

iela duok alt

ai ais a

aikščiat

rankel

a dar el .

Toliau vėl ratelis ir kartojami žodžiai:
. Vai ais a

ai ais a čionai

es ne ūsi a

al ras a

al ras a šalal ra esn

al ras a

al ras a šalal ra esn

al ras a

al ras a ernal

eilesn .

3

ėsas (sl.) – laikas.
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Ratelis sustoja. Merginos veda vaikinus:
Bernu ėli

ana

Vai ais a

ielas duok alt

ai ais a

aikščiot

runkel

a dar el .

Poros vaikščioja rateliu.

15. Pirmadenia dienų
Dalyviai eina rateliu ir dainuoja:
.

ir adenia dien
ūda

o e šien

o e

ūda

o e

o iau aš

es a udu.

Visi vaizduoja pjovimą. Vėl ratelis:
.

ntradienia dien
ūda ka ste šien
Ka ste

ūda ka sčiau aš

Ka ste

es a udu.

Visi kapsto. Toliau vardijami kiti šienapjūtės darbai: vartė, grėbė,
krovė, vežė, viską imituojant atitinkamais judesiais.

16. Gegutyte tupi
Žaidimo dalyvių ratelis. Vidury – gegutytė. Vanagėlis sukiojasi
aplink ratelį:
e ut te tu i tu i
Vana ėliui rū i rū i.
Pradėjus antrąjį posmą, vanagėlis stengiasi pagauti gegutytę,
bet ratu stovintieji stengiasi jo nepraleisti, o gegutyte vidur
laisvai skraido:
a ali a4
asi aute

atin te
e ut t . Karto a dau

kart .

Kai ilgai nesugauna, dainuojama:
ai netik s

ana ėlis

e a auna

e utėlas. Karto a a dau

kart .
4

a al ti (sl.) – leisti.
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17. Kaunas – mūsų miestas
Jaunimas eina rateliu susitvėrę rankomis ir dainuoja:
Kaunas

ūs

iestas

Vilnius

lenk

rankose.

Dainuojant toliau, pinamas žilvytis:
e unas sanelis

ar

ris al e

uošia

ėlia a

ietu
ūs

laukia
ė

n.

askutinė eilutė karto a a kelet kart .

18. Vėjas pučia
Eina rateliu ir dainuoja:
Vė as

učia lai

uneš

neša

ani

ietu .

Dainuojant kitą posmą, visi šoka, susitvėrę po
du už parankių:
ai us links a
ūs šalelė

ietu o

li o

Karto a kelet kart .

19. Mes ėjom
Jaunimas eina rateliu ir dainuoja:
es ė a

es ė a

ar kalnu ir

iškus.

t ataina du šakė ai
unka

ko a

lada i.

Pasirodo du šokėjai. Tie šokėjai reikalauja:
tdar it

artelius

r inlaiskit šakė us.
Rateliu eina, atidaro vartelius; šokėjai sueina:
es čia šoksi a šokinėsi a
r in u i ne iūrėsi a. Karto a a du tris kartus.
Pateikėjas nenurodytas.
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Skaičiuotės
.

data

adata ši so ri so un ul

.

laukė u e la a inas o a e dra

.

niki eniki ksi ki sa ėniki eniki

.

a

alta

ra ia

ra dau

ra i

un ul

ukš

l s. ei u netiki išeik
a

kre šel

daikt

ėlės k e alai

ateliai

K tik nori rinkis tu
.

ni

ėni diki daki

r i tor i i

as aki

notri se ė dū dū
.

run

drun

drun a ėlė

i ė a ė ku a ėlė.
.

laka kuška
a

a aa
ik

i a ėti
la adėti.

ak

ik

ak

Ku e ranku dinku lak
.

ni

ėni diki daki

r i tor i
us

.

as aki
edaus

Stora o a kiaul

iaus.

ni ėni tri kantori
akar
uk

.

i

aus duos

aker
ūk

u l

a idori

on
u šraku

Bėki strėki
ėk šok

aku

aratoku
ėk

. Ku el tė ėra
ode

tės nėra.

Kai susės keturiuos
Ku el tė nu a iuos.
.

el is
er tilt

ela o
a ia o
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ateliai u kliu o
ela is iš riu o.
.

inku inku inkidika
Kas tau sakė
en s sakė
eniui

.

a

čakšt
aikai

ana ai

rokit kai

io ai.

kas šokti ne okės

Varnas
.

enkiolika

al

Vaikai
okit

enkiolika

aud ti reikės.

u i

ir lis ant šakos ant šakos

aukia kas
ar

suieškos suieškos.

ir leli

atu ėk ir

us

asi iūrėk

es aisi . Bėk
Pateikė M. Butkytė, Užpalių vid. m-klos 5 kl. mok.
Užrašė V. Kuliešienė, Užpalių vid. m-klos mokyt.

. Vardanduk
Bo
.

raketuk

e ė ant ratuk .

in

ai drai o ar l ar lai

ku oku
n
.

u

kir e stoku
stu

ku dra ku duli drai
atar

atar

o

artai

nas da as raštuoda as
dė
.

ėdė

an t ka

el tė li ė
r

er

ir

t

ridarė i čerk t .

V rai

slė kad alus

okė o tris litus.
. Bė o kiškis
sidūrė ko
Bė o

a ai

sidūrė ko

er ru ien
ien .
asak ti
kit .

Pateikė A. Inčurauskas, Užpalių vid. m-klos 5 kl. mok.
Užrašė V. Kuliešienė, Užpalių vid. m-klos mokyt.
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ančiukas raudonas staliukas

Staliukas a
.
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irto

u

t

ni ėni d ki daki
r i tor i i

as aki

as atrieli dūdū

erst

. Vientrikė untrikė tri u ikė keturila
indela
.

ut ela š aukšt

o katinas

alet

ešės aukso

istolet

Kas t katin

.
.

a aus

ukso

istolet

aus.

lus

inus ke ė l nus ir nus ilo

niki

eniki si kil asa

nik i eniki
.

o rė

laukus.

a

i a sol la si

ka sėdo

taksi

okė o tris ru lius
r

atraukė

elšiuose

elšius.
as audė

r nutraukė

Kauka

š Kauka o

ar i

a

r nu irko o ai š i i .
. Sėdi o a ant kūli
uri
Kas t

aiš o uoli .
o

a učiuos

Visus o uolius ta
.

niki

eniki šarik

niki

eniki klioks

a ačik

atiduos.
ariniki
isel

atros

Pateikė L. Ivaškaitė, Užpalių vid. m-klos 5 kl. mok.
Užrašė V. Kuliešienė, Užpalių vid. m-klos mokyt.

.

lik sėlik s

kalsa kolka

Stoi kil asa tri ka eiki

ala ina

tsta o a s ina.
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. Str kt

astr kt tra lia lia

Kuris liks tas

ale

. Sėdi senis ant kel uko
r

kel

Kas

isai rūko.

kel t ištrauks

as su autas us
Pateikė G. Sučianovas, Užpalių vid. m-klos 5 kl. mok.
Užrašė V. Kuliešienė, Užpalių vid. m-klos mokyt.

.

oko

elnias

er a n či

a a n čia
Velnias ko

asisuko
išsisuko.

. Viens su tr s
Višta ir
š

aid s.

iščiukas

a uliukas

Viens du tr s
.

n dėn du

a ar ali ū

a a arli i a ali ėn dėn dė
r išeini tu
.

run i drun i drun i ėlė
i ia a ia ku
i ia

a ėlė

i ia B

i ia a ia ku
.

a ė.

da uda udada
ina kiškis su la da
er

iškel

ina kiškis

er laukus
as

aikus.

. Virė uikis ko ūstus
e dė o druskos
Bė o

rai

ara auti

r nu liko ūsus.
. Vai tai duku

ai tai duku

Ve ė kišk ant ratuk
ie ratukai

asisuko

Kiškis s rand nusisuko.
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.

oko kiškis

er

ir ut

r krito

alut .

Bėk lėk

asku ėk

st iš alos

an

. Viens du tr s
Viens

adėk
u o durniai tr s

ask o

durniausias
.
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kits

enin rade

ietu o .

ni ėni tuki aki
r i tar i i
i

lios

Bu

t

ris aki

oter os

Pateikė L. Raguotytė, Užpalių vid. m-klos 5 kl. mok.
Užrašė V. Kuliešienė, Užpalių vid. m-klos mokyt.

.

liu

u

ai o

liu

ed

Kas tuos

u

eškinai

do anai.
eškinus nu

s

is
.

Bėk

li ai iš kana i

e aid kit

eltonsna i .

e aid čiau

eltonsna i

Kad nelest ie kana i .
.

ors

ir okas iš a iuoti

Bet ne oka suskaičiuoti.
Viens du tr s
r išeina traukin s.
. Bitė ritė altara ė
ras

oras e ra

.

Kur tu eisi
il išk .
K ten
ru
Bu

irks

akišk .

t

Pateikė O. Samsonovaitė, Užpalių vid. m-klos 5 kl. mok.
Užrašė V. Kuliešienė, Užpalių vid. m-klos mokyt.

. Bė o

ie uo

sidūrė ko

er ru ien
ien
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o na o

asak t

sidūrė ko

kit .

ei u netiki
.

išeik

uku duku ku iliuku
audė o a du

aiduku

ie

ečka

aidukai

o

ati o a re ečka.
Pateikė M. Davainytė, 63 m., gyv. Užpalių mstl.
Užrašė D. Umaraitė, 10 kl. mok.

.

l en
rt

el en su ūstan el
sart

saula

V ru šest.
Pateikė Barbora Bislytė, gim. 1902 m., gyv. Šeiminiškių k.
Užrašė Regina Stukaitė, 8 kl. mok.

Erzinimai
. onas

o os si onas

uo a as š entas
a o5 entas.
.

i ai

i ai tr s

Kai iš irto
.

nta
o

.

ntanas
Vi o

usket irto.

unta

elėna

el

e i ai

kir io kotas
aka otas6.

a untanas
er

ir el

Vir elė sutrūko
ntanas nurūko.
. V tautas didis
er al

.

rid s

ali

arl

usis

astat s.

a at s

nta

unta talačka

a o

il as kai

ačka .

5
6
7

a as (sl) – elgeta.
aka oti – slėpti, laidoti.
Bačka (sl.) – statinė.
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. Vitka

itka e

enki
.

al os

ūdai uode os.

rena
r

Lietuvos valsčiai

rena ko kauki kai

aisras ar

sirena

a o us

Ko kauki išsi io us
.

e šė

kšė tala

.

i tas onas iš Vaiskūn
Val o

ės

. onas

e s o ūn .

onas ka itonas

Vo ė
.

ukšė.

iltus kai

šėtonas.

ei iškiai a oti
lan ai

alia oti.

. lčiukai

iščiukai

ikunčiai

edančiai

aliai

kur aliai.

Pateikė Petras Sugadinas, gim. 1902 m., gyv. Ilčiukų k.
Užrašė Irena Baukytė, 10 kl. mok.

.

etrai šatrai il ausi
Ka

.

tu

na

a a ai
na

era

s
ona

Duoda duonos su smetona8.
84. – Jonai, Jonai, tyčia lyčia,
Varnos nunešė telyčią,
Man telyčios tos nereik,
Marš iš gryčios ir išeik
Pateikė Gipiškienė (Štuvydaitė), 85 m., gyv. Lėlių k.
Užrašė G. Remeikytė, 10 kl. mok.

.

art nas
anė
Vienos
a

ištas

a art nas
o karkl nus

ištos ne ar inė

neda ė kiaušinio.

. Su l šo sudu o
Ke urė okū o

8

S etona (sl.) – grietinė.
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Vienos sk lės ant
St ri
.

laukai

aste
uste

ul i

ul i

akaušio

asišiauš .
kasti

skusti

etronėle kurk u nel
Vere Vere
ule
.

irk

ečer

ule duok i ulio .

lena

lena

io ė

aid

olei

io ė ir dr lia o

i i

ala

aid s

al

a o.

Pateikė Marytė Davainytė, 63 m., gyv. Užpalių mstl.
Užrašė Danutė Umaraitė, 10 kl. mok.

. ur is

a er is ku el

a el s

Sūr sudė us išrū as su ėr s
an

a

. anulis

lė is.
anulis

akauš
.

ėnulis.

onai kū ai rūksta dū ai.

. Kink k šun in ratus
Ve kit
u
u
.

Bar ora šok

nela

ar t or

onas ka itonas

ntanai
n

.

in ka us

nela tuk tuk tuk

. onas
.

n

nela tu

ečiaus

a

ečiu

tu

tas iš

u

or .

a utes u onas11.

untanai kur ta a

Si ai Si ai tra

. V tas

ausi

su

ati

išta

tu i.

e i ai kai nu irsta

usket irta.

ola li d tas.

Pateikėjas nenurodytas.
Večere (sl.) – vakarienė.
i ulis – svogūnas.
11
onas (sl.) – ąsotis.
9

10
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Lietuvos valsčiai

Patarlės ir priežodžiai
.

a

r

uodas

isada uodas.

. Bendra ė a ir kalnus nu erčia.
. Kas nedir a tas ne al o.
.

ar as

o

uošia.

. Būk nors ra uotas
.

in iniui

.

rau

.

er k senel

lės

isados lo i

nelai ė e

ei a otas .
etai.

a insi.

nes ir

ats

asensi.

. Kiek dar o tiek ir naudos.
. Vieni akli aki is kiti širdi i.
.

enutrauk šiurkščiai drau

stės

. Skaud iausias drau o odis
.

in in s ne iršta

. ei rotas aklas

i os nes ei u

ertesnis u

et ir ne

ena.

eltui ak s

ato.

riešo

teks

ėlei su e ti

ė s

a as.

ra .

. r šuo liūtas sa o kai e.
.

et

.

ideli

au

enda as su krokodilu nesusidrau ausi.

e
dos

isados

a os.

.

esi uok kad kai

.

k las niekuo et ne aišta.

no

irtis de a nes ta o i

.

esė s

.

e ardi duona s eti u

.

au

ne ausi ne ink s

klaus k

ali u side ti.

neke si.

eiliu atriekta.

a ai kal ėk.

Pasakė Elena Janukėnienė, 56 m., gyv. Galinių k.
Užrašė Roma Gaučytė, 10 kl. mok.

. ei us aruode

us ir

uode.

. Kiškis ir la o i o.
. Kokia
.

al a tokia ir ke urė.

ana lot reikia ot.

. K ailas
.

ei

er

is

elnias nei

. Sunku nešti
.

ia kai

. Be

ini

. Vilku
. Vilku
.

uo

liksi
s

i ė

es auk
t

erti.

nieka

ne atiksi.

ilku ir d ės.
rie ku elės.

ne us ir

. uoda kiaulė
.

a esti.

iškan ir iūri.

ir elės

ero

e utė.

aila

itės a il .

i

. Be šiaud
.

il .

rūd .

uodi ir

ro

kai

anden

aršeliai.
u

ūro u

rasto

kai

u kel o.

kad nereikė12

Ba otas (sl.) – turtingas.
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. Ku rot tik ka as ištaiso.
.

s

.

isuo et ilas.

ka ir

riėdus liauna.

. Vilkas ne aliks s eikos a ies.
. Kur du auni ten
.

o aus a

oteri

ius kai

. Sena

riekai13

. Sen stė

u a

.

rie

. Kiek iena
.

ašas

.

edir si

niekai.

stė.

ridikas.

rūd

anduo.

auna

. S eikas kai
ėk

nekal a.

rūdo

sudėsi aruod .

ušis sa o šilui ošia.

o lašo ir ak en

. Bi ai

ne al

ilko

si.

neik

. eškok kai

ratašo.

iškas.

duonos ir rasi.

.

e

ni a atai deši tas adas.

.

datos

.

aukais košės ne a adinsi.

.

e

aiše ne aslė si.

iskas tikra kas li a.

. r šuo karia as
. Su durnu
. S eti u

ri ranta.

du tur u.
rotu netoli nu a iuosi.

. Kur d aras ten ir ašaros.
. Sa o kie e ir
. Sa o na

aid

ir dū ai saldūs.

.

ekask duo ės kita

.

au

rank

. Kas tė

did i našt

.

akelia.

očios neklauso tas

nt sa s ir

. Kai
. K

ats krisi.

neklauso tas šunio skuros

. Kas tė o
.

udrus.

aklauso.

al o duon saus .

e i o ne ato o ant kito ir šiaudel

asiklosi tai
asėsi t ir

aste i.

ir iš ie osi.
ausi.

in in s ir keli ko a rodo.

. Biedna

14

ir

a alas

ėsa.

Pasakė Emilija Slapšienė, 56 m., gyv. Užpalių mstl. (gim. Stabulunkių k.,
Leilūnų apyl.). Užrašė Virginija Butkutė, 9 kl. mok.

.

ar as

o

ra ina tin in stė uodina.

. K iš oksi ant
.

eči

nenešiosi.

e eršok s u elio nesak k

. Kas nedir a
. ei

o us

ielas

o

aike ta

.
ir duonos duot nereikia.

ksta tai dar ne-

reiškia kad is lo ai el iasi.

13
14

riekas (sl.) – nuodėmė.
Biednas (sl.) – neturtingas, vargingas.
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.

a ai sunku at aust tai ko

.

ieko nes r sk iš

.

eriausi

er

en s.

isada

ateksi

k ail

adėt .

uodė ai tie kurie nieko neklausinė a.

. uokiasi
.

ats nesi

ir o karščio nes
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uodas kad katilas uodas.

erai sena

. Kur tru

eluot o a ota

o t.

a ten trūksta.

Pasakė Anelė Umarienė, 73 m., gyv. Mažionių k.
Užrašė M. Skeldavičiūtė, 10 kl. mok.

. Kas ne

asto ė e

tas dar ne ta o.

Pasakė Jonas Trainys, gim. 1920 m., gyv. Užpalių mstl.
Užrašė Dalia Trainytė, 9 kl. mok.

. Kuni o teis ė kai
.

ėkia kai

nakties š ies ė.

al on duota.

.

ro

ien aus

.

en

a

.

rieš

erti
ė

eina

ro kit išeina.

et sunku

a irioti.

ne a ūsi.

. Baltos rankos

uoda duona.

.

us ir

ra

rad ia

. š dau
. Su

kal os

alas.

a ai naudos.

il u ne asi inč si.

. r itutė sa o na elius
.

a ai

ra arai

.

uo adatos

.

e

.

ėk skatik

rie skatiko

.

ra

nėra

ina.

e na

ne erai.

ant ku elės.

nis kartus at atuok
oni

. auni šoka
. aun stė

deši t kir k.
sudėsi ru l .

o aus.

e ė dre a seni šoka

dant s kle a.

k ail stė.

. uo dau iau turi tuo dau iau nori.
. Kad u ai aunas tai ūsi ir senas.
.

ie u is e kaulo

. Kai o

aikelis

.

i a

.

i a ne iūri

.

au u as

ali
iesto

isai

sukaliotis.

aršelis.

ėsčia ne aikšto raita odinė a.
akis.
ne skū u as š kštu as .

Pasakė Ona Milienė, gim. 1909 m., gyv. Butiškių k.
Užrašė Nijolė Milytė, 9 kl. mok.
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Mįslės
. Kas ie

asar

e la

.

. Senas seneliukas keleriais rū ais
. Sulo inėtas sukar inėtas
.

ino lie uo

itės

ilki. Kai

estas

elki tai

erki

.

anden nesk sta

ėluo aukso karūnėlė

.

.

Užminė Julija Gobienė, gim. 1890 m., gyv. Užpalių r.
Užrašė Virginija Butkutė, Užpalių vid. m-klos 9 kl. mok.

.

a a

er elė

is

. Kitie s siu a
.

ri as

.

as kukutis

.

alia olė

asaul a ren ia

ati nuo a

ri ulis

. Surai

.

.

iške at ul s la ais

asklo s kitais a siklo s

a e utis nešė li d susuktin
et ne olė su uode a

tos su a

tos

et ne

ale lauko

.

dės kiaušin ši tatr n
elė

.

astat tos

.

.

nt nosies sėdi u aus

ko as laiko

.

en

ū telė la atinė dės kiaušin ši tatr n

ištelė re etinė

os

.

. Viena etė olė aukštesnė u krū us
.

u

.

iške

il ai susi laud
i

s

. Senas senelis
. Keturi
.

i

.

idur

.

lauk

duon raiko

isus laukus a ku ro a

roliuk

u akal

.

.

kuolas

iške au s išė s

.

.

.

ar d tės

.

ai delės kur nori ten nueina

.

tlin uo a ki ilda ant ki ildos ku ulda ant ku uldos

isa

ald ia

.
. Kai tik

ienas

a udė o tuo keturi nuriedė o

. Vien šlaun ata etei kit šlaun ata etei

.
ir

laukuot

statei

.
.

anko is k ė uo a ko o is

. Visk
.

audonas osiukas
as erniokus
o

.

as

idu o kai

. Be ko

nė

e rank

nt e ės

.

ar

kaln

as

e ėe

duo i

s t arte o io ra ai lauke

. Kuo la iau
.

ilnas

.

.

aukštis ant kiaušini

.

.
.

ieda

.

irksta tuo la iau kietė a

a eč s alt

d i

.

randa la ai d iau iasi

ar da lauke
o e e

as o utes

lunksna

a uol s

tu i

s tro o e

aideliai

idur

.

al elė kas

.

audoni

kle on

.

.

.
.

.

raitas o a

lė s
tar

.

aikais

ienos

išta sunku o kai

. Baltas kotelis ruda
.

asak ti

isi li dai su

riešak

er aites

.

nieko

altas ka ščiukas

. Visos šakos su li dais
.

al o

irdi tik ne ali nieka

ak enuk

.
.
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.

ra us dailus

. Kai
.

uša

onaičiukas kai u

didesnis kai

al a ant stalo

idur s

. Kur ė s kur nė s
.

a a

.

ir onas e tak

.

dat

adatėli

esiu a o adatas nešio asi
u s

e etukas re etukas
link uoda

.

link

. Ka

as kai

n

.

štako is

ilta

i ė

at ulainis

iške la o o

iške

.

o in s ant lo inio nėra siūlo

arė s

i tas la

.

elas u

ši tas

.

ūkstantis sk leli

a

ala i

.
ū i

15

atsai ant

.
.

arė ės š entu

.

ir arkl s

.

.
ne ate t

ku el s

et

.

.

aukštis e s arn

. Kalnus su erčia

kando

o ui e dant

ė o ne at ti

uša e rank

.

.

.

. Kas eina e ko

.

. Kas tiksi e širdies
.

ank

.

e al o ne eria o

.

klas kar elis

.

eturi aki
.

asto s

.

e tru in s ne a e t

ir ko

.

.

iške au s na o

e sto i a il s

. Kas

ienos ko os

.

a r a ne rir a
tlėkė

.

iena e tiltel

e tru in s

. Ka

.

.

. Be ko duonos neiške s
u i ka

.

ano kaulus nešio a

ran esnis
s

.

alo

a utė o utė ši tu andarokėli

.

.

anden

u kilno a su deši čia tol n o a

. Ka

.
liekia

.

.

.

.

ilna ačka sl

.

i

erka

ienon duo elėn š irkščia

a ir

.

.
nereikia tas

ačko du skirtin i alūs

iške

alonu

e a du s okso du kiokso de intas

ei se ta nei

. K

šilta ir
.

reikia tas ne rašo o ka

. Vieno

.

.

irtel raudoni takeliai

u ė a du

.

.

raudona kai kiši

k rūko

. Keturi roliukai

.

.

.
at oriais slankio a

idur

.

.

s t arte o io ra ai lauke

.

.

.
ka uoliukas ritasi

ie oti neduoda

. Susisuk s susi ruk s eina
.

.
.

adatėli

ar as neraš tas

. Sėdi senis ir

.

aid io skiauterėlės

o t

nksti kelias

.

lauke

laukas e olės

ši tai iš

.

.

.

nakt s eikina

.

. Kas

ran ksta

a esnis

kie e ko os

is u

oterėlė dien

ksta tuo

rideda

Lietuvos valsčiai

.

neturi o
o
et

is
is

isk

uša ir eina
as

.
.

asaul išlaksto

.

ato
15

ndarokas – sijonas.
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. Katino uode a
.

ei aki

.

e

er e er

nei aus

.

ed io a

aukštis o skrenda

. Vidu d aro
.

.

.

a ka o

. Vienas laisto kitas
.

artiesta

o akl

.

eria trečias au a

tro os ta aločius lo a
ie

a a

.

ir didelia

. deda riekė

reikalin os o

al a

edinė

.

ulin

ra uolis

.

ors aliuo a

.
.

ne olė nors su ūsais

uda rūdin tė

alia ke ur tė

.

alias raitelis ant raudono ir o o a

.

alia ke ur tė ruda ser ė

. Valstietis e ėn
ana ai

.

iršu e

.

.

enki

.

teina t lėda as išeina

ien lok

.

re inė

irkdo
šiunčiuoliai

.

o autis u ėn

lautis o

il

.

ukart

ien kart

. Kita

kanda

16

.

ati ti

enkis lieka

uodas

uode

tu i

enki

.

aid s trei

.

ien nakt nešio a ir ne ino kuri

. Striuku uku
uė au

.

lė s
al

ase i

išk

usė

ero i

ėlis

e

.
.

.
.

urnel š akšt
e kir io

kal a

.

okietukas kaulo kailinukai

. š kaulelio rakšt
.

.
.

anduo uodas kai

ardus

.

uli

enki

. Sausas katilėlis

rau ia
.

kiaušini

aikai

alk

ed ius

ilnas

. Stiklinis

s

.

.

andens
keli

anduo

.

ats rėkia

lo šel

.
.

.

išta ant raudon

. Viena

aliko

et ne

ati rėkia

ele ies kūnas

.

na ie

o kišenes

. Be al is ši tadantis s akas

. š

ero i

anosė e sa telis karo
auna

.
.

iršta

et ne snie as sk stas

. Kit

. uoda

.

šakaliukas

usė

.

.

aikai kai

. Varto kilo a ne ino kuri

. Senelio

.

iedoda as

onaičiukas u akal

. Kas land io a

.

tė

onas kišenėn

i sta

.
.

ati e ė e kasos

. Baltas

ne katė

ra

.

otina kai

.

.

.

audonas

asto ė e sukrautos

laukai auksiniai

. Kada lo a dant s

.

asar

iši a tru iniais

.

.

.

.

eilio atsinešiau d i

liauskeles d i

eldeles

.
.
.

tšliau ia šilau tis u riesta nos te
o aliuo u
ka uol

.

uolu susisukau
.

16

S akas (sl.) – slibinas.
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. Kiek dan u e

ai d i

.

tinis ši tala is ši tastie is

aš tinis kar

. š dan aus
.

ukso

.

ale šeši

.

ale lauko

ro lan

aklodė

tiek e ė e sk li

isus

ones a
oilsio

das uk

o slenksčiu druskos

.

asėtas ned

. Sėdi
. Visi
.

.
.

il ukas

.

aišelis

.

sta su a as ne ie a

o eliai
idur

nė

ateis

o

.

onas

kiš kant

uša

.

t ūruo a

.

ra us

.

.

iena ke ure sėdi

.

ieno kraštinio

.

eturi dūšios nei krau o o teis

.

.
.

ne i au

onia turi sant

. Keturi

au ia

ainikas

ėsos ku eliukas kaulinis

.

.

erda

. Vištas nu aid kit šun
.

.
.

skiedros lekia

lie t

asako

.

et is ne erkia o links ai šokinė a
urutėlis su de

onaitis de

.

niais kailinėliais

.

neriais kailiniais a sirait s

uolas kankuolėlis de

Lietuvos valsčiai

nšakis de

nla is

.

iršu

ėnuo teka

.
.

nt

edinės uolos sausi krū ai elia

.

.

i t

ši tai

.

.

e a e u nies

.

e laikrodis

.

eška auna su ukais na ais o kai

.

iena uosta uosi
uša e la dos

et tiksi

.

eška sen n na ai aštr n

.

o

.

ė as

išk akė a
os

ed i

i

ele ies

s sūnus

a alas

asensta sus ailė a

.

.

nekliudo

.

ra il s

. Kas ė a e ko eli
.

.

.

.
et

isus sulaiko

er t or

.

.

er

a estas

.

uksu

esta sida ru atausta dei anto eiliu rė ta

estas a link a ėl s

.

e arkliu

a iuo a ne ota u

uša ne

ėr

idur

sk lė

.

.

a auna ir ne kaulus

eta

.
. Visie s reikalin as ir
. Kai

nori kirsk

isie s

a o in as

ne erkirsi kai

nori

. Vienas sako

Bėki

kitas sako

.

ale dar o

skolininkas. Kas tik

.

nt aukšto kalno elie u is liauna

.
auk

ne er ausi

ia sto ėki

trečias sako

.
ia lin uoki e

.

. Kas turi u sa e
. Kas

sunkesn

učia e lū

. Senelė ar d
.

al

u ė a du

.

ina

.

o ledu irklės

rieina ta

oka

.

.
.

.

eša šuo arnas r a
ea

u

.

ienas keli rodo

irtin uodas išeina raudonas

.
.

.
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. Vidur
.

ari

au

. š

u nis de a

raudon

er eli

ienos kertelės

. Be siūlo

.

lin uo a ant šakeli

kit kertel

e siūlelio

e

kol

ir ės

e

. Kas aud ia e stakli

ir elės ir

ėsos

uode

ele is

akaria

nt kalnelio raudona tro elė sto i
alia ko tė raudona

.

au

.

ė as

.

ė as

al

.

tė

.

iena e lo šel e su asi

at sėlis

očia

siekn nas

. Sto i šakės ant t

a lu

ėlė o

očia

u

šaki

lelė

.
aikai kai

čičilikai

aikai

a iru iai

a il s ant to a ilio

iške dau kiški

deši t an i

uri s arnus

et nelekia neturi ko

.

an u

iške kli a e ere tarškenas

.

ilna lėkštė tru ini

.
.

ka uol s ant to ka uolio

audo

.

i a

.

.

.

ta e

o

.

erda

.

ses či

.

.

. Baltas oselis raudonas kranelis
.

.

astato ačkel

ienas strielčius

et ne a

si

iškas

šaudo

.

.
.

.

Užminė A. Šapokas, gim. 1898 m. Nuodėgulių k.
Užrašė V. Kuliešienė, Užpalių vid. m-klos mokyt.

.

ra i

.

ele inė kiaulė kana inė uode a

. Kas

an tė

is s iet

rėdo

.
.

reičiausias sald iausias ir ran iausias

. Vienas sako

asto ėsi

kitas sako

.

adre ėsi

trečias sako

atekėsi

elnias i o

.

.
.

ien aklas nakt

ato

. Keturi tarantuo a
. autis kūtė

.

enktas keli šluo a

ra ai ore

. uoda kar ė e
. Vienas ė a

lai o
ienas

.

.
.

ea

.

. Kūnas stiklinis d asia u ninė
u kartus

.

onaičiukas e sk lės o o rū ai e siūlės

.

onaičiukas e urnos o o rū ai e siūlės

. Vienako ė
.

i

.

.

s nė karto nekrikšt tas kai surinka

oteriškė ši t rū

.
.
.

.

o s ant lo o o adatos nė dūrio
a eč

laiskė

uo e arn

turi

ien

uostel

lo a

ie nos sukasi
els i kur iai e

.

.
et

rankas

.
.

.

.
.

lika roleli

nesiduoda
.

.

nešio a

. Senas dėdė kertė sėdi
.

.

ančius (sl.) – skalikas, medžioklės šuo.
Strielčius (sl.) – kas šaudo (iš lanko ar iš šautuvo),
šaulys; medžiotojas.
19
S ietas (sl.) – pasaulis.
17

erčia

18

1711

U Ž PA L I A I I I

.

iūri

.

a as a inėlis

.

ane noris tau tai li k ir tieš kis sau

enki ka

enkios ko os

ariai

.

a as

uodelis

.

očia

asislė ė tė as

.

iške

i

isus laukus a eina

.

ailiai

.

arė s na o

isie s u akal

erda

anelė la ai toli s auna
orun ė

o suolu

.

asiran ė Šuo .

. Ver ia e ratelio aud ia e stakleli

.

ail as rank

.

dar a s reikalin as

kartu de a kūnas ir dūšia

ats

likas o

elka

.

. Stalun ė

. Ka

.

.

. l a il a

u a skritus ir

učiuo a

eltonais kailinukais. Kas tuos kailinėlius

erkia

ale lauko katilėlis

.

.

.

asirodė

iške au s

. Senas senas seneliukas su
tas

.

ardi košelė

s

.

.

ienos dur s

. Susilenk s susiku ro s

Lietuvos valsčiai

.

.

arškiniai u ant

.

Užminė V. Vanagienė, 83 m., gyv. Užpalių mstl.
Užrašė I. Gaigalaitė, Užpalių vid. m-klos 9 kl. mok.

. Kas nuo kalno nerieda
.Be ko

e rank

. Kas

ra e krau o

.
. i

.

ed

li a

.

.

arkl didesnis u šun

a esnis

ane

š os

lė o ir kankino.

učiau nu ud s
. Balti

.
isur ieško au. ei ūčiau rad s

.

iščiukai

akrosn e tu i

.

. Balta kar ė lan us lai o

.

. Kiek saulė keliau a iš r t
.

u kiškučiai

.

e et s re et s aukšt

aunasi

.

ir B ka o

nukrito B

al a neturi nosies

. Visas

iškas l

.

ra i

us tik du

uri ko as

iri nudulkė o

ne aikšto turi

ed iai aukštesni
.
.
lunkanas

ie

ir e

neskraido turi dūši

arškini

. Kas saldesnis u

ed

.

akis iūrėda as

eška lan

.

.

. Vasar su kailiniais

.

.

.

ra

isada

as

ra uolė. Kas liko Ir .

anelė la ai toli s auna

. Kal tė lo a dant s
et ne

.

.

alu .

. Kokia

.

.

astat s

. Kai tik la ai sušnarė o tuo

ra i

.

alti krau ai ė a
il .

. Balta neskal ta

akarus

ėda

u den ė

.

.
.

.
20

ūšia (sl.) – dvasia; žmogus, asmuo.
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. Kokie

etai tru

. Ko ne er esi
. Kas

iausi

.

ir iausia eina

.

ukso lenta suskilo

.

ina

er u n

aid s

ok kl
isas s ietas

akilo

er

.

anden

nesk sta eina

er šiaudus

.
lakto

o arnos

e ė

. Ko lauke nesu ausi
. Sėdi

.

nede a eina

nešna da
.

.

er sto

.

er elė ta sio sekl čio
i

.

aud ia e stakli

.

u kartus

s at irkščiai akė a

.

ulin s e du no

.

o in s ant lo inio o adatos dūri o nėra

ir e n či

.

.

.

. Kas sa e suėda

.

.

Užminė Ona Andrašienė, gim. 1895 m, gyv. Remeikių k.
Užrašė V. Reikalaitė, Užpalių vid. m-klos 9 kl. mok.

.

audonas

. Sto i

aliukas ir

isi

al o

onaičiukas su i i o

. Saldus

ardus

liūde

.

ne aneša as

.

. uodas storas aučio ra as.
.
.

.

kelnė

a e ra e saulė teka

t o o rait s ke ur atrait s
kšt

.

.

okšt ant lentos k ur

ur ant t oros
.

.

andra

.

ėtis sudūlė o

anelė dau

r

iena ko a išlaiko

.

irniai iš rė o

.

Užminė G. Baukienė (Sagadinaitė), gim. 1935 m., gyv. Degėsių k.
Užrašė Irena Baukytė, 10 kl. mok.

.

u uod iai keliu

ū rina

.

t ė o arkliukas ie os keliu riestu snukiu

.

a as arkliukas dien nakt

.

ukšta aukšta

oniutė

. autis su keturio

.
o a as

o nosi

uode o

.
.

ur uolas

.

er lauk nurūko

.

Užminė A. Umarienė, 73 m., gyv. Mažionių k.
Užrašė K. Skeldavičiūtė, 10 kl. mok.

.
.

ele inis šunelis lin

uode ėlė

.

ena e kūno kal a e lie u io niekas o ne ato

et kiek ienas

irdi

.
.

ien

uli nakt

nesu ūna

uli niekad
.

21
22

Bliūdas (sl.) – dubuo, į jį telpantis kiekis.
andra – išdidi, puošni, prašmatni, prabangi.

1713

U Ž PA L I A I I I

.

i as ernas li a alion lie on alio kiaušinio dėti

.

ėsinis tiltas

.

u ė a du

.

ano tė o sūnus ir

ele i i
e as

nieka

an ne rolis

nereikalin a

t ūruo a

ūrutis su de

i

nio

.

skūrutė

s o au ilas
edis e la

ir a e tak

.

.

ilnas laukas ak en
kas

a iūri tas

ailiai

.

. Koks

.

.
ienelis

ideši t keturi kulia o totoriukas

. Vos
.

.

i sta

erkia
.

elka

a a kar elė saldus saldus

. Kur eini ten ra u
.

.

.

ati nusi elka o kit a
a a

.

isie s reikalin as širdis alta

. Kas sa anotas
.

.

.

šeši ši tai š il ia

. Kūnas raudonas
.

as irtas

Lietuvos valsčiai

arinė a

.

.

aliuo a

.

er a ia us

e rė i

aras e t art

.

.

ilnas ki selis adat

.

. Kas

uode nesilaiko

.

. Kas

ar as neraš tas

. šleidau k iesl s ečio

.
ak iesti s ečias atrūksta o k iesl s

isai ne r ta

.
.

inu nakt

.

einu dien

kie o

alo ne rieinu

arte d okia o ant stalo k e ia

.

a utis

.

ien ir nakt akis iš lėt s

rutis

al a u

is didesnė

.

.

.

. Kas lai as ir il as atsitū ė olė
. Kuris iš a

nesi ato

dau iausia nukenčia

iške au s

.

lus e

.

radė o sent

.

nt o utės

iške

ut

i

.
.

s išė s

duona e

lut

.

.
lauk

ra i

radė o te t

sukasi

onia e

.

ainiko

.

.

r telės ka o duonos riekė šun s lo a

asiekti ne ali

.
. Vidur
.

d aro senis š

eltona

ištelė

. Vidur

sos

o e ė

.
ieda

.

iško rū štis rū sta

.

. Kai aunas u au ant aukso krėslo sėdė au kai
nė šun s kaul
. Striukas ukas
.

e a

neėda

okietukas kieto kaulo kailinukais

is dien

et nesude a

.

iške

i

.

a a

oteriškė šilkuose šni da

.

ilas autis iš ėrė

. Be

r to

s

e

asenau

.

iške au s

arė s na o

e kir io

ainiotis

.

.

andens klan

r telio

.

.

.
e kir elio

. Ko ne ralenkia nė uikis ne ė da as

astato tilt

rieš saul

.
.
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.

ino lie uo ak ens šakn s

.

au

.

itė ritė su ant o u

.

o

.

riliuolis triliuolis

.

enkias a elės

na uk

iršūnė
.

al utė

. Ka o ant lu
oli ir as

.

očia

.

ičirikas

.
klėtin e rakto lind s

ien ku el

ele inis

.
.

aklode di di di

. Visas
.

ed io

er lauk nurūko

eša
ru

.

uota

kertė e ne ranko

.

dir tas

en ia arti ka anos ska

didelė tė as

.

.

a

.

dar didesnis sūnus

sukčius duktė

a ale

.
i irikas š ukšt

. Vasar su kailiniais
.

ol nėn

ie

en l kst ten l kst

e
isa

ult

.

arškini

.

ini uota

. Balta ser ė ėlė aukso ke urėlė

.
.

Užminė Emilija Meidutė, gim. 1887 m., gyv. Užpalių mstl.
Užrašė Roma Gaučytė, 10 kl. mok.

. Kur u s kur ne u s čiu t u
.

inkt linkt retadantis

. Viena

alka du

ečius

os

.
.

akūrena

.

aiš traukia

.

.

eši t

r

.

o e

aikšto dan aus ne ato niek neskauda

. Keturi
.
.

ien

o os a

isus laukus a i ė s

onaičiai

o

ien skr ėle

.

.

e ėra senelis taukuotas
a a

is de uo a

.

r elė skatikėliais den ta

.

Užminė E. Pranckūnienė, gim. 1918 m., gyv. Traidžiūnų k.
Užrašė Vida Masiulytė, Užpalių vid. m-klos 9 kl. mok.

. Kailiniai
. Sėdi

o

ie as laksto

.

onaitė ta sio sekl čio

. uodi aučiai šoka
. Ko tė alia

al

ad

aud ia e stakli

ne alieka

tė raudona

.

ukšta

.

u i ant sienos katinas ir ne aliestas

.

i a dien

i a nakt

alto er no

.

e

.

ėsinis ku iliukas

. Viena

al

tė ši t rū

dė i

iktas šuo lo a

ši t

.

iaukia

.

.
.

o aus tais tas o skanu as ne a rastas
uodel

.

.

.

.

an tė sušukuota

ir e n či

.

ele inis lankeliukas
aik

areina

.
.

Užminė Juškienė (Balčiūnaitė), gim. 1902 m., gyv. Remeikių k.
Užrašė L. Baniūnaitė, Užpalių vid. m-klos 11 kl. mok.
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. Ba n čia e lan

ir e dur

. Bo a kė so sk lė

ė so a ie sk l ker ošius

. Visas a ėl s
. auna

er du

et o e

niau tus

ilna

oni

a učia

.
.

liku os

arti ši ta arškinė kai

Lietuvos valsčiai

.
ė as

atos šikna

.

Užminė Juozas Putinas, gim. 1924 m., gyv. Želbiškių k.
Užrašė Vera Putinaitė, Užpalių vid. m-klos 10 kl. mok.

.

talin ina lin ė
nėr

.
.

iške arnas

ė eli

alikus

a iuo a e

adeli

atsi r ta

.

audonas

aidelis

alia skiauterėlė

iena o ko elė stri us

skritus ka uoliukas raudonas seneliukas

s ėl

.

.

Užminė J. Reikalas, gim. 1922 m., gyv. Remeikių k.
Užrašė K. Reikalas, Užpalių vid. m-klos 8 kl. mok.

. Kas ne enėtas tunka
.

uli dė
dūši

ane iš

iš

ano

.

olio kai
iduri

niekas neka o a
. Visai nau as
.

ušo

.

an u e
na

.

an a

ečiu kai

elnias

kaul

.

koliukas

.

ena ant delno nutū us tuo au

ran ksta

tas dar inė ant rat

aukštesnis u slenkst
an ulis ska

sida ro

de ino

.

tas surai

.

do

aitinas o nu irus

et au sk lėtas

il ukas kaulo

. Su a

die as

isi

al a

a ska

.

.

a esnis

.

utis ant aukšto kalno kana i

uode a

.

Užminė Elena Janukėnienė, 56 m., gyv. Galinių k.
Užrašė R. Gaudytė, Užpalių vid. m-klos 10 kl. mok.

. Kai auna u ai ro e
ro tas akis
.
.

u

onaičiukai

i seselės

. Snie ena

er e i nesusieina

alė ėn

.
.

.
.

akišta

.

ina laukan na o iūri eina na o laukan iūri
ina

lios

eška

iestas ta e
ra ušu led
arti t

ele inio tilto o u to tilto

auroda a

. Ku rotas senelis
.

i ai

.

ie ena li k aukšt n dėt

. Se t nios
.

asenai akis
.

er kalnel nesusieina

. Višta nu ešta
.

dė ai kai

ati išlindai

et
.

alt

usn

aid iai

randu sida r

leli a

.

ust da a

isus laukus a kū rinė a
ieste

.

ieda

et

.
.

onės nesikelia

ra ušu sida r

randu auks

.
.

ši tas nuo et
23

Ker ošius (sl.) – prekymetis.
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. Kar elis urkuo a o

ir liai klausosi

. Va iuo u

a iuo u nėra ė i

.

uolėlis ši tašakis

uolas
t

.

li deli

o

uri ko as

aliala is ant t

ir lel
neėda turi

neskraido turi dūši

et ne isuo et

nt ka ino l nas

.

.

i t a i

ienas

ie uo

.

a as o uolėlis

.

ale lauko ačka truko

.

eši

šakeli

o li d ant

lunksnas

.

ano

.

isus a š iečia

.
.

onai dir a a se tintas ilsisi

.

. Kai sto as tai io as kai kiša tai
ukso uosta laukus uosia

uša

.

.

. Sida rinis laukas e tak
. Su in o

.

.

neina turi šiaud

.

.

.

kertu kertu nėra skiedr

.

in ilas ant aukšto kalno sida ro

al a kana i

uode a

.
. Bė a e ko
.

ilna

uša

arška tru ini

e rank

.

idur

ke alas

o

.

Užminė Ona Urbonavičienė (Galvydytė), gim. 1907 m., gyv. Likunčių k.
Užrašė Birutė Dapkutė, 10 kl. mok.

Paukščių balsų pamėgdžiojimai
Lakštingala
. Vakaras

akaras

au

akaras

is a ais a ais a
ulėki

ulėki

ult

us naktes

us naktes

au

au

usnake

ult

ulėki

ult

ulėki
us naktes

usnakte

au

usnakte

Kelki es kelki ės kelki ės
Va iuoki

a iuoki

a iuoki

Kink t kink t kink t
akinke

akinke

akinke

Sėsk sėsk sėsk sėsk
Va iuok

a iuok

a iuok

erk šerk šerk šerk
rū t rū t rū t rū
ušra aušra aušra
a ai a

a ai a

a ai a.

Vieversys
.

ir

ir

iekas
š

ir

a asaris

a asaris

ani nelasina

ats aš

ats aš

ats
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alikau

Lietuvos valsčiai

ilnus aruodus

eradau ne

usas.

Pasakė Uršulė Indrašienė, gim. 1893 m., gyv. Remeikių k.

Gaidys
. Jaunas gaidelis pradeda giedoti:
ėte

o

ėte

o

. Išgąsdintas gaidys:
Kad tu sude tu

Kad u sude tu

Višta
. Gerai lesinama:
ė au dė au ir dėsiu ir dėsiu ir dėsiu
Prastai lesinama:
Su... su... sudė au Su... su... sudė au
. Sudėjus kiaušinį:
Ka a ka a su deši čia
Ka a ka a su deši čia

Kregždė
.

ai
Kai
laka

an d

ai tai

an d

ai

tuos l nus ke a
laka

laka

laka

askui s iestu te a.
. Seniau žirnius džiovino žarduose.
Pavasarį kregždė, tupėdama ant tuščio
žardo, apgilestauja:
škrisda a

alikau

iln

a ar au iščiuita

Žvirblis
. Žvirbliai žabų krūvoj susirinkę:
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Vana s

ana s

ana inis

Vieni taukai in šikines.
Kai tik pamato vanagą, sprunka:
Vieni

ūkai

ieni

ūkai

Pelėda
. Pelėda prie namų pranašauja:
V st k

st k

Pasakė Kazys Abelinskas, gim. 1883 m., gyv. Galinių k.

Gandras
.

andrai
a a

andrai

a a

ati ra ana

an undelas neke e
Kad ir ke e neda e
a

arteliais

akiše.

Atminimai
.

e a išk to kuris linki tau

.

ano s a onė
a o akutės

as ta e
ane

. šreikšti noriu
a e s aou
.

er a
r

ius

is dar nedr stu
et

al aš kl stu.

asaul e š iesiai i ėk

eni as
rie audr
Bet tas a

dėk

ū iantis audrin as
inai nelai in as
a iuo a.

e tas lai in as kas turtin as
Bet tas kurs

.

uikiausiai

kiek ien su ilio a

Kuris ne sa o lai u
.

laukia

ritraukia.

eilės iedeliais

.

ero.

š
urt

rotin as.

ne karalaitė
ne arto u
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uriu

Lietuvos valsčiai

ien šird

tau do ano u.
. Kai snie as us uodas
arna alta
ai

ūs

drau

stė

au us

erskirta.

iena

ra iausia iš

.

Viena tik

er

inai kai

is

etus

ro ė tar

ied

i tadienis ran us.
.

orėčiau

a auti

ė el

Kurs su a al

šakas

uskinti al
r
.

šakel

a uošti ta sias kasas.
r kl kia e ero u ėdros
r sklinda nuosta i daina
š

is

atau ekrašt erd

r ta o nuosta ias akis.
.

ors toli aš ūsiu
r

ar us kentėsiu

Bet ta s

ran io i

a iršt ne alėsiu.
. Bėras ir as ė a
asa ėlė
e

uša

lėk

er

Bernu ėlio
. Kiek

lušo .

irio

ant

te

ra

edeli

la eli

iek aš tau linkiu
aun stės dieneli .
.

risi ink
š kuri
r

raeit sias s a ones

ateičiai

lanus

alandas t sias tai

Kur auka ai

eilei

. Kai a eisi š ka

nei
alonias

ir utinei.

el

š a iuosi kur kitur
24

lušas – kvaiša, žioplys, pusgalvis.
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ai

raskleidus š la el

t ink
.

ane

isur.

uksas ir sida ras
ai

ra i

Bet u

ora

uos

ra esnė

eilė ir dora.
. Kilk

irš

kai

r ne irsk e

alin as
n kai

uolas

erkšlen s

luosnis.

Išrašyta iš Bronės Galvydytės, gim. 1917 m., gyv. Ubagų k., atminimų
albumėlio. Išrašė V. Kuliešienė, Užpalių vid. m-klos mokyt.

.

e raleisk dien
e raleisk

aun
e naudos

aila us

ateit e

Bet ne r š au niekados.
. Kai
ai

altos leli
širdis

Visie s ta
Kitie s
. Kai

lauk

a sta aus us.
eilė skirta
klastin a

au io

rakeikta.

ė ai skrenda ta o od iai

okie aiškūs t lūs l
r tada u

irši kad esi čia e ė

r kad ne
.

nakties sa nai.

ensi čionai a

inai.

e tas lai in as kas turtin as
e tas lai in as kas

ra us

Bet tas lai in as kuris su ranta
lėti

ro

. Vienas tik

.

ir drau us.
asaul

ai

astan os

ai

ū ia

daiktas
enti ir

ra
irti

ertas
alin u

ė as su da as skarot

o aus

astan

o u .

uš

sielo n ku nera u
unešk

ė el

int

Kur liko is kur
.

ra saulė

as

us

alikau na us.

aliuos kloniuos au
S

t

di ra unės

a iriais.
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Lietuvos valsčiai

ar niekad niekad ne ūna
au šird

nera u

. aučiu kad

akarais

asara

raė o

šird iš o ė ka kas.
uliūdus klausiu rudens
Kas lai
.

ėo

din usi atneš

ra ė s aun stė nu dės al
r la as la

ro sute as tik ta o
K a iu
. r ka

os

elsiant l dės.

a asariu

ardas

as

dės.

tau reikė o ra

ati ti

a e atsi inus sunku

an nuri ti

nt in snio kiek ieno kur aš tik esu
Kur tik
.

asisuksiu ak se

š ir šiandien
udu u o

is tu.

enu kai
šio

rieš dau el dien

ieto kartu.

ik ats ėti ne aliu kas učia o

ane

r tai tu ar tai saulė ar saulė ir tu.
. r

ėl

dės

alan ė

a

K e iant

ar i ur inai
inai

au se siu
.

dės.

ied aš nusk nus
rie širdies.

risi ink saulut
risi ink

ėnul

risi ink ir tė us
Kur
.

o e ė

ra diena ir naktis
ra

eilė ir

ra saulė ir
rieš
.

uli.

ėnulis

eil

risi ink t
Kuri

iltis

ra iai

iskas nulis.
alt ro
di

t ink tu aun šird
Kuri ta e
.

etikėk ta

li.
drau u iui

Kuris auks ir sida r

ada
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ikėk tik ta
nt
.

kuris aun šird

eilės aukuro deda.

uksas ir sida ras
urtas ir
Bet u

ar ė

is ran iausia

li i drau ai.
. Saulė dėl dienos
ėnuo dėl nakties
a o skaisčios ak s
Vien tik dėl

an s.

. Būk tu links a kai

saulutė

r š iesk s induliais
araš siu tau laiškel
eilės odeliais.
.

ors

riaust

r š iest

erkūnas

ai ai

lėsiu aš ta e
liu a

inai.

. Kas rašo laiškus iš
Kas iš

eilės

a rastu o

aš rašau sa o

ard

au dėl at ini o.
.

ors

eni o an a

a e toli nudan ins
au te u eilutė šios
Visur
.

dėk
lėk

is

ane

ėlele

ri ina.
dėda a ne

er ele

sk

ernel

lėda a nekl sk.
.

raeis aun stė
a els ali iedai
Vien saldūs at ini ai
Vaidensis a

.

inai.

rie at iro lan o
S a oni

ainik

ari us
inu
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S a oni

sa nuose

Lietuvos valsčiai

askendus

a iršti ta s ne aliu.
. Kai šird sus aus nuliūdi as
r ašaros

il

a elk

ernelio laiškel

alen

s skruostus

ins is ūs

. ei u
ei ne

ar us.

li

od tark

li

asikark.

au eka ant ant šakos
Velnias kit

aaukos.

. ei u nori ūt lai in a
ai

nešk kitie s

es i tuo et
r ta
.

u s

asla tin ai
atie s.

ai ė ne ant lauko
e

ėli

dar el

Bet ant aukšto kalno
rškėči
.

krū el .

inok kad

oters širdis

ai ledinė aikštelė
Kuria dau
Bet dau
.

kas iš a inė a
kas ir

al

u su rasi ko širdis

nusisuka.
lakė

Ko ū ė kle as nera us.
ada

al ta o

dros ak s

dresnės u o ne u dan us.
.

es išsisk rė e iš čia l
rau
u
es

. Kai

kla ūnai

ak s l dės dar toli.
a irši
is

ane

uk tai

ūna

risi int ne ali.

keista

onės susitinka

etikėtai susidrau au a
askui išsiskiria ir din sta
Kai
.

el es

aleistas ak uo.

eni o lai tai krei i
Bet tu

asistenki eiti tiesiai.
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.

eni an ne r ta tr s dal kai
asak tas odis

raleista

ro a

ra ė usi aun stė.
.

ino iedas suktin tau šoka
ino iede ta o i dalia.
u ne erk nors ir liūdna tau ūt
eriau

.

risi inki

eni as
is dau

ane.

anašus

u

k nusineša

Bet nieko ne r ina.
.

ra ė s

eni as kai

ro

a ono lan

ra ė s aun stė a sikaišiusi iedais
Bė s

etai

r ūsi
.

au
au

ė as šoks s a oni

tan o

at s tik kitais

eidais.

es
uiki

e ė dal k

kas lėsta

raeina n ksta

Bet kiek ieno šird
ats
. Kai

uikiausias
ė ai

asilieka
ran iausias

erks ant

aun stė.

ano ka o

elton s ėl iš lašk s
ada sunertos

ano rankos

au iau at ini
.

as

us al

uo o el
r tai
ik tai
ors

neraš s.

os

di.

nukrinta alt

čia alia

iela

da nai čia
akarais ant

dū

de esis.

li a

krašte.

erkia uodas uodas liūdes s
rieklėčio dainuo a ar onika.

Išrašyta iš G. Bugienės, gim. 1940 m., gyv. Mikėnų k.,
atminimų albumėlio. Išrašė R. Gaučytė,
Užpalių vid. m-klos 10 kl. mok.

. Skra ok kai

itelė tar

Kur nutū si
inkiu rasti tok
Kuris us

ied

iedel

ielas a

. aun stės s a onės
Kai

dinči

anu ne inai.
inai.
er ė a

erlai r tinės rasos
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r lieka tik

ilki šešėliai

riden ti eširdės
.

Lietuvos valsčiai

ra ė s

i los.

eni as kai

ė as

asakin a aun stė s a onės nu lasnos.
Veltui tar

kr keli

r

osi

e r š kas din o niekados.
.

enki ir inok
Kad ne tas lai in as kuris turi dau

turt

Bet tas kuris turi skaisči siel .
.

ors

asaul

enustok

nera u

ilties

adės drau ės ir drau ai
enk
. Kas

rie ateities.
aunas ūda as nedr sta

Būti d iau s o kūrė u
a

iskas

Kai
. Ka

asaul

nu

rudenio la as nuo

sta
ė o.

ieškoti lai ės ir rūsčiai s a oti

Ka

šird e

au

inti skaus o

eriau

dintis

asaul

ainikus

nieko ne inoti

asaulis ne tai

us klaikus.

Išrašyta iš Julijos Petrauskienės (Kazickaitės), 45 m.,
gyv. Kušnėriūnų k., atminimų albumėlio, rašyto 1943–1945 m.
Išrašė Lidija Petrauskaitė, 10 kl. mok.

.

ra ka kas ko laikas keist nedr sta
Ko neu den ia u
r tai ka kas
ei i

.

adinasi

i čia

r
Kai

stė

ai si ir ne risi insi
arašė tas k ailas eiles

at tas raštas
araš tas
.

drau

ra t ra ir at ira.

al kada
Kas

aršties skara

et seniai iš luk s

ardas ir sena data.

risi eni t

akar t l

alan ė e de ė laukinė ara

r uokės

ėnulis u toli o šilo

r sklido iš klasės aus in a daina
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.

olu o

dės

ėl sodai

Klasės uokas ska
ik

rie kelio

ės dar il ai

alinkus ra unė

Tau sakys: „ e e r š au drau ai“.
Užrašyta iš M. Pinkevičienės, gim. 1905 m., gyv. Kušnieriūnų k.,
atminimų albumėlio. Išrašė R. Pinkevičius, 10 kl. mok.

Liaudies meteorologija
.

inus sėti kai

di šer ukšniai ar a

. ei de es s e ai eina
.

s aidosi

.

ir liai dulkėse
iesi

. ei
. ei

er

. ei

e u ės

eriausiai u dera.

us šalčio.

audosi

andens

ai or kštė
ir liai

tada

rieš audr .

. ei l a ir ant
.

utinai

rieš liet .

ūslės darosi il ai lis.

rieš liūtis. ei

ulkais skraido

ai or kštės dau

us

eštines l a ne reit us
ėnuo šla ias ir

. ei saulė leid iasi

de es

raudonu o

us

ė o.

ra us oras.
iedra.

akarai rasoti

erai u derės

ie os.

us lietaus ar a ūkanota diena.

Pateikė J. Velbasys, gim. 1926 m., gyv. Norvaišių k.
Užrašė V. Velbasys, 5 kl. mok.

. ei ie
.

la ai a šerkšni

ed iai

usės ir uodai skaud iai kanda

. ei iš dū traukio išė

us

eras derlius.

rieš liet .

dū ai nek la

et e ai sklaidosi

. ei dū ai k la aukštai ir a siniaukusia
. ei šunes

olio as

rieš šalt .

. ei katės duris ar stalo

ako as drasko

.

rieš atodrėk .

aid iai anksčiau
er

ieda

ra n čias

. ei da nai šiaur s
. ei

asario
ė as

. ei ko o
a asar

us šalčio ir snie o.

etai.

ali a tikėtis šalči
us

o ei aukštai

ra us ir šiltas oras

riaud ia reikia laukt audrin o

. ei rūkas nek la o e
. ei

iedra.

ė o su snie u.

us derlin i

us ir aland io ir

ėnes

us

d. saulė š iečia

učia

aukščiai skraido e ai

. ei ko o antr

us

us snie o.

. Katės šilu os ieško tik

. ei

ore

arnos

n

ula

us

ra us oras.

ėnuo sausas tai ir ir elis us toks
rad ia šilta tai
a asar l a

isas alandis šiltas tai

. ei š ento ur io r t
. ei auno
. ei

us

eri

at.

a ai a us šalta.
us

eri

etai.

e u is us

erokai

ėnulio ra ai u siriet

ili ie a

us ir asara šilta.

audosi atšils.

. ei aland io
. ei

šilu os.

a asario.

. ei aland io
. ei šiltas lietus

us snie o.

aš la

ėsus o ir elis

us dau

šla ias.

šieno.

us la ai šalta.

etai.
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. ei sausio

rad ia ir

a ai a

. ei sausis

i lotas

us drė ni

. ei sausis šiltas

us

. ei

au

. ei

uoluose dau

et

. ei ru

ūčio

ėl
ili

ruodis sausas ir

. ei

orai kraustosi

. ei s alis

er

et .

us il a

iedra.

runkščia suneš

. Saulė

a asaris us nešla ias.
alu es

i lotas

ed io

snie o ie os

us lietaus.
rieš dar an .

iršūnė e

audoni saulėl d iai

us

rieš šalt .

ė o.

andras iš eta iš li do

. Kre dės aukštai skraido

andriukus

rieš

us lo i

etai.

iedr .

iščiukai il ai kra štosi

rieš liūtis.

. ei

akare rūkas k la sekanti diena us

. ei

akare rasa

us

etu.

ruodis.

uo drasko na ais sienas

. Vištos ir

us šalta.

us dau

de es leid iasi

. Varnos tu i

iedra.

iedra.

ruodis tokia ir ie a.

. ei

er Kalėdas šilta tai

. ei

er Kalėdas dau

. ei

er Vėlines šla ia ateinant s

er Vel kas us alta.

snie o

us

eri

. Vė iai eina

akraštin

etai.

etai us

. ei s alis šaltas ne us ko ūstus

adinanči

aisin i.
kir in .

rieš liūtis.

. ei ant s

anden

. ei nakt

taškosi ir rėkia

ai dės neaiškios

us lietaus.

us lietaus.

. Koks lie os

ėnuo toks ir sausis.

. ei

a akare

radeda niauktis ir saulė de esin sėda

. ei

er onines l a ru ia ūtė us drė na.

. ei u

aukščiai e ai skrenda

. Vištos il ai l ant

. Vė as

rieš

us audra.
rieš oro at ain .

ruod e us šalta.

. ei nuo

šni

. Kur iai

ėlai ruden rausia e

la ai nukrito

. S o ūnus reikia nurauti
. S o ūnus sodinti
kad

as ruduo.

lis.
ė

asto ėse stū au a

. ei ir el e l a

us tru

lis.

aukščiai neri au a

. ei de es s eina

ietus

us oro at aina.

aikšto il ai lis.

. ei u saulė raudona
. ei

olio asi ir kiaulės

us lo as oras.

. Koks ir elis toks ir

. Koks

asara.

rieš liet .

. ei

. ei

et .

lietin a

us šalta ie a.

nelekia arkliai

ai or kštė aiški

.

er

a asaris.

ėnes da nai ūna rasa

. ei

.

as

ali a tikėtis

etai o ei šaltas

naktis alta reikia laukti

. Bitės toli nuo na
ie ia

ra i

Lietuvos valsčiai

e

reitai ie a.
us šilta ie a.

rieš ru

er Stanislo

iena tik saulė ūt

us

ūčio
e u ės

dien .
d.

rieš

al.

ėnulio .
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.

uliai iškėl

. ei

er Kūčias snin a tai itė s us

.
.

rieš šalt

al as uod ia or

iškas ošia

etai.
us atodrėkis.

atšils.
aukštis dūduo a

us lietaus.

arna krankia tris kartus tuo

.

ašiniai raso a

.

uo ol ėda

. Vakare

eri

anduo šulin e k la o ei krinta

. ei dudutis
. ei

rieš audr .

us

a asaris.

rieš liet .
rieš liet .

aid s

ieda

us lietaus.

Pateikė A. Šapokas, gim. 1898 m, gyv. Nodėgulių k.
Užrašė V. Kuliešienė, Užpalių vid. m-klos mokyt.

. ei u

ečiu e de a ari os tai us atol dis.

. ei u dan u e

asirodo

ai or kštė tai dar il ai lis.

. ei u de es s nukrinta e ai tai
. Koks lie os

reit lis.

ėnuo toks us ir sausis

ei u a siniauk

ri ust s dau

iedra

šaltis

snie o.

. ei

elės li dus suka aukštai nuo e ės

. ei

oratinkliai ruden a klo a e

. uo didesnės skru dėli

ei u

us šla ias ruduo.

il ai us

krū os ruden

eras oras.

uo s arkesnė us ie a.

Pateikė Pranas Dapkus, gim. 1919 m., gyv. Likunčių k. (gim. Šeiminiškių k.). Užrašė Birutė Dapkutė, 10 kl. mok.

. ei

rieš aušr la ai aiškiai

. ei nakt
. ei
. ei
.

iške šilčiau kai

irusi
elės

ai dės
lauke

us

risirenka dau

rieš liet

kiaulės

aukščiai

. ei

ir liai

rūd

ulkais skraido

us

reit us šalčio.

ra us oras.
ė as k la ir nuo

idurdienio

ra us oras.

ie ers s il ai ore

. Susi ūr s uod

runkščia.

iršūnėse tu i ir aukštai skraido

. ei nakt t lu o saulei u tekė us
nut la tai us

a ie a.

us šalta ie a.

sienas trinasi arkl s

ed i

us lietaus.

ra us oras.

a er i o dien šalta us len

. ei

. ei

ir a

lasdena tai us

s iečius

. ei saulei nusileidus
alta š iesa tai us

ra us oras.

ranašau a

er or .

akaruose il ai

at ti

iedra e dan u e

ra us oras.

Pateikė Juozapas Urbonavičius, gim. 1905 m., gyv. Likunčių k.
Užrašė Birutė Dapkutė, 10 kl. mok.

. ei a link

ėnul

. ei u r te ūna
. ei

akar

asidaro altos s al os uosta tai oras atšils.
a a rasa

ė as sti rė a

us ne asto us oras

ali

al ti.

enklas il o lietaus.
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. ei s arkiai
. ei u

ūsda as

ora dien

iš kitos
. ei u

ė as sukelia dulkes

ūt s

ienas ir tas

ali a laukti lietaus.

ats

ė as stai a atsi erčia

usės tai enklas oro at ainos.
ir liai

ešasi

us lo a diena.

. ei u kuosos išlindo iš ka in
. ei

akare čirškia io ai

. ei

asar katinas tu i ant

.

Lietuvos valsčiai

uden ant lauk

. ei nuo ka

us

reitas atšili as.

era diena.
ečiaus lis.

išsidraik

arinės

us

oratinkliai

ėlės kali os la

šalna.

laša

andens lašeliai lis.

Pateikė Ona Indrašienė, gim. 1894 m., gyv. Remeikių k.
Užrašė Virgina Reikalaitė, 9 kl. mok.

. ei sausis u o šaltas ir sausas ru sė is us šiltas ir sausas.
ei sausio

ėn. dau

snie o ir u o nešalta ru sė

dau

lis ir

us šalta.
. Kai auštant Siet nas ateina
. Kai
.

ed iai i a raudonuoti laikas ru ius sėti.

uo

ataušo š entės ir e ė ir

. ei dau
. ei

ietus laikas ru ius sėti.

šer ukšni

anduo ataušo.

us šla ias ruduo.

elės ir iurkės anksti

na us kraustosi

us ankst

a ir

s arki ie a.
.

er ės ruden

. l i
.

a akarius ant uode os išneša.

ar ekliai

il as

a asaris.

s s aukštai skrenda

us dau

. Varnėnai anksti

arskrenda

. Bitės anksti lakt atli do
.

nkst

.

iena a niukusi

. Snie as

a asar

ra us

audosi

rieš nakt

reitai tir sta ir

lauk šla ios

us

arnos

andens
us šiltas

e ai

a ai.

a asaris.
a asaris.

rieš atšili

ra us oras

.

lauk šalnos.

anduo s a iai kle a

asaros.

. š er o teka dau

sulos

. ei

a asar u ėse

anduo ne ak la

us lietin a

. Kai

arnos iūri

asara.

asara us karšta.

ietus tai šilta kai iūri šiaurėn

šalta.

Pateikė Jonas Trainys, gim. 1920 m., gyv. Užpalių mstl.
Užrašė D. Trainytė, 9 kl. mok.

.

ie

ėnul

uostos

snie as.

. Višta sto i ant

ienos ko os

. Varnos ruden

audosi

. ei ie

katė ant

rind

šaltis.

anden
uli

lietus.
atodrėkis.

Pateikė Juozas Putinas, gim. 1924 m., gyv. Žeibiškių k.
Užrašė V. Putinaitė, 10 kl. mok.
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. Kai stul as nuo saulės e
us
. ei

n krinta tai us lietus o kai aukšt n

iedra.
aid s

akare

ieda tai r to aus dien

. Kai kre dės skraido

irš

andens

us lietus.

lis.

. ei u saulei sėdant de es s r tuose r to aus dien lis.
. Kai

erai

irdisi iš šiaurės

. Balta saulė liet

lis o kai iš

iet

us

iedra.

rodo.

Pateikė Kazickienė (Surgailytė), 75 m., gyv. Kušnieriūnų k.
Užrašė Lidija Petrauskaitė, 10 kl. mok.

. ei u de es
net

rieš

kelias nesutinka su
ė

ė u o kai

kada rodosi kad de es s

eina tai reiškia laukti lietaus.

. ei u dienos karštos o nakt s šaltos tai enklas il os
. ei u ie os laikotar iu ant

ed i

šak

iedros.

laikosi a ledė i ai tai

asar

seka lietus.
. ei u ie
.

aid s

sausai š la tai

asar saulėti orai.

ieda ant laktos

. ei u kre dės anksti

adinasi us oro

arskrenda

er aina.

i tin

tai reiškia kad ne us šaln .

. ei stul ai ū ia tai us šaltis.
. ei

o

. ei u
. ei

etu i a

ie as

reitai lis.

ai dės i a ir a ie

dienos

ėnul

als as ratas tai tuo

ai or kštė alia ir eina

raudona ir eina
. ei

riek

askui de es

is sa ait

de esio tai dar lis.

tai us

us šalna.
ei i ūna

iedra.

ūna karštos dienos ir nė

ieno lietaus lašo tai sekanči

sa aite lis.
Pateikė Valė Žemaitienė, gim. 1906 m., gyv. Užpalių mstl.
Užrašė Girdutė Barauskaitė, 10 kl. mok.

. Katė drasko
.

ed

ir liai lenda

us audra.
alė ėn

.

a ilis lenda

.

arka krai o uode

us lo as oras.

ro lan

rieš lo
us lo o oro.

. Vanduo alo dru stas
. Kiaulė
. Bitės

erčia
iktos

i

or .

us šilta o

rieš lo

rieš šalt

anduo lieka š arus.

or .

rieš liet .

Pateikė Valė Indrašytė, 58 m., gyv. Nosvaitėlių k.
Užrašė V. Indrašius, 10 kl. mok.

.

an us

.

audonas dan us

.

link

eltonas
ėnul ratas

us šaltis.
us didelis

ė as.

oro at uoli as.

. Saulė eina de esin raudona

us lietus.
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. Balti de esiai aukštai
. ei ie
. Kai

akil

tai us didelė

er nas atrodo raudonas
el ia kar

ir

. ei u suod iai ant

us

ienas s arkiai

. ei u

asario

. ei u

andras iš li do iš etė kiaušin

andriuk
.

tai us lo i

idelė rasa r te

. ei nakt
.

us
us

saulėtos dienos

iedrios dienos reiškin s.

rieš šalt .

rieš liet .

. ei itės anksti r t išskrenda
. ei

etai o ei u iš eta

ranašas.

. ei r te ūna rūkas ir išsisklaido tuo
. ei u

eri

etai.

rie lan o stiklo

. Varlės kurkia

iedra.

asara us lietin a.

iške šilčiau ne u lauke tai

lės lenda

erkūni a.

ū a.

uto a lis.

uodo du no de a

ėnuo raus as
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arnos e e

aikštinė a

at tai reiškia

laukus

us

er snie

arnos skraid da os rėkia

iedri dien .

iedra.

us atodrėkis.

us lietaus.

. ei u itės neskrenda toli nuo na

tai lietaus us.

Pateikė Emilija Meidutė, 87 m., gyv. Užpalių mstl.
Užrašė Ramutė Gaučytė, 10 kl. mok.

. ei

a asar

ir i alksniai išs ro sta tai us sausi

. ei e lės kankorė iai ruden
šalta ie a o ei e ai
. ei ruden la ai nukrinta
nekrinta tai

ra dau iau

etai.

iršūnėse o e ai nėra tai us

tai šiltos ie os lauk.
reit tai us ankst

a asaris us la ai

ėl

as

a asaris o ei la ai il ai

as.

Pateikė Angelė Umarienė, 73 m., gyv. Mažionių k.
Užrašė M. Skeldavičiūtė, 10 kl. mok.

. ei u

arnos

akarais tu ia

ed ius sako kad nakt

arnos ūriuo asi ant e ės sako kad nakt
.

er ės e ai skrenda tai us ie a ankst

. ei

anduo stai a e atl d io

iršu ledo

. ei

ėnulis iš l šk s ūkanotas

. ei

elia s narius tai keisis oras

. ei

a.
asirodo

uli

rie krosnies

us lietaus ar a atl dis.

us lietus.
ali as lietus.

o ui skauda rankas ar a ko as tai us

. ei katė

us šalna o ei u

us sti rus lietus.

laud iasi

aurus lietin as oras.

rie os ar a

ula susirietus

tai us lietaus.
.

u ėdros rėkia

us lietaus.

. Kai saulė nusileid ia ir ūna raudona a linkui tai us ateinanti
diena
. ei

ė uota.
ir liai ir

ištos

audosi dulkėse ka stosi ose tai us lietin as oras.

Pateikė Petras Sagadinas, gim. 1902 m., gyv. Ilčiukų k.
Užrašė Irena Baukytė, 10 kl. mok.
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Burtai ir prietarai
. ei u katė

rausia urn

us s eči .

.

ie ti dešinės rankos deln

.

ie ti dešin ak

reikės

. ei r t susitinki

r

reikės s eikintis.
erkti nie ti kair

reikės uoktis.

tai ši diena lai in a

ei susitinki

oter

tai kas

nors atsitiks.
.

reikia kir ti esant auna

. Kiaul
. ei

auda o esant

al ant ant stalo

irtuokl

ėnesiui

eriau

ilnačiai kad iš irus ūt

ilnos au s.
didelis

rilaisto a sriu os tai sako a

a alas.

er inai kad

aus

r .

. ei nie ti kairės ko os

ėd

kelionė o ei dešin

reikės šokti.

Pasakė Genė Butkienė, gim. 1922 m., gyv. Vygėlių k.
Užrašė Milda Butkytė, 9 kl. mok.

. ei

ištos ka o asi tai us

. ei

e utė u kukuo a

akauš

. ei

e utė u kukuo a

ulint tai

. Kai katė

kči .
tai

rausiasi kuria nors ko

. Kai sa nuo i

etus ūsi tin in s.

tai iš tos

usės us s eči .

aukščius lauk laiško.

. ei u l dint nu irėl
susitinka

irsi.

isus

oter

susitinka

r

adinasi nu irs

adinasi tuo

irs

ras o ei u

oteris.

Pateikė Emilija Slapšienė, gim. 1897 m., gyv. Užpalių mtl.
Užrašė D. Umaraitė, 10 kl. mok.

.

a asar
danti

.

au

et

skaičius
.

nutir us snie ui kai
nuk sti ied ir su al

ir o i e uo ė reikia nusilenkti

ai niekada neskaudės nu aros.

akare išeini laukan ir a ka ini statin t or . ei statini

orinis tais

au

ra sta
ti.

et

etais ištekėsi.

akare nuneši

išto

ras us

irtuoklis.

reiškia kad ta o

lest ir

ert

ei

išta

ir a atsi ers tai

Pateikė Valė Žemaitienė, gim. 1906 m., gyv. Užpalių vnk.

. Kūči

akare

iš ten us
. Kūči

er inos eina iūrėti kurion

usėn nusisuk s šuo lo a

iršliai

akare eina

alk

nešti. ei u

lė

e

alk

skaičius

orinis tais

etais ištekės.
. Kūči

akare traukia iš

tas ir

o staltiesės šieno s il . Kas ištrauks il iausi

ens il iausiai.

. Sute us nereikia eit dra u i
. Kai

al ant skaitai

. Vo ta

ėlė

skal t

lau ės nuneš.

at int su al ai.

eriau au a.
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. ei u sa nuoti dant ištraukiant

irs kas nors iš arti

. ei u sa nuo i šluo ant

irs.

. ei u ta s ne a ino
.

kas nors

Lietuvos valsčiai

.

ūsi turtin as.

ir adien nereikia i tis nau o dar o nes nesiseks.

Pateikė Marija Jovarienė, gim. 1902 m., gyv. Užpalių mstl.
Užrašė K. Musteikytė, 10 kl. mok.

.

au a i io nieka

.

ir

.

lu t iš lo us skal ė a nusi rausia

kart

.

nusi kuln

. Sudu o indas
.

šoksi to

ila

o aus

andeniu kad sekt si dar as.

eid

kad ūt

š arūs skal iniai.

estu ėse.

lai ė.

o us nos
akasė

nerodo kad lo os ak s nenu iūrėt .

r us iš lauko arto

e

n

akasė

iš irsi kad

iš irsi kad kas nors

irė o ei aukšt n

i ė.

Pateikė Angelija Gipiškienė (Štirvydaitė), 85 m., gyv. Lėlių k.
Užrašė G. Remeikytė, 10 kl. mok.

.

rie lo os

au

et

nakt

u den ia alana. Kas sa ne
. Kūči

er inos

akare reikia iššla us ka

kur šun s lo a ten us
. Seniau

er os eida os

adeda ki ir su

a rašo atsi erti tas us
ar

atsistoti ant šiukšli

estu ės kur

alkas

ulti a si ilda o

andeniu ir

ru.

auna

ir klaus ti

a ra as.

ie iais. Kas ateida o t

ie i

skaičiuoti u to tikėda osi ištekėti.
.

er inos

ulda os

o

a al e

adėda o

Kur r te ištraukia toks us os
. Kalėd

r te

. Kūči

akare

ro

o ieriukus su

er inos

ras us našl s o ei aun

ardais.

ardas.

lauk reikia eiti susiki us d iese tai a
ata s

r

s

es

o

or a iniuk .

audo a is. ei su auna sen a
tai aunas.

Pateikė Veronika Vanagienė, gim. 1891 m., gyv. Užpalių mstl.
Užrašė I. Gaigalaitė, 9 kl. mok.

. ei u arkl s

a iuo ant

šliu

išsikinko tai auniesie s nesiseks

tuo išsiskirs.
. ei u diena lo a kai
lo as
. ei

ie nesutars

al ai iš

a iuo a tuoktis tai auniesie s

uodo

us lietus

estu i

. ei u l dint nu irėl atsilieka nuo
tai is netrukus

eni as us

aid sis.
dien .

inios ent ienas

o us

irs.

Pateikė Emilija Slapšienė, gim. 1897 m., gyv. Užpalių mstl. (gim. Stabulunkių k.). Užrašė Aurelija Žvironaitė, 9 kl. mok.

. Kai d ie

š ieso

sė a

us kūlėti a ai.
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. Kai
.

ir

lauk išneši

kad nenešiot

lėšrie i

ir

kart

kad

an ti

iščiukus

uos reikia iškišti sau

ro u ant

aukščiai.

ie enis a i ilda o

andeniu ir duoda o

or kiaušini

erai sekt si.

. Ko ūstai reikia

aust ti delčio

tada ie ūna kieti.

. Bul es reikia sodinti kai dan us ūna de esuotas kad ul i
ūt
. ei

kel ai

didesni.
a asar

ir a

a atai

arl

tai ūsi tin inė o ei skru d

dar štuolė.
Pateikė P. Masiulienė, gim. 1922 m., gyv. Kuprių k.
Užrašė V. Kurpytė, 9 kl. mok.

. ei

elėda rėkia

. ei eida as

us krikšt nos.

er slenkst

. ei dešin rank nie ti
.

uo stau ia

suklu si

atnešė lai

. Skruost nie ti

reiks

kis nie ti

. ei skersai keli
a asar

ūsi

ini

.

.

erkti.

a iršai

ne r k at al

ereina kiaulė

. ei iš krosnies iššoka ari a

. ei

ausi

uoktis reikės.

. šeida as k nors

. ei

ei kair

rieš ėd .

. Voras nusileido
.

nesiseka.

s eikina

ir a

a atai

us

nesiseka.

ėda.

us s eči .
arl

sušla si

ei skru d

reitas dar štus.
al ant kas nors nukrinta nuo stalo atsku a s ečiai.

. ei i i a sėti

inok kas nors ta e

ini.

. ei ant lie u io išsikelia s uo as ta e a kal a.
. ei

ir

kart

andr

ei sto ėda as
. ei

isi

aikinas ar

šei
.

ei

e al

a atei eida as

etai us tokie kai

er ina

ien

a ato

teks dar

k iš ke tu ės

ir

a ūti

askutin

a

us

. Kad

ėd suriši didel
rie us

alkas

. Kelnės s uksta
. ei

e utė kukuo a

. ei

išta

ieda

ir nukirsti
. ei
.
. ei

o aus

do u o us

ir ši diena.

kart

a asar du

andrus

sukurs

ien un iu.
us

eras derlius.

ir kitais

etais

erai derės a ai o ei

rasti.

ienas ūt

. ei nešant

et dau

aikai us uodi.

. ei sė ant ar sodinant lieka sėklos
. ei

adinasi š

ent

ir u su uštu s iestu
iena iškrinta

ate ti kar ės

ara es.

us s eči .

us lietaus.
rie na

us nelai ė.

us nelai ė.

orint os iš en ti a sukti

išt tris kartus

al .
asodintas kada

s

si ilksi iš irkščiais altiniais
aukštis skrenda

ro lan

erau a t
ūsi

o

uštas ar a

is

irs.

irtas.

us laiškas.
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. Sau okis kad

e utė neu kukuot

. ei uoda katė

er ė a skersai keli

. ei kiškis er ė o skersai keli
o ei iš alos
. ei sutikai

alon

e

ini

isus

etus
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neturėsi.

us nelai ė.
u ant

kelionė seksis

nesiseks.
oter tuščiais ki irais nesiseka.

Pateikė Antanas Šapokas, gim. 1898 m., gyv. Nuodėgulių k.
Užrašė Vanda Kuliešienė, Užpalių vid. m-klos mokyt.
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Padavimai ir sakmės
aren ė Vanda Kuliešienė

Kur pažvelgsi – visur mūsų tėvų, senelių išvaikščioti takai, praeities istorija.
Nuo senų senovės žmonės stengėsi įminti daugelį juos supančio pasaulio mįslių:
kaip atsirado vienas ar kitas ežeras, iš kur tie pavieniai didžiuliai, kartais ir keistos
formos akmenys, ką slepia mūsų laukuose rymantys piliakalniai.
Pasitelkiant turtingą vaizduotę pasakojama, kad piliakalniuose esą nugrimzdę
miestai, bažnyčios, pilys, dvarai, kur gražuolės mergelės ar laumės saugo pasakiškus turtus. Padavimai amžių bėgyje gaubė piliakalnius pagarba, bylojo apie jų
ypatingumą, o pasakotos istorijos apie nubaustus lobių ieškotojus ar nepavykusius
jų žygius nemažai prisidėjo saugant šiuos istorinius paminklus nuo sunaikinimo
ar apgadinimo.
Tolimą praeitį mena ir paslapčių kupini Užpalių krašto laukuose rymantys
Šeimyn škių, L gamiškio (arba Genupio), Užp lių, Gaig lių, Liku čių piliakalniai.
Galima tik džiaugtis, kad užpalėnai išsaugojo bent padavimų apie juos nuotrupas.
Mūsų protėviai manė, kad gamtos sukurtos kalvos, akmenynai ir panašūs
dalykai yra kažkokių galingų, bet į žmogų panašių būtybių darbas. Tai davė
pagrindą gimti padavimams apie stipruolius ir greitakojus milžinus, savitą jų
gyvenimo būdą.
Gražūs pasakojimai apie tam tikras vietoves ar daiktus – mūsų protėvių
kūryba – išliko, eidami iš kartos į kartą, perduodami iš lūpų į lūpas. Tik, deja,
žmonių sumaterialėjimo veikiami, eina į užmarštį.

1. Bjaurasai ponas
Tenai, kur dabar Šeiminiškių piliakalnis, sanų sanovėj buvįs
gražus dvaras. Ale ja ponas tai buvįs baisiai bjaurus, su velniu
susdėjįs. Velnias, in juoda aržila ažusedįs, atnešdavįs jam druskas ir
kitokia turta. Ale vienųroz1 ponas susmįslijįs, kas bus taliau. Taigi,
velnias ja dūšių pasims, kai tik numirs. A šita ponas delta nenarėja.
Taigi, liepįs tarnams aždaryt visas duris ir nebeinslaist vidun šetona.
Tarnai teip ir padarį. A velnias tai baisiai ažpykįs in pona, prispylįs
kvartūkan2 smėlia, ažvertįs visų dvarų. Tik kaminas da ilgai kyšojįs.
Teip ir lika amžinai stūksot tasai kalnu paverstas dvaras.
Papasakojo Saliama Mierkienė, gim. 1888 m. Šeimyniškių k.

2. Žemėm apipiltas dvaras
Labai labai seniai, kur dabar piliakalnis, buvį puikūs rūmai.
Ponas turėjįs labai daug žemes, daug turtų ir didelį pulkų tarnų.
Vienųroz ponas gava žinių, kad in ja
dvarų artinas didela prieša karuomine.
Sava baudžiaunikam valdovas prisake visų

1
2

Rozas (sl.) – kartas.
K artūkas (sl.) – prijuostė, prikyštė.
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dvarų žemi užpilt, kad te svetimieji negalėtų ineite vidun ir nepajimt pona turtų. Baudžiaunikai teip ir padare, kaip ponas buva
paliepįs. Ale teip ažpilti žemi ponas ir ja tarnai aždusa. A vietaj
rūmų teip ir lika kalnas.
Papasakojo Milda Stukienė, gim. 1933 m. Šeimyniškių k.

3. Arkliagania kepura
Žmones šnekėdava, kad Šeimyniškių piliakalnia šoni buvįs
labai gilus urvas, a kalna viduj gyvenį piktasias dvasias.
Vienųroz pre šita kalna vyrai naktį ganį arklius. Ir sumįslyji
anys pašposyte. Žinoja, kad vienas pusbernis labai bijoja šita kalna,
be buva prisklausįs visokių pasakų apie jį. Tai vyrai ir pasukvatija3
jį pagųsdinte. Kai bernas ažmiga, arkliaganiai suriše jį virvem, nuneše pre urva ir inlaide gilyn. In gala pradėja traukte tų berniokų
viršun. Ir pamate stabuklų: bernas turėja sava runkos kepurį, pilnų
auksa Vyrai pradėja jį klausinėt, kas ir kaip jam tų auksų davįs.
Ale bernas sakįs nieka nežinųs.
Tadu ir kiti arkliaganiai asinarėja auksa. Suriše anys kitų bernų
ir nulaide urvan. Pa kiek čėsa4 ištrauke jį viršun. Ale be auksa ir
be galvas. Ale tuopat čėsu ir urvas asivėra.
Papasakojo Saliama Mierkienė, gim. 1888 m. Šeimyniškių k.

4. Našlaitėlis
Pemeniakai pre piliakalnia gane galvijus. Su jais buva ir
mažas našlaitėlis. Kitas berniokas, pastvėrįs ja kepurį, inmete
kalna kiaurymėn. Našlaitis tarnava par gaspadorių5 ir bijoja ait
nama be kepuras. Mat ir kepura buva gaspadoriaus. Vaikas pradėja verkt. Ir kitiem pasmate baisu. Tai anys apiriše tų vaikų
vadelam ir nulaide urvan, kad pasimt sava kepurį. Urva gilumoj
pasdare šviesu. Pemeniokas pamate gražius pakajus 6. Venam
buva valtela. Venam jas gali buvo pripilta auksinių pinigų, a
kitam – kalade ir kirvis. Šoni valtelas sadėja gražuola panela.
Ana paklause berniukų:
– Ka atajai, berniuk
– Atajau kepuras. Kiti piemenys jų čia inmete. Bijau nama
aite be kepuras – gaspadorius barsis.
– Nebijok, – pasakė panela. Ana
pajeme ja kepurį, prisėmę pilnų pinigų ir
padave vaikui.
Kai piemenys ištrauke jį iš urva ir
pamate šitiek pinigų, nebežinoja kų daryt,

3
4
5

6

k at ti – norėti.
ėsas (sl.) – laikas.
as adorius (sl.) – ūkio savininkas, namų, kiemo
šeimininkas.
aka us (sl.) – gerai įrengtas kambarys.
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apsgunda. Paskui pradėja klausinėt, kas ti buva, iš kur pinigai
kepuraj. Berniokas pasake. Tadu ir kitas piemuo asimane auksa.
Nulaide ir šitų. Panela ir jį klause, ka jieška.
– Katro tava kepura – klausia jį. Anas parode kur gražesnį
ir didesnį, a ne savų.
– Tu meluoji Asmi neteisingas
Tadu ana pašauke sava tarnus ir liepe šitam gabšuoliui
nukirsti galvų.
Piemenys ištrauke jį iš požemia karalystes be galvas.
Papasakojo V. Urbonienė, gim. 1889 m. Degesių k.

5. Laumes avelas kerpa
Terp žmonių ėja kalbas, kad pre Šeimyniškių piliakalnia nakčiai paliktas avelas kas tai nukerpa. Vienas ūlyčias7
bernas saka:
– Aisiu tinai ir sužinosiu, kas jos nukerpa ir vilnas vagia.
Nuveja anas venam vakari ir laukia paskavojįs. Ape vidunaktį
ataina dvi moteriškas ir pradeda kirpti avelas. Viena nukirpa vienų
avelį, kita kitų. A bernas stovi ir negali nei rėkte, nei bėgte, nei kų
pasakyte. Viena kirpėja apsdairė ir pasaka:
– Va, gi dar vienas avinas
Čiupa anas šitų bernų ir nukirpa na galvas visus plaukus.
Bernas suprata, kad čia buva laumes.
Papasakojo Stasys Stukas, gim. 1930 m. Šeimyniškių k.

6. Ažkeikti pinigai
Žmones sakydava, kad pre Šeimyniškių piliakalnia naktį dega
pinigai. Pamatį kur tų lepsnalį, žmones puldava kasti auksinius. Alia
iškast niekaip negalėdava. Kasa kasa, ale kai tik gaidžiai užgieda,
ugnela ažgįsta ir visakas pabaigta.
Ale rozų venam keturių dukterų tėvui pasisake išsikast
puodų su pinigais. Džiauges. Ištekunt dukterim davįs pasogų:
dviem – iškastųjų pinigų, a dviem – sava aždirbtų. Ažkeikti
pinigai laimes neataneše: abi dukterys išdurniava, a kitas dvi
laimingai gyvena.
Papasakojo Stasys Stukas, gim. 1930 m. Šeimyniškių k.

7

l čia (sl.) – kaimas, sodžius; senovinio kaimo
kelias, gatvė.
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7. Kaip Genupia piliakalny auksų kase
Buva tumsi naktis. Vienas žmogus ėja pra Genupį ir pamate in kalna degunčias ugnelas. Kų matįs, pasake ir kitiem sava
susiedam8. Any spėja, kad tinai dege auksas. Keli ulyčėlas vyrai
susitare naktį ait auksa kast. Sulaukį kitas naktes, pasijeme lopetas9
ir nuveja Genupin. Pradėja kast. Kase, kase, kase, kolai išvanoja
didelį duobį. Jiem jau pasdarė labai neramu, ka tai baisu, ale vis
tiek kase. Ape juos pradėja lakstyt šunys. Labai baisūs. Ale kasajai
dirba kaip dirbį. Jiems pradėja rodytis visokie žvėrys. Anys stauge,
riaumoja, rodes, kad kasėjus nori nutverte ir praryte. Bailesniai
vyrai jau pastrauke na dabes, o kiti da kasa. Jau ir žeme pasdare
labai kieta, sunku lopetu beinkirst. Tik pamate kasajai – atvažiuoja
karieta ir keli vežimai. Karietų veža raudoni gaidžiai, diduma sulig arkliais, a vežimai pakinkyti nenuturimais aržilais. Visi sustoja
netoli kasajų. Atsivėra karietas duralas ir išlipe panaičiai. Anys
tarpusavy šnekas, kad raikia statyt kartuves ir pakart kasėjus. Kiti
vyriokai išverte šiaudus iš vežimų, ažudege ir iš karčių pradėja
kartuves statyt. A kasajai stavėja pre dabes sustingį iš baimes. In
gala nebeišlaike – šoka bėgt nama.
Rytą, jau apdenojus, delta ataja ton vietan, kur kase, pasižiūrėt. Ale neberada ne kakias dabes, ne kakia znoka10, kad čia
deginta šiaudai ar kartuves statyta. Ale daugiau auksa jieškat čia
niekas nebemegena.
Papasakojo Jonas Ubarevičius, gim. 1908 m. Lygamiškio k.

8. Vaiduoklis vežimi
Vienųroz važiava žmogus arkliu pra Lygamiškia piliakalnį. Naktį. Nei iš šia, nei iš ta – mata, až ja nugaras sėdi
ratuos žmogus baltas ir rūbais baltais. Ir tyli. Tadu žmogus
jį ir klausia:
– Kurgi tamista važiuoji
A tas tyli, nieka nesaka. Žmogus pamįsle, kad tasai letuviškai nesuprunta, da rusiškai pašnekina. A tas vis tyli. Žmogus
išsijeme liuikų, ažudege ir pasiūlija anam patraukt dūma. Tik
pasisuka – a ti jau nieka nebėr. Suprata žmogelis, kad ir jį
dvasias buva apsėdį.
Papasakojo Gasparas Kirvelis, gim. 1890 m. Lygamiškio k.

Susiedas (sl.) – kaimynas.
o eta – įrankis kasti, kastuvas.
10
nokas (sl.) – ženklas, žymė.
8
9
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9. Dvasias in Genupia pinigus degina
Kadai saniai in Genupia piliakalnia stavėjus puiki pilis. Ale
paskui jų ažkerėja piktasias dvasias ir ana skradžiai žemį prasmega.
Dvasias čia, in kalna, susrinkdavį naktim ir degindavį pinigus. Daugelis jaunikaičių narėjį atimt iš dvasių tuos turtus, ale tik sulaukus
vidunakčia ir pamačius tos dvasias, plaukai in pakaušia pasistodavį
piestu, ir visa pametį jaunikaičiai bėgdavį tolyn.
A vienųroz delta vėl susrinka didelis drųsuolių pulkas, narėdami apginti na šmėklų piliakalnį. Anys paskavoja vakari pre kalna
ir laukia. Vidunaktį pradėja rinktes dvasias. Vienas buva didelas,
kitas – mažutes, vienas – ilganosas, kitas – viškai be nosių. Kožna11 nešes daugybį pinigų. Jos pamačius, jaunikaičiam visa drųsme
išgarava. Vienui krita negyvi, kiti paslaide bėgt. Lika ir jų ginklai,
ir žirgai. A dvasias da ilgai ti degindavį pinigus.
Ale atsradįs galiūnas karalaitis ir šitos šmėklas išvaikęs.
A žmones ir dabar in kalna rundų apdegusių pinigų.
Papasakojo Gasparas Kirvelis, gim. 1890 m. Lygamiškio k.

10. Šiteip atsrada Genupia kalnas
Sanų sanovej, kur dabar dunksa Genupia kalnas, buvus lyguma. Venoj vietaj kasnakt vis degdavus ugnela. Ale niekas nežinoja,
kų ana raiškia. Netol tas lygumas gyvenįs žmogus turėjį didelį šeimynų. Atajis anas vienųvakar ton vietan, sėdi ir mislija, kaip reiks
pragyvint. Ir čianai jam pasrodįs sanas saneliukas. Anas ir pasakįs,
kad čia dega ažkeikti pinigai.
– Pamegink išsikast auksa, – sake sanelis. – Jeigu paspėsi
priskast lig pinigų, kolai gaidys ažgiedas, tai pinigai bus tava.
A jeigu nepaspėsi, tai virsi akmeniu.
Kų daris biednas žmogelis – raikia pamegint, gal čia ja
laime. Kitam vakari, suvadinįs visus sava sūnus, išėja kast pinigų.
Kasį kasį beveik lig vidunkačia, privertį didžiausių kalnų žemių.
Jau ažučiape puodų su auksiniais, ale sūnai susginčija, katram daugiau auksa bus. Čia ir gaidys ažgedoja. Teip anys visi ir pavirta
akmenim. Tai ir stovi dabar tasai bekasunt supiltas kalnas, a pre
ja – vienas didelis akmuo, a šoni ja – keli mažesniai. Čia ir yra
tėvas su gabšuoliais sūnais.
Papasakojo Ona Vaškelienė, gim. 1906 m. Užpalių mstl.

11

Ko na (sl.) – kiekviena.
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11. Pre Genupia
Sani žmones sakydava, kad dideliu akmeniu asųs ažudingtas
inėjimas kalnan. Tik nedidelis ja galas kyšųs iš žemių. A kalna viduj
asų dvijai gražuolas laumes. Anas saugunčias sidabrinį aldijų12, pilnų
auksa. Viena laume sėdi venam aldijas gali, kita – kitam. Šitų aldijų
ir kitus turtus kaima vyrai narėjį atkast ir pasimt. Ale bekasunt
paskėlįs baisus vėjas, viesulas, pradėja žaibuot, na perkūna trinksma
net žeme dundėja. Kasajam buva labai baisu. A kai pradėja rodytes
visokias šmėklas, visokias baidyklas, vyrai neiškintį išbegioja. Ir
daugiau jieškat sidabrines aldijas nebemegena.
A menasienaj pra čia aidami žmones matydavį in didžiaja
akmenia, katra tiktai galas buva išlindįs iš kalna pakriaušes, sėdint
sanelį. Anas audavas kojas – vyniodavas autakajus 13. Ale kolai
vienų kojų apvynioja, kita nusvynioja. Tadu anas vynioja vėl iš
naują. Pamačius šitų sanelį, žmonis apimdavus baime, šiurpuliai
par nugarų aidavį.
A pra kalnų aidami žmones ir dienų matydavį baltas ar
šviesiai margas katytes beginėjunt. Anas šokinėdava, meilindavos žmogui. Jegu kas narėdava pasgavį nama parsnešt, anas
prapuldavį runkos.
Papasakojo Gasparas Kirvelis, gim. 1890 m. Lygamiškio k.

12. Genupia laumes
Buva žiema. Vienuroz biedna14 materiške ilgai in Švintosias,
tes Lygamiškia piliakalniu, mazgoja rūbus. Jai besdarbuojunt ir
timt pradėja. Ana besiskubindama paslyda ir inlake aketen. Niekas
jas neratavoja15, ba arte žmanių nebuva. Tiktai ape vidunkati jų
iš aketes laumes ištrauke. Atasupe, atliūliava, aptaise gražiausiais
rūbais. Sanuosius jas mazgotus skalbinius naujais pamaine. Moterį
pagule pre upei, pre jas papyla krūvelį auksinių pinigų. Kai materis atspeikėja, negalėja savį pažint. Pasėmus visas rastas dovanas,
ana laiminga paraja nama. Na ta čėsa pradėja gerai gyvint, naujų
gryčiutį pasistate. Net brolių ištaise, gimines, susiedus pasvadina.
Ataja ir viena bagočka16, labai pavydelnike didela. Ana namų gaspadinį išklausinėja, kaip toj prabagatėja. Ir to bagočka, narėdama
daugiau turtų turėt, teip pat nuvėja in upes rūbų mazgotų. Dirba,
dirba lig nakties, taukšėja su kultuvi. Ale
ryta nama nebegrįžta. Žmones šnekėja, kad
šitų pavydelnikį laumes Švintojan intrauke.
Papasakojo Bronė Uborevičienė, gim. 1920 m.
Lygamiškio k.

ldi a – valtis, laivas; didelis nedailus daiktas, didelis
kiekis.
13
utakas – autas, autskarys.
14
Biednas (sl.) – neturtingas, vargingas.
15
ata oti (sl.) – gelbėti.
16
Ba otas (sl.) – turtingas.
12
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13. Gaigalių dvara ponas
Labai žiaurus buvįs Gaigalių dvara ponas. Patsai gyvenįs gražiuos rūmuos, in piliakalnia pre Bradesas upelas. A sava baudžiaunikų
tai nepagailėdavįs, juos liepdavįs plakt ažu minkiausių niekų. Kų ti
baudžiauninkai, kad ir sava sasares nepagailėja. Ana megindavus ažustot skriaudžiamus nabagus17, tai vienųroz labai inpykįs ir jų nužudįs.
Numira ir anas. Ale ir pats pa smertes ramybes neturėjįs.
Žmones matydavį jį naktim važiuojant juodu karietu, jadais arkliais
pakinkytu, vieškeliu važiuojunt kalnan. Pasiekįs vidukalnį, vėl redėdava
pakalnan ir vėl pasukdavįs iš nauja kalnan. Tik gaidžiam sugedojus,
karieta dingdavus. A buvį gražūs pona rūmai prasmegį žemen, ne
kakias žymes nepalikdami. Tikriausia anys baudžiaunikų buvį prakeikti.
Papasakojo Kazys Abelinskas, gim. 1883 m. Galinių k.

14. Pre Užpalių piliakalnia
Kur dabar stūksa Užpalių piliakalnis, sanų sanovej buvįs
dvaras. Paskui anas sunykįs, lika tik plikas kalnas. Čia buva laumių
megiama vieta. Anas naktim čia rinkdavas ir linksmindavas.
Vienųroz biedna baudžiaunike čia, pre kalna, parden pjautuvu
pjovus pona rugius. Pervargus ir besiskubindama nama, ažmirša
sava vaikelį, katras megoja rugių gubas pavėsy. Parbėgus nama
čia buva daug darbų. A vaikelį atsimine tik tadu, kai jau dunguj
mirgėja žvaigždes, šviete menulis. Narėja bėgt laukan, ale naktes
tylumoj užgirda, kad galulaukej kažin kas čiūčiuoja kūdikį, pasbaisėja ir lika name. Kai tik sulauke aušras, nubėga laukan. Ir kaksai
buva jas džiaugsmas, kai rada vaikelį gyvų ir sveikų ir da labai
apdavanotų. Tai buva laumių darbas. Žinia ape tai netruka pasklist
pa visų apylinkį. Viena bagota materiške teip pat nuneše pre piliakalnia sava kūdikį ir būk tai ažmiršus palika, laukdama laumių
davanų. Ale rytą atajus persgunda: rada tik sava vaikelia kaulalius.
Papasakojo Elena Butiškytė, gim. 1914 m. Užpalių mstl.

15. Raganiakalnis
Tai kalva Mišk nių kaimo laukuose. Jas pašlaitėj guli giliai žemėn parsmegįs akmuo. Raganiakalnin naktim sulėkdavįs visas pulkas
raganų ir laumių. Anas čia dūkdava, bovydavas su tuo didžiuliu
akmeniu, jį mėtydava. Teip besmėtunt viena laumiote labai nusmušus
pirštus. Inpykus teip trinke šitų akmenį,
kad anas giliausia žemen persmega. Tai ir
pradėja žmones jį vadint Laumakmeniu.

17

Nabagas (sl.) – nelaimingas, pasigailėjimo, užuojautos
vertas, vargšas.
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Sakydavį žmones, kad pa šituo akmeniu asų daug auksinių
pinigų, laumių ir raganų čia pakavotų18. Žmonėm parūpa auksas. Keli
vyrai mėginį priskast lig auksa. Nars ir labai giliai buva inskasį, ale
paskast pa akmeniu nepasisake. Teip lobis ir pa šiai dienai tinai tebeguli.
Papasakojo Ona Palubinskienė, gim. 1905 m. Tervydžių k.

16. Kunigaikščia sūnus – išdavikas
Toj vietaj, kur dabar in Pilašiaus ažera krašta stovi Likunčių
piliakalnis, kadai saniai buvus didela ir graži pilaite. Čia gyvenįs
narsus kunigaikštis su sava sūnum. Jaunuoliui labai patikdavus
muzika ir patsai grodavįs, ir kitų grajima klausytes ukvatija.
Teip jau buva, kad pikti priešai vėl užpuola šitų kraštų.
Žmones, kunigaikščia vedami, labai drųsiai kariava su atajūnais.
Gal būt ir lamėjį šitų karų, kad ne kunigaikščia sūnus. Anas, matai,
išdaviku tapa. Užpalikai kaip tį dažinojį ape ja silpnybį muzikai, tai
ir papirka jį. Davė jam cimbotus ir da kų tai daugiau. Ažtat anas
ir parodįs atajūnam slaptų inėjimų pilin. Te ir suburbėja vidun.
Baisiai mušes, daugybe krauja tekėja – ir savų, ir atajūnų. Labai
daug pilalas gynėjų tadu galvas padėja. A išdavikas sūnus su sava
žirgu perbegįs prieša pusan.
Čia vietinių žmanių likį labai nedaugelis, tiktai likučiai. Na tai
čėsa šitų vietų ir pramine Likunčiais. Apgriauta pilaite nugrimzda
pa kalnu. Ir dabar, saka, vakarais tes Pilašiaus ažeru girdis žirga
žvingimas ir kanopų bildėjimas – išdavikas ir numirįs neturi ramybes.
Papasakojo Ona Sirutienė, gim. 1898 m. Šeimyniškių k.

17. Pladiškių milžinai
Pladiškių kaima laukuos, terp pelkių ir miškų, yr pakili vieta,
dve ažerų apsupta. Vietiniai gyvintajai šitų vietų vadina Milžinkapiu.
Saniai, labai saniai čianai gyveni milžinai. Anys buva dideli ir graiti.
Kožnųryt nubėgdavį Rygon druskas pusryčiam parsnešt. Mat anys
narėja labai sūriai valgyt, tai paskui ir apsirga. Milžinai buvį take
dideli, kad pasrėmį in žarda, tabokų šniaukšdava. A venon pirštinen
sukišdavį pora jaučių su visu žagri. A kai iš sava klumpių žemes
iškratydava, tai kalnaliai pasdarydavį.
Kai anys pabaige sava gyvenimų, tai čia ir buvį pakavoti19.
Tadu šitų kalnalį ir pradėja vadinti Milžinkapiu. A jau velasniais
čėsais žmones rasdavį čia labai didelių kaulų.
Papasakojo Ona Čerškutė, gim. 1903 m. Pladiškių k.

18
19

aka oti – paslėpti.
aka oti – palaidoti.
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18. Žibintas
Neviržas lauki, šoni kelia Nevirža-Užpaliai, buvįs stabuklingas
akmuo. Naktį anas pavirsdava auksa luitu, visas žibėdava. Kas jį
pamatydava, be žada likdava na ja žibėjima. A išaušus, vėl atvirsdava akmeniu. Ažtat žmones jį ir vadina Žibintu.
Papasakojo A. Gaučienė, gim. 1900 m. Kaimynų k.

19. [Raganiotes ir vyrai]*
Tai 0,5 ha ploto kalva, iškilusi iš raistelių bei krūmokšnių,
stūksanti už poros kilometrų rytų pusėje nuo Užpalių ir vieno kilometro atstumu į pietus nuo kelio Užpaliai-Alauša, netolima Užpalių
piliakalnio kaimynė.
Šitam kalnaly asųs prasmegįs ažkeiktas dvaras. Čia na sanų
sanoves gyvenį gražuolas raganiotes. Anas viliojį aplinkinių ūlyčių
vyrus. Kviesdavį juos dvaran baliavot20, muzikas pasklausyt. Tinai
anys par naktis linksminas, denom megodava, a ūkia darbus viškai
ažmiršį. Šita krašta moterys ilgai kintėja. Ale in gala sumislija, kad
raikia šitom ulionem21 galų padaryt. Ir anas venam vakari užpuola
raganų dvarų. Kų katro turėja runkos, dauže raganiotes, visakų naikina, griove, kol iš dvara lika tik griuvėsių krūva. Ale ir te patys
tuoj nugrimzda žemės. Persgundi vyrų viliotajas išsilakste kas kur.
Ale paskui, saka, vėl sugrįžį.
Vietaj buvusia gražaus, ale moterų prakeikta dvara, lika tik
kalnalis. A parsmegusiam dvari gal ir pa šiai dienai tebegyvena
šitas raganas. Vakarais, saka žmones, rozais pasgirsta tai linksmas
nuskvatojimas, tai muzikas garsai. Tai čia tikriausia ir linksminas
raganų pamilėja. Ale ne vienas iš apylinkes vyrų pre jų nebepristoja.
Papasakojo Liudas Milys, gim. 1883 m. Trumpalių k.

20. Mažeikiškių dvaras
Iš buvusia senais laikais Mažeikiškių dvaralia šindei nieka
nebelikį. Jau saniai anas sunyka. Dabar tik pamuraukų ir sinų
akmenys da valiojas. Čia visas apylinkes baudžiaunikai ėja lažų,
net iš Ilčiukų, Degesių ataidava. Čianykštis ponas be gala žiaurus buvįs. Saka, ne vienų baudžiaunikų liepįs rykštem mirtinai
ažplakt. Ažu ja žiauruma žmones jį ir prakeikį buva. Gal ažtat ir
pasmerčiai anas ramybes neradįs. Aidami
keliūku pra buvusį dvarų, žmones naktim
matydavį ją šmėklų ape dvara griuvėsius
klaidžiajunt.

Pavadinimas sugalvotas redaktorės.
Balia oti (sl.) – puotauti, pokyliauti.
21
lioti (sl.) – linksmai leisti laiką, linksmintis, pramogauti.
*

20
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21. Laumių akmuo
Šeimyniškių kaimi, pre kelia, saniau buvįs didelis plokščias
akmuo. Žmones matydavį, kaip menasienaj čia šokdavį susrinkį
laumes. Ir šitų akmenį vadina Laumių akmėniu.
Papasakojo N. Sirutienė, gim. 1891 m., Šeimyniškių k.

22. Ažkeiktas auksas
Vienas biednas žmagelis su sava pačiu gyvenį netoli Švintosias
upes vingia, ažu Degesių ūlyčias. Vienųden saniokas, bepateriaudamas
bažnyčiaj, ažusnūdįs ir sapnavįs barzdotų burliokų22. Anas klausįs,
ar saniokas nenarįs pinigų. Vėliau barzdočių žmogus da susapnavįs.
Paskui anas pasrodįs ir sanelių gryčelaj, runkos tarbų23 turėjįs. Anas
pasakįs: „Šitų auksų ataduosiu až devynias galvas “
Pasakįs tuos žodžius, burliokas numetįs jam pa kojam šikšniui tarbų ir išėjįs pra duris. Sanukus apėmus baime, neramumas.
Supratį anys, kad čia ažkeikti pinigai. Pajėmįs žmogus šitų tarbų ir
inmetįs giliausian Švintosios vietan, kur daugiau sūkurių. Neilgai
laukus toj vietaj prigėra žmogus, paskui ir kitas. Kaip mena sanoliai,
tinai prigėrį ben šeši.
Iš Antano Namiko užrašų. U. pst.: „ r tikrai to e ieto e nuskendo de ni
ir ar kas a o u keikt auks le enda nut li. is asako i as ėlesni kart
u o a ild tas nau o is detalė is sukurtas išsa esnis siu etas
inta dauiau eikė .

23. Kapų kalnas
Kur dabar pre parapijas kapinių yr kalnas, saniau buva lyguma. Šoni kelia, važiuojunt in Butiškes, riagsojįs labai didelis akmuo.
Kai Butiškių žmones važiuodava pra tų akmenį Užpaliuos, arkliai
dažnai ja pasbaidydava, sulaužydava vežimus, žmones asimuždava.
Ti pat juos ir pakavodava. Užpalėnai sumįslija šitų akmenį ažverst
žemem, kad ja viškai nesmatytų. Teip ir padare. Veže, veže žemes,
pyla, pyla in akmenia ir iš visų ja šonų, pakol ja nebesmate. Ir
teip pasdare didelis kalnas. Pavadina jį Kapų kalnu, mat, katre čia
asimuše, čia ir lika pakavoti.
Papasakojo Ona Milienė, gim. 1911 m. Butiškių k.

Burliokas (sl.) – senovėje – rusų darbininkas, traukdavęs lynais laivus prieš srovę.
23
Terba (sl.) – maišelis, krepšys.
22
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24. Kairiarunkis
Da pre baudžiavai Kaimynuos gyvenįs kairiarunkis valstietis.
Radįs anas pona miški plokščių akmenį.
– Tai ben akmuo Lygus kaip stalas – apsdžiaugįs žmagelis. – Kad teip parstimpus jį nama, paguldyč pre slinksčia. Būt gera
pasistot, gryčian ainunt.
Vargais negalais išvaliojįs anas šitų akmenį iš miška. Ir ja
gryčela jau nebetol. Ale pamate jį ponas:
– Tu vagi mana akmenį – pradėjįs šaukt ponas. – Gal nori
rykščių
Baudžiauninkas nusilinke ponui ir tylom sprunka sava gryčelan. A tasai „l

us kai stalas“ akmuo ir lika gulėt pamiškėj. Žmones

pradėja jį vadint Kariarunkiu.
Papasakojo A. Gaučienė, gim. 1900 m. Kaimynų k.

25. Momenio ežeras
Senais laikais ten, kur dabar tyvuliuoja Momenio ežeras, buvęs tik upeliukas. Kartą tenai buvo susirinkusi viena šeima skalbti
drabužių. Tuo tarpu jų mažametis vaikas įkritęs į vandenį ir ėmęs
šaukti: „ o a

o a

Vaiko išgelbėti nepasisekė, jis nuskendo.

Tada staigiai upelis pradėjo tvinti, ir jo vietoje atsirado ežeras,
Momeniu vadinamas.
Papasakojo Stasė Maladauskienė (Varnaitė), gim. 1924 m.

Užpalių mstl.
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Apie velnius ir vaiduoklius
Vanda Kuliešienė

1. [Indriai ir burliokas1]*
Ties Dusetų vieškeliu, kur Šventoji rausiasi po stačiu, krūmais
apžėlusiu skardžium, Degesių kaimo laukuose stovėjo grytelninko
Indriaus trobelė. Indrius gyveno su žmona. Abu buvo seni, bevaikiai,
neturtingi. Indriuvienė dažnai prikaišiojo vyrui jų neturtą.
– Kad ir neša gi kitiems aitvarai visokius turtus, – bumbėjo
Indriuvienė.
– Tu, boba, piktos dvasios nešauk, o tai prikibs – pati nepasidžiaugsi, – subarė žmoną senis Indrius.
Bet žmona kalbėti nenustojo. Netekęs kantrybės, Indrius sviedė
į šalį drožiamą medinį šaukštą ir išėjo kieman. Prie pirkios durų
stovėjo aukštas, barzdotas burliokas.
– Dovanok, geras žmogau, – prabilo burliokas, – pamačiau
žiburį šviečiant ir užėjau. Einu iš Dusetų Žaliojon. Privargau. O jau
ir sutemo. Naktį ne roda2 vienam eiti. Gal priimtumėt nakvynėn
Žmogus atrodė suvargęs, per petį kabo terba3, kojos vyžom
apautos. Matyt, ubagas4 koks. Barzda šerkšnu aptraukta.
Įleido Indrius burlioką pirkion. Tas nusiėmė terbą, pasveikino
Indriuvienę.
Naktį Indriui sapnavos visoki baisūs sapnai. Anksti rytą
pabudęs, rado svečią kelionėn besirengiant. Paliuobęs paršelį, grįžo Indrius pirkion, bet burlioko jau būta išeita. Pakilusi iš miego
Indriuvienė ėmė tvarkyti svečio guolį. Nustebo, radusi čia paliktą
terbą. Toji buvo sunkiai prikrauta.
– Kur gi dabar ją dėsim
– Pakišk pasuolėn, burliokas tikriausiai grįš ir pasiims.
Bet jau ir vidurdienis atėjo, o terbos niekas neatsiėmė. Indriuvienė, ką veikdama, kur eidama, vis tos terbos užkliūdavo. Rūpėjo
jai pažiūrėti, kas jos viduj yra. Pažiūrėjusi baisiai surėkė:
– Auksas Auksas Dievulėliau, terba pilna auksinių pinigų
Indrius nesusigaudė, kas tai yra ir ką reikia daryti. Užmigęs
sapnavo tą patį burlioką. Rodos, žiūri į jį šypsodamas, rodo pabertą
auksą ir sako:
– Tau palieku šį lobį, bet už tai man turi duoti devynias
galvas – devynias gyvybes.
Tai taręs, burliokas kad ims garsiai

1

kvatoti, Indrių net šiurpas nukrėtė. Riktelėjo:
„Šalin, velnie!“ – ir pabudo. O šalimais sėdi
žmona ir keistai kvatoja.
Nušoko Indrius nuo pečiaus, sugriebė terbą su auksu ir ėmė vilkti lauk

*

2
3
4

Burliokas (sl.) – senovėje – rusų darbininkas,
traukdavęs lynais laivus prieš srovę; carizmo laikais – sentikis rusas Lietuvoje; dručkis, storulis.
Skliausteliuose rašomas redaktorės sugalvotas teksto
pavadinimas.
Rodas (sl.) – linksmas, smagus.
Terba (sl.) – maišelis, krepšys.
Ubagas (sl.) – elgeta.
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iš pirkios. Tekinas pasileido prie skardžiaus, kur Šventoji tekėjo.
Žmona stengėsi jį sulaikyti, bet jis žengė neatsigręždamas. Priėjęs
upės krantą, įsiūbavo ir metė terbą su auksu properšon.
Ten, kur senas Indrius įmetė aukso pilną terbą, dabar gilus,
sūkuringas atosūkis. Nors toje vietoje nėra nei brastos, nei maudyklės, laikas nuo laiko prakeiktasai auksas vis pasiima kruviną auką.
Jau tame atosūkyje aštuoni žmonės prigėrė. Sako, kai dar vienas
prigers, tada iškils paviršiun kupina aukso terba, ir tas liks tikrai
turtingas, kas ją tą valandą mokėsiąs pasiekti.
Tą paupį žmonės vadina Paskardėmis. Ant kranto stovi didelis
beržas. Anksčiau ten stovėjęs kryžius, aptvertas tvorele.
Papasakojo Juozas Merkys, gim. 1914 m. Ilčiukų k.
Užrašė Aldona Merkytė, Užpalių vid. m-klos 9 kl. mok.

2. Dinabarko kalnas
Degesių miške yra kalnas, vadinamas Dinabarko kalnu.
Seniai, gal šimtas metų atgal, keletas Degesių kaimo vyrų
išsiruošė Dinabarkan linų parduoti. Kad anksčiau nuvažiuotų, išvažiavo vakare. Kol privažiavo mišką, ir visai sutemo. Visą naktį
jie važiavo vienas paskui kitą. Niekaip nesibaigia miškas. Bet
jie nesijaudina, nes vedlys geras, kelis kartus važiavęs. Praaušta
rytas. Vienam pasirodo, kad jie vis dar Degesių miške, nors nesinori tikėti. Išvažiuoja pamiškėn – ogi tikrai Degesiai. Pasirodo,
visą naktį važiuota apie vieną kalną ratu. Ir praminė tą kalną
Dinabarko kalnu.
Papasakojo Emilija Stasiškienė, gim. 1893 m., gyv. Žaibiškių k. (gim. Degesių k.). Užrašė Lina Vaškelytė, Užpalių vid. m-klos 11 kl. mok.

3. [Sargyniškio kalno vaiduoklis]
Sargyniškio kalnas yra netoli mūsų namų. Seniau žmonės
kalbėjo, kad ant šio kalno pasirodąs vaiduoklis.
Vienąkart senelis po mėšlavežio nuvarė arklius pasiganyti
ant šio kalno. Buvo šilta naktis. Senelis atsigulė pamiškėj ir užmigo. Nubunda – niekur nematyti arklių. Girdi, kad keliu kažkas
važiuoja. Senelis pasileido bėgt ton pusėn. O vakare jo nusiprausta
ir apsivilkta baltais marškiniais ir baltom kelnėm. Keliu važiuojantis
žmogus pamatė, kad kažkas baltas bėga jo pusėn. Išsigando ir kad
pradės arklius ragint Nuo to laiko pasklido kalbos, kad Sargyniškio
kalną saugo vaiduoklis.

Papasakojo Albinas Gipiškis, gim. 1930 m., gyv. Žaibiškių k.
Užrašė Ona Gipiškytė, Užpalių vid. m-klos 11 kl. mok. P. pst.:
„
asako i
irdė s iš sa o senelio.“
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4. Šibūtis
Gyveno bobutė ir turėjo ožkytę, vardu

ibutė. Vieną dieną

savo ožkytę paleido pasiganyti, bet, vakarui atėjus, ji negrįžo.
Nesulaukus bobutė išėjo ieškoti. Ilgai vaikščiojo po mišką ir niekaip negalėjo rasti.
–

ibute,

ibute – šaukė savo ožkytę.

Ir staiga pasigirsta:
– Šibūtis, šibūtis
Bobutė pagalvojo, kad tai jos ožkytė ir nuėjo į tą pusę. Jau
buvo sutemę. Bobutė, priėjusi prie ožkytės, apčiupinėjo – su ragais.
Išsitraukė iš kišenės rožančių, uždėjo ant ragų ir vedasi, mat, virvutės
neturėjo. Parsivedė namo ir uždarė gurbely. Rytą, atsiminusi, kad
paliko rožančių ant ožkytės ragų, nuėjo pasiimti. Dairosi, dairosi – ogi
vietoj ožkytės guli pinigų krūva ir šone rožančius. Mat, ne ožkytės
ten būta, o velnio. Tas išsigando rožančiaus. Bobutė apsidžiaugė,
radusi tiek daug pinigų. Už tuos pinigus ji nusipirko kitą ožkytę,
pasistatė naują namelį ir laimingai gyveno.
Papasakojo Albinas Gipiškis, gim. 1930 m., gyv. Žaibiškių k.
Užrašė Ona Gipiškytė, Užpalių vid. m-klos 11 kl. mok. P. pst.:
„a
asako o otina Veronika i iškienė.“

5. Klojimo vaiduokliai
Buvo senas klojimas, kuriame vaidenosi. Miegantiems ant šieno
neduodavo ramybės vaiko balselis, graudžiai aimanuodamas. Vieni
kalbėjo, kad ten buvo pasikoręs bernas, kiti – kad mažas vaikas
pasmaugtas. Nakvoti ten niekas nebėjo.
Vienąkart teko klojime nakvoti dviem draugam, kurie nieko
nežinojo apie vaiduoklius. Naktį jie išgirdo silpną aimanavimą. Po kiek
laiko vėl tas pats. Tada vienas bernas pasiėmė lazdą ir nušliaužė prie
sienos. Gerai apžiūrėjęs, atrado atplyšusį šipulį, kuris nuo vėjo virpėjo,
sukeldamas tarsi aimanavimą. Nuo to laiko klojime nebesivaideno.
Papasakojo Gintautas Palabinskas, gim. 1925 m., gyv. Remeikių k.
Užrašė Petras Andrašius, Užpalių vid. m-klos 9 kl. mok.

6. Avinas
Vienoj vietoj netoli Degesių vaidendavosi. Vieną vėlų vakarą važiuoja pro ten žmogus su draugu. Žiūri – didžiausias avinas ant kelio.
Jie tuoj čiupo tą aviną, įkėlė ratuos ir parvažiavo namo. Išeina su žiburiu avino iškelt iš ratų, gi žiūri – ne avinas ratuos, o didžiulis akmuo.
Papasakojo Emilija Stasiškienė, gim. 1893 m., gyv. Žeibiškių k. (gim. Degesių k.). Užrašė Lina Vaškelytė, Užpalių vid. m-klos 11 kl. mok.
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7. [Ašva]
Netoli Butiškių kaimo yra bala, kurią vietiniai žmonės
vadina Ašv .
Sakoma, kad vieną kartą ganę tose pievose arklius. Kadangi bala kliudė keliuką, tai ten buvo lieptelis. Ir žmonės pamatė,
kad iš po to lieptelio išriedėjo ugnies kamuolys, aplėkė aplink
balą ir vėl pasislėpė po tilteliu. Jie labai išsigando. Rytą viską
papasakojo kaime.
Atsirado vienas toks pagyrūnas, kuris pasigyrė, kad jam nėra
ko bijoti.
– Na, eime kartu ir pamatysit
Nuėjo anys vakare visi kartu. Kuo arčiau balos, tuo labiau
visi bijo.
Tas pagyrūnas irgi bijo, ale nori pasirodyti drąsus. Eina prie
lieptelio ir sako:
– Pamatysit, aš va...
Nebaigė jis pasakyt, susyk švyst kamuolys pro pat nosį. Tas
kad surėks ne savo balsu Ir į kojas O kitas turėjo šermukšnio lazdą
ir šėrė kamuoliui. Tas suburbuliavo ir dingo.
O balą pavadino Ašva.
Papasakojo Balys Kirvelis, gim. 1891 m., gyv. Butiškių k.
Užrašė Gražina Kadžytė, Užpalių vid. m-klos 11 kl. mok. P. pst.:
„ asako i
irdė o iš otinos.“

8. [Žmogus ir velniai]
Gyveno kartą žmogelis. Visą laiką jam tarnavo velniai.
Tačiau žmogus vis sakydavo, kad jo dūšios velniai neims, nebent tik Ryme.
Vieną kartą tas žmogelis išėjo pakeliaut. Apsistojo vienoje
smuklėje. Naktį į langus ėmė belstis velniai. Išsigando žmogelis. mė
klausinėti šeimininką, kaip ta smuklė vadinasi. Pasirodo, tai „Rymas“.
O velniai jau nebelaukia. Griebė tą žmogelį ir ėmė nešti į pragarą.
Laimė, tas žmogelis mokėjo daug maldų. Nieko nelaukdamas, ėmė
melstis. Velniai, nebegalėdami jo panešti, numetė mėnulyje. Todėl
ir dabar mėnulyje matyti žmogaus veidas.
Papasakojo M. Čekienė, gim. 1909 m., gyv. Levizarų k.
Užrašė J. Čekytė, Užpalių vid. m-klos 11 kl. mok.

9. [Du ūkininkai]
Vakare važiavo iš turgaus du ūkininkai. Vienas kiek išgėręs, o kitas priimtas pavėžėti. Jiems teko važiuoti pro kadaise
buvusias kapines. Žmonės kalbėjo, kad ten naktimis vaidendavosi.
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Staiga ratai sustojo. Arklys nė krust. Išlipo ūkininkai, apžiūrėjo
ratus, tačiau jiems pasirodė, kad vežimas stovi ant lygios pievos.
Galvodamas, kad vaidenasi, vienas paspruko, o kitas, kuris buvo
išgėręs, atsigulė į vežimą ir ėmė laukti, kada nusibos vaiduokliui
laikyti jo vežimą. Pabudęs saulei tekant, paragino arklį, tačiau vežimas taip pat nejudėjo. Išlipęs apžiūrėjo ir pamatė, kad užvažiuota
ant dviejų kelmų. Atkėlė ratus ir ramiai parvažiavo namo.
Papasakojo Bronė Andrašienė, gim. 1914 m. Remeikių k.
Užrašė Petras Andrašius, Užpalių vid. m-klos 11 kl. mok.

10. [Dingęs berniukas]
Ganė piemenukai galvijus. Vidurdienį pamatė, kad pro rugius
eina gražus berniukas. Labai gražiai aptaisytas, su skrybėliuku.
Vaikai pradėjo šaukti:
– Tavorščiau5, palauk
Berniukas nei negirdėjo, ėjo ir įėjo į rugius. Rugių buvo
nedaug pasėta. Vaikai sugalvojo pagauti berniuką, mat, galvojo,
kad tas tyčia pasislėpė.
Išbraidė visus rugius, o to berniuko nebematė. Paskui tėvai
pasakė, kad gal tenai buvo rugiuose nekrikštyto vaiko kapelis.
Papasakojo Feliksas Gaidys, gim. 1887 m., gyv. Butiškių k.
Užrašė Gražina Kadžytė, Užpalių vid. m-klos 9 kl. mok. P. pst.: „ asako iirdė o iš kai n senelio kuria tai atsitik .“

11. [Batsiuvys]
Kūčių vakare batsiuvys labai skubėjo siūti ir taisyti batus.
Jau po dvylikos esant, jis dar vis dirbo. Staiga iš kažin kur atsirado žmogus su labai ilga nosimi.

męs tas ateivis prašyti batsiuvį,

kad tas jam nupjautų nosį. Batsiuvys atsikalbinėjęs, tačiau ėmęs
ir nupjovęs. Rytojaus dieną pabudęs ir pamatęs, kad visų batų
viršūnės nupjaustytos.
Papasakojo E. Pranskūnienė, gim. 1918 m., gyv. Traidžiūnų k.
Užrašė J. Čekytė, Užpalių vid. m-klos 11 kl. mok.

12. [Netikras vaiduoklis]
Buvo vakarėlis. Visi linksminosi, šoko.

jo pro kapus kelios

merginos namo. Iš už paminklo išlindo vaiduoklis baltais rūbais.
Akys jo pradėjo mirkčioti, žibėti, rankos mosavo. Iš po kitų antkapių lindo nauji vaiduokliai. Merginos ėmė bėgti. Viena buvo baili,
ir širdis iš baimės plyšo. Kitos nubėgo. Rytą žmonės, eidami pro
kapus, rado negyvą merginą, o šalia antkapio ir patį „vaiduoklį“. „Vaiduoklis“ koja

5

a orščius (sl.) – draugas, bičiulis.
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primynė baltą maršką ir mirė iš išgąsčio, nes, matyt, galvojo, kad
jį stvėrė numirėlis. „Vaiduoklis“ buvo kaimo vaikinas. Kiti nubėgo,
o šis liko vienas, nes norėjo išgąsdinti kitas merginas. Jie turėjo
žibintuvėlius, todėl merginos matė mirkčiojančias ugnis.
Papasakojo Ona Garunkštytė, gim. 1912 m., gyv. Pladiškių k. (gim. Lėlių k.). Užrašė Rimantas Garunkštis, Užpalių vid. m-klos 11 kl. mok.

13. [Su velniais susidėjęs ponas]
Kartą vienas ponas, atsisėdęs prie lango, skutosi barzdą. Tuo
tarpu darbininkai užtaisė šautuvą su labai didele grankulke ir šovė
į poną. Grankulkė atsimušė nuo pono galvos ir nukrito prie jo
kojų. Ponas įpykęs čiupo grankulkę, sviedė ją per langą ir užmušė
darbininką. Kiti, nusigandę tokios galybės, išbėgiojo kas sau, sakydami, kad jo ir grankulkė neima, matyt, jis yra su velniais susidėjęs.
Po keleto metų ponas mirė. Jo laidoti susirinko daug žmonių.
Bevežant lavoną per mišką, pakilo audra, kad net karstas ėmė braškėti. Kai nuvežė į kapus, žiūri, tuščias karstas. Visi labai nustebo.
Palaidojo tuščią karstą ir grįžo namo, manydami, kad ponas su
velniais buvo susidėjęs, tai jie jį ir pasiėmė.
Papasakojo J. Pranskūnas, gim. 1905 m., gyv. Kėpių kaime.
Užrašė Viktoras Bukeris, Užpalių vid. m-klos 11 kl. mok.

14. [Medinius6 ir ponaitis]
Išėjo kartą medinius sekmadienį medžiot. Apie vidurdienį jis
atsidūrė prie kažin kokių gražių namų. Išeina gražus ponaitis, įsivedė
žmogų vidun. Ten visur labai gražu. Ponaitis taip meiliai žmogelį
kalbina sėstis. Jam ant kaklo užkabino labai gražią auksinę grandinėlę.
Ir vis prašo, kad tas sėstųsi. Žmogus bijo ir prisiliesti prie tokių grožybių. Ir kažkokia baimė jį apėmė. O ponaičiui nusibodo ir kalbint.
– Sėskis, sakau
Paėmė žmogų už pečių ir norėjo pasodinti.
Tas sušuko:
– Jėzus, Marija Nesėsiu
Kaip tik taip pasakė, viskas pranyko. Žiūri žmogus, kad
besąs pamiškėje, senam klojime. Stovi vidury klojimo ant duobės
krašto, o ant kaklo užkabinta virvė, pririšta prie sijos. Jeigu būtų
sėdęs, būtų pasikoręs.
Tada suprato, kad velnias jį monijo7.
Papasakojo Adelė Gaidienė (Valutytė),
gim. 1896 m., gyv. Butiškių k.
(gim. Kaimynų k.) Užrašė Gražina Kadžytė,
Užpalių vid. m-klos 9 kl. mok. P. pst.: „
asako i
irdė o iš tė o.“

6
7

Medinius (medinčius) – medžiotojas, medėjas.
on ti (sl.) – apgaudinėti.
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15. [Boba-kiaulė]
Eina žmogus keliu, ir vis po kojomis jam lenda kiaulė. Žmogus žino, kad kiaulė – tai ja pasivertusi kokia nors boba. Jis ima
ir nupjausto kiaulei ausų galelius. Paskui eina po trobas ir ieško
tos bobos. Randa ant pečiaus su aprištomis ausimis ir dejuojančią.
Smarkiai jis ją dar prilupo.
Papasakojo Aleksas Indrašius, 87 m., gyv. Remeikių k.
Užrašė Marytė Bražiūnaitė, Užpalių vid. m-klos 11 kl. mok.

16. [Sargo išgąstis]
Seniau bažnyčios buvo saugomos. Jas saugodavo sargas.
Atlydėjo bažnyčion numirėlį. Mišios už jį turėjo būti atlaikytos
kitą dieną. Velionis buvęs labai šykštus. Užsirakinęs bažnyčioje
ir viską apžiūrėjęs, sargas zakristijoje buvo besnaudžiąs, tik staiga – triokšt – kažkas sutraškėjo.

mė klausyti. Buvo ramu. Bet

po kiek laiko vėl – triokšt Kaip griaustinis sugriaudė. Sargas
vos gyvas nėrė laukan iš bažnyčios rėkdamas: „Gelbėkit “ Subėgę žmonės rado nukritusį karsto viršų. Mat, velionis buvo labai
riebus, lavonas dar išpurto, karstas darėsi mažokas. O sargą taip
nugąsdino, kad jis kelias dienas sirgo.
Papasakojo Gintautas Palubinskas, gim. 1925 m., gyv. Remeikių k.
Užrašė Petras Andrašius, Užpalių vid. m-klos 9 kl. mok.

17. Bernas ir ožys
Vienas bernas laikė ožį. Šeštadienį tas bernas sugalvojo
nueiti gegužinėn. Paskui jį sekė ir ožys. Jiems reikėjo eiti pro
kapus. Bernas nė nepastebėjo, kad buvo iškasta duobė. Tik toliau
eidamas, pamatė, kad nebeseka ožys, bet nieko nepagalvojo. O
ožys įkrito į tą iškastą duobę. Iš gegužinės eidamas, ton duobėn įkrito ir bernas. Ir visą naktį drebėjo, matydamas kitame
duobės kampe kieno tai ragus. Tik, rytui prašvitus, pamatė,
kad tai jo ožys.
Staiga bernas išgirdo kažką tai važiuojant pro kapus ir
pradėjo šaukti pagalbos. Ten važiavo kareiviai šieno. Jie atsinešė
iš vežimo virves, įleido į duobę ir traukia. O bernas ne save
pririšo, bet pirmiau norėjo ožį išgabenti. Kareiviai betraukdami
pamatė ragus, paleido išsigandę virves ir ėmė bėgti, galvodami,
kad vaidenasi.

Papasakojo Juozas Vaškelis, gim. 1918 m., gyv. Gaigalių k.
(gim. Trumpalių k.). Užrašė Roma Vaškelytė, Užpalių
vid. m-klos 9 kl. mok.
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18. Velnias ir siuvėjas
Gyveno kartą siuvėjas, vardu Jonas. Jam nepatiko gyventi
gimtajam krašte, ir jis išėjo į pasaulį laimės ieškoti. Jonas, išėjęs iš
namų, priėjo mišką. Čia sutiko velnią. Tas jam ir sako:
– Eik lauk, tas miškas yra mano ir tau čia vaikščioti negalima
Jonas ką darys Toliau eiti neleidžia, o atgal grįžti nenorėjo,
tai jis sumanė velnią gudrumu apgauti. Žinojo, kad velniai yra
kvaili. Jonas ir sako:
– Eikim siūti švarką – kas pasiūs greičiau, to bus miškas.
Velnias sutiko. Jonas paėmė siūlą, kokį jam reikėjo, o velnias
pasiėmė labai ilgą. Velnias, įsmeigęs adatą, bėga, kol ištraukia siūlą, o Jonas negali tverti juokais ir džiaugiasi, kad pasisekė velnią
apgauti. Kai Jonas pasiuvo švarką, tai velnias nė pusės nebuvo pasiuvęs. Jonas laimėjo – gavo mišką, jį pardavė, turėjo daug pinigų
ir laimingai gyveno.
Papasakojo Elžbieta Gaigalienė, gim. 1889 m., gyv. Užpalių mstl.
Užrašė ita Gaigalaitė, Užpalių vid. m-klos 6 kl. mok.

19. [Žmogus ir velnias]
Gyveno vienas neturtingas žmogus. Vienąkart nuėjo jis arti
dirvos. Kai suarė pusę, įsinorėjo valgyti. Arklį nuvedė pasiganyti į
pievą, o pats atsisėdęs atsiriša savo maišelį, žiūri – duonos nebėra.
Nusiminė vargšas, kad reiks alkanam arti, ir sako:
– Gal velnias pavogė duoną
Kai tik šiuos žodžius pasakė, tuoj prieš jį atsirado velnias.
Jis ir sako:
– Aš tavo duoną pavogiau. Priimk mane už berną.
O vargšas sako:
–

Kur aš berną priimsiu, kad ir pats neturiu ko valgyti, o

abu tai visiškai skursim.
O velnias vis prašėsi, kol jį priėmė. Dabar velnias ir sako:
– Nueik pas poną ir paprašyk, kad duotų suarti dirvas.
Ponas sutiko. Velnias tuoj suarė dirvas, išakėjo ir pasėjo
rugius. Išaugo labai gražūs rugiai. Velnias liepia vargšui nueiti pas
poną ir paprašyti šiaudų kūlio. Ponas leido pasiimti. Velnias nuėjo,
susikrovė visus rugius ir parnešė vargšui.
Papasakojo Elzė Indrašienė, gim. 1895 m., gyv. Remeikių k.
Užrašė Sigita Bražiūnaitė, Užpalių vid. m-klos 6 kl. mok.
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20. Naktigonėje
Seniau žmonės mėgdavo joti naktigonėn. Bet gaspadinės8 kai
kada nesuspėdavo išvirt vakarienės, todėl duodavo vyrams tai kiaušinį, tai lašinių ar taip ką nors. Jie patys tai ant laužo išsikepdavo.
Vienąkart vyrai nujojo naktigonėn, užkūrė laužą, kas ką
turėjo, ir kepa. Velnias, krūme tupėdamas, nužiūrėjo skanėstus, ir
jam užrūpo paragauti. Atrado anas naktigonio sermėgą9 pakabintą,
užsivilko, nusiėmė ragus nuo kaktos, sudėjo juos kišenėn, uodegą
suvyniojo kamuolin, kad nematytų, ir nuėjo, seneliu apsimetęs, pas
naktigonius. Priėjęs prie laužo, labai mandagiai pasakė:
– Labas vakaras, vaikeliai. Pamačiau ugnelė kūrenas, labai
sušalau, atėjau pasišiltų.
Bet naktigoniai pamatė, kad jo nosis be skylių, ir suprato,
kad čia tai jau nelabasis.
Senelis paklausė:
– Gal ir man mažna koks gardus kąsnelis paspragint
Naktigoniai atsakė:
– Kepk, galgi mums ugnelės iškada10.
Senelis ištraukė žmogaus ranką ir padėjo ant laužo. Naktigonių tiktai padai pasimatė. Kaip nebūta nė vieno. Velniui to tik
ir tereikėjo. Tai tiek pririjo, beveik ligi sprogimo, nenorėjo nieko
palikti. Paskum išsiėmė iš kišenės ragus, užsidėjo ant kaktos, uodegą išvyniojo iš kamuolio, nusivilko naktigonio sermėgą ir vargais
negalais nusigriozdojo pragaran.
Papasakojo Ona Palubinskienė, gim. 1905 m., gyv. Tervydžių k.
Užrašė Elena Stukaitė, Užpalių vid. m-klos 11 kl. mok.

as adinė (sl.) – šeimininkė.
Ser ė a (sl.) – iki XX a. pradžios dėvėtas viršutinis
vyrų ir moterų pilko, rudo ar balto milo drabužis, ilgumo iki kelių, į liemenį, su išsiuvinėtais
pakraščiais.
10
Iškada – gaila.
8
9
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KRAŠTO
ŽMON S
Užpalių garbės piliečiai
Vytas Jurka

2002 m. kaip ir kiekvienais metais seniūnija, mokykla, kultūros
namai ruošėsi keturioliktajam užpalėnų suvažiavimui. Tapo
nerašyta taisykle, be kitų, renginių paminėti reikšmingas sukaktis, įžymių žmonių gimimo datas. 1792 m. Užp lių miestui
buvo suteiktos Magdeburgo teisės. Kažkada svarbus Lietuvos
gynybinis ir ekonominis centras išugdė daug įžymių mokslo,
kultūros, politikos veikėjų, kurių jubiliejai būdavo paminimi
per kraštiečių suvažiavimus. Bet vis dėlto kažko trūko, nes
pagarba buvo atiduodama žmonėms po jų mirties, pagerbiami
ne tie, kurie gyveno ar gyvena šalia, kuria dabarties istoriją,
nusipelno kraštui ir jį garsina. Kilo mintis už nuopelnus Užpalių kraštui ir Lietuvai pagerbti užpalėnus, suteikiant Užpalių
garbės piliečio vardą. Tam reikėjo nuostatų. Konsultavausi su
Uten s miesto seniūnu, jie jau anksčiau suteikdavo panašius
vardus. Nuostatai turėjo būti paprasti ir visiems aiškūs, todėl
teko sukurti praktiškai naujus. Vykstant keturioliktajam užpalėnų suvažiavimui, 2002 m. gegužės 25 d., nuostatai kraštiečių
buvo patvirtinti ir jais vadovaujamės iki šiol. Nusistovėjo
praktika, kad pasiūlymas kandidato vardui gauti pateikiamas
dar iki kraštiečių susitikimo – Vilniuje sausio mėnesį. Iki
to laiko būna aptarta su bendrijos taryba, jei neprieštarauja
kraštiečiai, susitikimo metu patvirtinamas vardas, įteikiamas
pažymėjimas, perrišama vardine juosta, kuriamame Užpalių
garbės parke sodinamas ilgaamžis medis. Kiekvienais metais
reikia siūlyti kandidatus. Labai sunku pasiekti šimtaprocentinį
objektyvumą ir kad būtų visi patenkinti. Nors kandidatas dirba
kokioje nors svarbioje srityje, pasiekia puikių rezultatų, bet
tie, kurie apie tai neturi supratimo, niekada nepritars tokiai
kandidatūrai. Per aštuonerius metus pirmąjį garbės pilietį
siūlė seniūnija. Buvo pasirinktas žmogus, kurį visi pažinojo,
jis niekada garsiai nesiafišavo, ramiai, bet kryptingai dirbo
tiek užpaliečių auklėjamąjį, tiek bažnyčios ūkinį darbą. Tai
ilgametis Užpalių klebonas Juozapas Šumskis.
Antanas Napoleonas Stasiškis Užpalių seniūnijos meno
mylėtojų kolektyvams organizavo kelionę į Lenkiją, parėmė kultūros namų atstatymą, pasirūpino Užpalių knygos
leidyba, globojo kanklininkų vasaros stovyklas Užp liuose,
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todėl seniūnijos ir vidurinės mokyklos
irmasis
alių ar s ilie i a ym imas
nuomonės sutapo. Nuomonės išsiskyrė kuni ui Ju a ui umskiui
dėl mokytojo Alfonso Juzulėno. Jo gausių laidų auklėtiniai tiesiog užvertė siūlymais užpalėnų bendriją, seniūniją, bet
mokykloje teikiant kandidatūras jis buvo antras. Matyt, mokykloje jau keitėsi
kartos, samprata apie mokytojo pašaukimą, todėl daug kas nežinojo A. Juzulėno,
tačiau gausūs jo buvę auklėtiniai ir mokiniai nepamiršo. Visada buvo atsižvelgiama į motyvuotą nuomonę. Kitais metais kandidatus siūlė gyventojų grupės,
bendruomenės.
Per devynerius metus Užpalių garbės piliečių vardai suteikti vienuolikai
savajam kraštui nusipelniusių žmonių.
1. Keturioliktajame užpalėnų suvažiavime (2002 05 25) – Juozapui Šumskiui.
Už nuopelnus puoselėjant užpalėnų dvasines vertybes ir vedant juos doros keliu.
2. Penkioliktajame užpalėnų susirinkime (2003 06 14) – Antanui Napoleonui Stasiškiui. Už nuopelnus Užpalių krašto kultūrai ir švietimui (kultūros namų
atstatymą, knygos išleidimą, paramą bibliotekai, kanklininkų stovyklos globą).
3. Šešioliktajame užpalėnų susirinkime (2004 06 05) – Alfonsui Juzulėnui.
Už nuopelnus ruošiant gyvenimui Užpalių krašto jaunimą, pedagoginę veiklą.
4. Septynioliktajame užpalėnų susirinkime (2005 05 21) – Albinui Kustai.
Už nuopelnus Lietuvos švietimui ir Užpalių vardo garsinimą.
5. Aštuonioliktajame užpalėnų susirinkime (2006 06 10) – Vandai Kuliešienei.
Už kraštotyrinės medžiagos apie Užpalių kraštą rinkimą.
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6. Aštuonioliktajame užpalėnų susirinkime (2006 06 10) – Stanislovui Balčiūnui. Už gimtojo krašto populiarinimą spaudoje ir nuopelnus išleidžiant knygą
apie Užpalius.
7. Devynioliktajame užpalėnų susirinkime (2007 06 02) – Palmyrai Sirvydytei. Už gimtojo krašto istorijos saugojimą, tapybos, poezijos kūrinius, aktyvią
visuomeninę veiklą.
8. Dvidešimtajame užpalėnų susirinkime (2008 05 17) – Elenai Narbutytei.
Už gimtojo krašto meilę, materialinę pagalbą pokario metais.
9. Dvidešimtajame užpalėnų susirinkime (2008 05 17) – Kazimierui Binkiui.
Už pagalbą sergantiems Užpalių vaikams.
10. Dvidešimt pirmajame užpalėnų susirinkime (2009 06 06) – Mildai Petrauskienei. Už dėmesį ir pagalbą sprendžiant aktualias Užpalių problemas.
11. Dvidešimt antrajame užpalėnų susirinkime (2010 05 29) – Viktorijai Jovarienei. Už žirgininkystės puoselėjimą, pagarbą praeičiai ir Užpalių vardo garsinimą.
Buvęs Užpalių klebonas Edmundas Rinkevičius atsiimtoje bažnyčios žemėje
skyrė plotą Garbės parkui. Pagerbiant žymius mūsų krašto žmones, ten jau auga
šeši ąžuolai ir penkios liepos. Buvę mokyklos auklėtiniai taip pat pageidauja, kad
jų susitikimo proga būtų pasodinti medeliai. Praeis metai, bet tikiu, kad graži
tradicija nenutrūks, parke šalia suaugusių medžių skleis pumpurus ir jaunuolynas.
***
PATVIRTINTA
2002 m. gegužės 25 d.
keturioliktajame Užpalėnų bendrijos suvažiavime
UŽPALI

GARB S PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO

NUOSTATAI
I. TIKSLAS
Užpalių garbės piliečio vardas, toliau „Vardas“, suteikiamas
asmeniui pagerbti už jo išskirtinį indėlį į Užpalių materialinio bei
dvasinio gyvenimo sferas arba iš šio krašto kilusiam asmeniui, už
tokias pačias paslaugas Lietuvos ar pasaulio bendrijos labui.
II. VARDO SUTEIKIMO KRITERIJAI
2.1. Vardas gali būti suteikiamas tiek Lietuvos, tiek užsienio
piliečiui.
2.2. Lietuvos ar užsienio piliečiams Vardas suteikiamas už ypatingus nuopelnus bei pastangas ir išskirtinį indėlį į Užpalių mokslo,
kultūros, švietimo, ekonomikos, socialinio vystymo, politikos, krašto
apsaugos, visuomenės gyvenimo ir kitas sritis.
2.3. Už tuos pačius nuopelnus Lietuvos Respublikai, pasaulio
bendrijai ar kitoms valstybėms Vardas suteikiamas tik iš Užpalių
kilusiems žmonėms.
III. PASI L MAI VARDUI GAUTI
3.1. Kandidatus Vardui gauti gali siūlyti Užpalių vietinė vykdomoji valdžia.
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3.2. Visuomeninės politinės, religinės organizacijos, bendrijos
registruotos Užpaliuose arba jų padaliniai kitose vietovėse.
3.3. Įstaigos, organizacijos registruotos Užpaliuose.
3.4. Neformalios piliečių grupės, gyvenančios Užpaliuose ar
iš šio krašto kilusių asmenų grupės.
IV. VARDO SUTEIKIMO TVARKA
4.1. Paraišką Vardui gauti ir pateiktą medžiagą prieš 30 dienų
apsvarsto Užpalių bendrijos taryba ir supažindina visuomenę per
vietinę spaudą, pateikia patvirtinti Užpalėnų suvažiavimui.
4.2. Vardą suteikia Užpalėnų kasmetinis suvažiavimas per
Švč. Trejybės atlaidus Užpaliuose.
4.3. Piliečiui, kuriam suteikiamas Užpalių garbės piliečio vardas,
įrašomas į Užpalių garbės piliečių knygą, išduodamas atitinkamas
pažymėjimas, įteikiama juosta. Jo garbei Užpalių parke pasodinamas
ilgaamžis medis.
V. UŽPALI GARB S PILIEČIO TEIS S
5.1. Dalyvauti Užpalių valdymo institucijų ir visuomeninių
organizacijų posėdžiuose, teikti pasiūlymus.
5.2. Lankytis su šeima visuose Užpalių seniūnijos organizuojamuose renginiuose nemokamai.
5.3. Užpalėnų bendrija gali suteikti savo garbės piliečiui ir
kitas teises.
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Buvimas žemėje – nelengvas darbas
irut Minutkien

Juozas Šumskis gimė 1927 m. rugsėjo 15 d. Vala nių k., Pakr ojo r. Augo
katalikiškas vertybes išpažįstančioje šeimoje. 1935–1939 m. mokėsi Valainių pradinėje
mokykloje, 1939–1941 m. – Rozal mo (Pakruojo r.) mokykloje, 1941–1944 m. –
Linkuv s (Pakruojo r.) gimnazijoje. 1943 m. metais įstojo į Ka no tarpdiecezinę
kunigų seminariją, iš kurios dėl tuometinės valdžios politikos jau pirmame
kurse buvo pašalintas, tačiau savo tikslo neatsisakė ir 1946 m. įstojo į Kapucinų ordiną Plungėje. Gyvendamas pas kapucinus, Šiauliuos baigė gimnaziją ir
1947 m. pradėjo noviciatą. 1948 m., davęs laikinuosius įžadus, gavo Kazimiero
vardą. Tuometinei valdžiai uždarius vienuolyną tėvas Kazimieras 1949 m. įstojo
į Panevėžio muzikos mokyklos chorvedybos klasę. Reikėjo daug groti pianinu.
1950 m. buvo priimtas į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. 1952 m. liepos
16 d. davė amžinuosius įžadus. 1954 m. rugsėjo 12 d. vienintelis vyskupas Lietuvoje Kazimieras Paltarokas (praėjus 2 savaitėms po motinos mirties) įšventino
tėvą Kazimierą į kunigus. Tais pačiais metais Vyskupas Kazimieras Paltarokas
paskyrė jį į Panevėžio apaštalų Petro ir Povilo bažnyčią vikaru. 1961 m. milicija neleido eiti pareigų bažnyčioje ir per prievartą įdarbino Panevėžio cukraus
fabrike darbininku. Nuo 1963 metų kun. kapucinas Kazimieras Juozas Šumskis
dirbo Suvain škio (R kiškio r.) klebonu. Nuo 1972 m. gegužės 7 ar 8 d. (Motinos
dienos) – Užp lių (Uten s r.) klebonu (buvo 26 m. klebonas; apsikeitė vietomis
su tuometiniu Užpalių klebonu Vinkšneliu, nes jis buvo perkeltas į Suvainiškį),
kartu Šumskis buvo Utenos dekanato vicedekanas. 1992 m. rugpjūčio paskutinį
sekmadienį atsisveikino su užpaliečiais ir išvažiavo į Kauną, kur buvo paskirtas
į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją vicerektoriaus pareigoms, o nuo 1993 m.
Kauno kunigų seminarijos dvasios tėvas. Paties kunigo prašymu 1995 m. buvo
atleistas iš seminarijos ir perėjo dirbti į tėvų kapucinų atkurtą vienuolyną Petrašiūnuose, kur ėjo klebono pareigas. 1996 m. Lietuvos Lurdo viceprovincijos
kapucinų kapitula išrinko tėvą Kazimierą viceprovincijolu. 2000 m. Krokuvos
provincijolas paskyrė tėvą Kazimierą Petrašiūnuose gvardijono pareigoms. Po
šešerių metų jis atsisakė gvardijono ir klebono pareigų ir Petrašiūnų parapijoje
priėmė altaristo ir dvasios tėvo pareigas.
Kapucinas tėvas kun. Kazimieras Juozas Šumskis (O. F. M. ap.) mirė
2009 m., šv. Pranciškaus liturginės šventės dieną spalio 4-ąją, sekmadienį, Krinčino parapijoje, pas užpalietį kunigą Algimantą Petkūną, kur vadovavo atlaidams.
Palaidotas Petrašiūnų bažnyčios šventoriaus kapinėse.
Klebono sesuo Teklė mena, kad vienąkart parėjęs iš mokyklos brolis Juozas
metė čemodaniuką nuo nugaros ir tvirtai pareiškė namiškiams, jog užaugęs bus
kunigas. Labai norėjo siekt mokslų, o kai tėvai dėl pinigų stokos nenorėjo leisti
mokytis, visą naktį praverkė.
Į seminariją reikėdavo vežti duoklę maistu. Būsimasis klebonas važiuodavo
traukiniu į Šiaulius, paskui iš Šiaulių į Kauną. Jei traukinyje nebūdavo vietos,
bagažą sukeldavo ant vagonų.
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Juozas Šumskis neslepia, kad buvo sunku skirtis su Rokiškio rajono Suvainiškio parapijos žmonėmis. Vyskupo valdytojui Povilui Bakšiui jis išsiuntė prašymą
nekelti į Užpali s, bet gavęs įsakymą turėjo paklusti. Tad lydimas Aleksandrav lės
klebono Alfonso Gražio, pro Ilčiuk s atvyko susipažinti su naująja parapija.
Naujas paskyrimas kėlė didelį nerimą, todėl pamatęs Užpalių bažnyčios bokštus
susijaudino iki ašarų ir sukalbėjo „Sveika Marija“.
Užp liuose klebonas rūpinosi ne tik dvasine sielovada, bet ir bažnyčios
remontu, jos aplinkos tvarkymu. Apie ūkinius rūpesčius klebonas pasakoja:
m
alių a ny i s a ymas uv la ai senas ūtinai
reik nau rem nt
a ny i s sien s a aliavusi s a saman usi s
y atin ai nu var in s kry ties eikia nuvalyt Nusi irk m e e
ius su asty iu asistatę k
ias rū in m tu s a saman imus
askui karni ai t kie yra t kia rnamentika i lauk nea skar inta
visa ka nenukristų tai mes visur a skar in m a lik vis a ny i
in ma ka su alv au reik tų tak a aryti a ie a ny i
ats
miausi asi ar m rmas skie ini rikreti rm i keli
askui
sutvark m lan us rin is la ai netvarkin s uv t ki s lent s
kai kur u ę
ai ie k m me ia s lentų
anev y avau
ten kiek atve av t s me ia s me ien s ru m uv ilta
t me ien sukr v m vent riu e i iūv ir ru m rin ims
ti en i et nav m tu s alkius eikia ir su lus tvarkyt en
ū av kelių rū ių t kie kanikai u s su lus atvark m askui
reikia uris ka il iau ūtų
sakiau
ki ky tas uris meistrai
ar
askui lanu am il ym aryti i kal m uris katilinę eiti
y eliniu kuru mes il m ū av
ri il ai iki e imt lai snių
ilum s
iem ka an i i el triuk m
u av tas il ymas
ir av s rie v tyv i un i askui v tyva ir suma ū av
au ilta ū av kai ne il ai a ny i s m n s
v tyv s tu
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Žmonės mena nepaprastą klebono darbštumą, pats atsiraitojęs rankoves
ravėdavo gėles, keitė šventorių – ištrupėjusias plytas, paskui apskardino visą
tvorą. Restauravo ir naujai perdažė varpinę. Ant bažnyčios stogo nuo ankstyvo
ryto su lietlempe vaikščiodavo, skardą keisdamas ir lopydamas stogą. Visą vasarą
bažnyčioje buvo pastoliai, kartais per pamaldas paprašydavo vyrų, kad padėtų
perstumt nuo vienos sienos prie kitos. Pilioriuose priklijavo gipsinius angeliukus.
Restauravo šventoriuje Marijos altorėlį, kur visi fotografuojasi dabar po šventos
Komunijos. Uždėjo granitines plokštes.
Bažnyčios remontui klebonas ieškojo patikimų meistrų. Laiptai į chorą
pagaminti Vilniuje, suolai – Daugpilyje, folija altoriaus paauksavimui atvežta iš
Kaliningrado, Maskvos ir Leningrado, bažnyčios restauravimui pakviestas statybų
profesionalas iš Vilniaus, bet daugumą darbų klebonas atliko kartu su parapijiečiais.
Neradęs meistrų, kurie gebėtų išpjaustyti dobilo formos langus, šio darbo ėmėsi
pats. „Nema ai stiklų su u
susi austy avau rankas“, – šypsodamasis prisimena
klebonas, kad bažnyčios langai aplaistyti krauju. Perdažant bažnyčios sienas dažų
sustiprinimui buvo panaudoti kiaušinių baltymai. Per pamokslą klebonas paprašė
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kiaušinių ir žmonės sunešė ne vieną
irm si s
muni s su
ali kle nu
šimtą. Kad būtų patogiau ateiti į baž- Ju u umskiu ir kuni u Al imantu etk nu
nyčią, klebonas sutvarkė visus laiptus ir
m
nutiesė takus aplink bažnyčią. Likusias
medžiagas panaudojo cerkvės remontui, kurios langus prisipažįsta irgi ne kartą
stiklinęs, o nuvalytą bokštelį apjuosė tinklu, kad neįskristų balandžiai. Restauravęs
bažnyčią, Juozas Šumskis ėmėsi klebonijos statybos darbų. Kleboniją statė kaip
nuosavą namą, nes tuometinė valdžia kitaip nebūtų leidusi statyti, bet vėliau
padovanojo Užpalių parapijai, kad turėtų kur gyventi naujai atvažiavęs kunigas.
Pabaigęs tikintiesiems svarbias statybas, rūpinosi Užpalių herbo atkūrimu
ir šv. Florijono paminklo atstatymu.
Besidomėdamas Užpalių istorija, bendravo su senais vietos žmonėmis, kurie atsimena, kaip čia buvo prieš karą. Prašė žmonių, kad atneštų nuotraukų su
senuoju Florijono paminklu. Labai apsidžiaugė gavęs nuotrauką, kaip Florijono
paminklas atrodė natūraliai, tą nuotrauką labai saugojo ir vertino, vežė į Panevėžį
pas architektą, jis padarė projektą pagal matmenis iš tos nuotraukos. Archyvuose
ieškojo Užpalių herbo. Jo iniciatyva bažnyčioje yra Užpalių herbas su originaliu
užrašu „Per prekybą miestai auga“.
Klebonas ne tik rūpinosi statybomis, bet labai mėgo gėles, jomis nuolat puošė
bažnyčią, atsisakė dirbtinių žiedų. Gėles veždavo iš Latvijos. Išmesdavo viską iš
mašinos „Žiguli VA “ kiek tik gali, išimdavo užpakalinę sėdynę, pridėdavo kiek
telpa gėlių ir veždavo į Užpalius. Pagrindinis dalykas buvo atsivežti gėlių Kristaus karsto papuošimui. Gėlės jam buvo kažkas artimo. Mėgo gamtą, būdamas
Kaune ne kartą yra sakęs, jog miestas taip atsibodo, taip atsibodo, kad nebenori...
Slapčia užrakintoje bažnyčioje ruošdavo vaikus Pirmajai Komunijai. Suprato
vaikus, jei kai kurie neišmokdavo tai, ką reikia, prieš Pirmąją Komuniją jis labai
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kantriai, nepiktybiškai ir neįžeidžiančiai visada patardavo, pamokydavo. Pirmosios
Komunijos šventė būdavo organizuojama šventoriuje – klebonas turėjo savo firminį
patiekalą vaikams – tai Napoleonas (tortas) ir vaisvandeniai.
Per Kalėdas ar Velykas patarnautojams, kurie tą dieną dalyvaudavo mišiose, įteikdavo dovanėlę. Tai būdavo šventi paveikslėliai su rėmeliais, kokie
nors dirbiniai, žvakidės iš metalo ar panašiai. horistus, jei kokia proga, visada
kviesdavo ir pavaišindavo, ypač per Šv. ecilijos šventę, visad būdavo paruošta
labai gražiai ir skaniai.
Viskuo domėjosi, bendraudamas buvo labai šiltas, diplomatiškas žmogus.
Už tai, kad nepranešęs valdžiai per Švč. Trejybės atlaidus pasakyti du pamokslus
pasikvietė kunigą Joną Borutą, Juozas Šumskis buvo pakviestas į draugišką teismą.
Kadangi paskirtos baudos nemokėjo, antstoliai atėmė radijo aparatą.
Mėgo humorą ir šmaikštų žodį, jeigu gera nuotaika ir žydiškai pašnekėdavo, kokį anekdotą apie žydus pasakydavo. Mokėjo bendrauti su visokio rango
žmonėmis, taip pat ir valdžios atstovais. Niekam nepiršdavo savo nuomonės, bet
niekada jos ir neatsisakydavo. Ruošdamasis pamokslams, skaitė ne tik lietuvišką,
bet ir kitomis kalbomis leidžiamą, kartais pogrindinę literatūrą, klausė Vatikano
radijo. Neblogai mokėjo vokiškai, lotynų, lenkų, latvių kalbas, latviškai nuolat
skaitė spaudą, turėjo lenkiškų knygų, šiek tiek mokėjo rusiškai. Turėjo didelę
biblioteką ir knygų įvairiom kalbom. Visos rūsio sienos buvo išdėliotos knygom.
Turėjo archyvinių knygų, metraščių, Šapokos istoriją. Knygos buvo daugiau teologinės, bažnytinės, bet ne mažiau ir pasaulietiškos literatūros. Jo pamokslai
būdavo griežtoki, bet kartu ir diplomatiški, tiesiogiai žmogaus nėra išbaręs. Šiek
tiek akcentuodavo lietuvybę, todėl įvairių susidūrimų su valdžia, ir ne tik vietine,
buvo, net ir į Vilnių kviesdavo. Šumskis
buvo didelis patriotas. Mėgo dainuot ir Lai tuvi r cesi kle nas Ju as umskis
giedot. pač Sąjūdžio laikais, susibėgi- nu a ny i s iki ka ini ly av
s ias
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muose. Klebonas dosniai dalijo sielos šilumą kiekvienam parapijiečiui. Bendraudavo su tikinčiaisiais ne tik šventų mišių metu. Bažnyčioj pranešdavo, kad pirmą
mėnesio penktadienį lankys ligonius. Prašydavo pranešti, jei turi kas sergantį ar
neįgalų žmogų, kuris negali atvažiuot į bažnyčią. Net spaudžiant šalčiams nesibaimindavo lankyti parapijiečių, važiuodavo krikštyti naujagimių, lankyti ligonių,
palydėti į paskutinę kelionę mirštančiųjų. Per laidotuves visada eidavo priekyje
nuo bažnyčios iki kapinių. Pėsčiomis.
Klebono dvasinis turtingumas traukė žmones, todėl jis visada turėjo pagalbininkų, vaikai noriai patarnaudavo bažnyčioje. Klebonas išugdė du kunigus:
vaikų globos namų auklėtinį Kastyti Kriščiukaitį ir užpalėną Algimantą Petkūną,
su kuriuo ypač šiltai bendravo, jo klebonijoje dažnai viešėdavo, augino savo mylimas gėles, atitrūkdavo nuo statybos rūpesčių Petrašiūnų vienuolyne.
Dr. Gražina Vyžintaitė-Kačerauskienė surinko užpaliečių prisiminimus apie
šį žmogų ir parašė didelės apimties straipsnį „Dievo ir žmogaus tarnystėje“. Paskaičius jį, nesunku suvokti, kad kunigas J. Šumskis – užpaliečiams nepaprastai
brangus žmogus. Kad tai suprastume, pacituosiu keletą minčių apie jį iš minėto
straipsnio, kurį cituoja „Utenis“ 2002 m. spalio 8 d. Nr. 116.
le nas J umskis uv ili s i minties kilni s vasi s er s
ir ies Jis kiekvien
asitik av su ka k kiu vasi s s in imu
viesiu timi mu visa a atr
ramus kuklus ir linksmas Gyvai
en rav su m n mis
mi ių i ei av
a ny i s vi ur m nių
teirau av si a ie sveikat rū es ius uv
asiru ęs a ti eru
iu ar kit kiu ū u
le nas saky avęs ra ius am kslus kurie uv su ran
tami ir
mūs vairaus am iaus ir i silavinim m n ms
iesmukai ne litikav ta iau
vynę m k myl ti ir ran inti
le nas la ai ra iai takti kai en rau avęs su m n
mis niek neu si ul avęs neniekinęs visa a i klausy avęs t vi kai
atar avęs Jis uv t leranti kas skirtin ų a iūrų m n ms ta iau
r siai ir tikinan iai asaky av sav kai
vasinink ir ilie i
nu m nę
a nek vui asiūly av ramiai asvarstyti Miestely e
kle nas sveikin avęs kiekvien sutikt m ų
La ai ra ūs uv kle n santykiai su aunimu Nieka a
am netrūk atarnaut ų Vaikus reik av rausti ka neitų
ne ų ra yti ai auk iukai ie a li av alt rių ur
tak s
viem aunu liams
Al imantui etkūnui ir asty iui ri iu
kai iui
i
kuni us
La ai ry kus kle n ru as
e alinis ar tumas
Jis ats yra asakęs Man s in ūna nerami ei iena ra a
e ar
J iniciatyva miesteli aik t e uv atstatytas
aminklas v l ri nui tvark mi ka ai kry iai
r kul s al
tini a linka
le nas J umskis ste in sav a autimu r iui
le nas m ęs ne tik iesmes et ir liau ies ainas
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et ų ne ra y av
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Nelaukta žinia
1992 metais užpaliečius pasiekė žinia, kad jų mylimas klebonas Juozas Šumskis
iškeliamas iš Užpalių ir skiriamas dirbti į Kauną. Užpalių parapijos tikintieji su
tuo nenorėjo sutikti, todėl rašė prašymą kardinolui Vincentui Sladkevičiui, kuriame
aprašė klebono gerumą ir labai prašė palikti jį parapijoje. Užpalių parapijiečių
delegaciją priėmęs arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, išklausęs žmones, pasakė:
„ ai ar kart atvirtina ka is yra tas m us kuri mums reikia

Išvykimas
1992 m. rugpjūčio 23 d. užpalėnai susirinko į paskutines klebono Mišias. Po
jų buvo labai graži ir jaudinanti atsisveikinimo ceremonija. Padėkos žodžius jam
tarė vaikai, jaunimas, suaugusieji, choristai, parapijiečiai ir kiti jį mylėję žmonės.
Kunigas buvo tiesiog paskandintas gėlėse, jam įteikta daug atminimo suvenyrų,
sudainuota „Ilgiausių metų“. Visi susirinkusieji lydėjo kleboną iki klebonijos. Abipus tako sustoję žmonės rankose laikė vainikus, takas buvo nuklotas margaspalvių
gėlių žiedais. Žmonės giedojo, dauguma braukė ašaras.

Tolesnis kunigo darbas
Po dvidešimties darbo metų Užpalių bažnyčioje kunigas Juozas Šumskis
buvo paskirtas Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos vicerektoriumi. Po metų –
kunigų seminarijos dvasios tėvu. 1995 metais Petrašiūnuose atkūrus kapucinų
vienuolyną, jis čia paskiriamas parapijos klebonu. Trejus metus buvo viceprovincijolas, dabar – gvardijonas.

Po dešimties metų
Praėjus dešimčiai metų po kunigo išvykimo iš Užpalių, 2002 m. gegužės
25 d. jis pakviestas į Užpaliuose vykusius Švč. Trejybės atlaidus. Atlaidų išvakarėse miestelio aikštėje gausiai susirinkus parapijiečiams ir užpalėnams iš visos
Lietuvos, jam pirmajam buvo iškilmingai suteiktas Užpalių garbės piliečio vardas
už nuopelnus puoselėjant dvasines vertybes ir vedant juos doros keliu. Ta proga
miestelio skverelyje jo garbei buvo pasodintas pirmasis ąžuolas, simbolizuojantis
šio tauraus žmogaus gyvenimą.

Jubiliejus
Rugsėjo 29 dieną kunigas Juozas Šumskis vėl buvo pakviestas į Užpalius. Jį
gerbiantys ir mylintys užpaliečiai norėjo pabūti kartu su šiuo iškiliu žmogumi jo
75-ojo gimtadienio proga. Maloniai sutikęs atvykti, kunigas Juozas Šumskis pats
aukojo šventas Mišias Užpalių bažnyčioje. O po to pasipylė sveikinimai. Jubiliatą
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sveikino tuometinis Užpalių parapijos klebonas Edmundas Rinkevičius, seniūnas
Vytas Jurka, bažnyčios komitetas, choristai, „Pasagėlės“ kolektyvas, užpaliečiai,
parapijai priklausančių kaimų žmonės ir kiti. Vėlgi buvo daug jaudulio, ašarų,
įsimintinų minčių. Žiūrėdami į šį dvasios galiūną, ne vienas širdyje pasiryžo būti
geresnis, dvasingesnis, doresnis.
Ištrauka iš Aldonos Vaškelienės interviu:
La ai su ras av visus mūsų var us visas s kmes ir nes kmes
A tu nias e imt enktais metais a nu au as kle nų asakiau
ka mes turim nekrik tytų vaikel saka erai a nuva iu siu
Nuva iu siu Nu tai i susitar m ka Il iuku vie keliu atva iu s
iki De siu mi k A iki mūsų ava iu t er u ę reikia u e uva
erai u alus u tai ka alti metai uva Nuva iava sūnus su
arkliu asitikt is atva iava su ma inu u arkliu ai atva iu t
ar visus usnynus Nu ir la ai risimenu ka kle nas at a as
mus a iur a vi u uva term metras saka
r a ilumas a
lauki
al ia Ir akrik ti namu s
Ištrauka iš Algimanto Petkūno interviu:
rie i vykstant armi t veliukas mel si a ar t kias i leis
tuves in amas mūsų eim s inansinę a t
ai sukviet visus
atarnaut us t velius sukviet Visi kle ni atsisveikin m vieni
su kitais tu metu al k kia uv
atarnaut ų Ir ryte v l
m
a ny i
asimel m ri m m vent
muni ir tai
ra iai mus i ly
kariu menę
A lank kariu men
risistat kai artimi imin s Dav
vai ių karininkams karininkai vis
ar i lei
mane vie ut
tenai atsilaik m mi ias ri m m vent
muni
Gr us i armi s nuve
aun kuni ų seminari
ai us
seminari
av me ventimus tai atvyk t velis su imin m t vais
man sveikinti manęs
aun Ai ku t veliui uv la ai i elis
iau smas nes au antr
aukl tin ventin kuni u tai is i
yven tikrai la ai Ne tik mes atys et ir is iau si imin s
a stami tai ten au ventimų ien ralei m Na
askiau visa
ta vent ersik l
alius rimici s kurias ir i suru
ats
t veliukas nu ir iai sukviet sav artimu sius man a stamus
rau us ai ku rikviet au
a stamų ir sav kuni ų
Parengta remiantis interviu filmui apie K. J. Šumskį „Tėveliukas“.

m ru s
Mari s
ulin si s ien man uv
lemta i vysti yvenim vies ateiti
asaul akru
ara i s
Valainių kaime savan ri ūkinink u Lietuv s Ne riklaus my ę
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avusi
ha em s Ju
umski ir m tin s aulin s
vilai
tyt s i Mal iūnų kaim
alim ara i s eim e
vai Ju as ir aulina uv la ai ar tūs kaimie iai
metais sukūrę eim Dau var
kirt krūmus ar irv nus nes
skly as uv ne ir ama em akmenu tas su vyr kalneliais
velis uv asken ęs ar e nu ankstyv ryt iki v laus vakar
lu av n r amas i maitinti n rs ir ne ausi eim
man
aunesnę seser eklę ir r liuk J nuk kuris
tri ų m nesių
i keliav
am iny ę a ventintas krik t mal ne
Mama asak
ka
s r lis J nas vilaitis ir tas
vi
laityt man imus
vie ų savai ių nuve
alim a ny i
ir kun Grinkevi ius akrik ti mane Ju
var u
vai ū ami amal ūs katalikai sekma ieniais mus vaikus
ves av si
a ny i
a niausiai
alim nes kit s a ny i s
ne ar iau kai
kil metrai
Gyven me neturtin ai Da niausiai a ny i ei av me asi
tik vent riu e a siau av me atus Dra u iai ū av mam s austi
r iniai ar mil
a ny i einant mama skarel e siri av u n s
su sviestu ar m sa ka
r tant i a ny i s
v
muni s
al tume u val yti nes rie riimant muni nu nakties
val
ne uv alima nei val yti nei erti
Jei kas aklaustų kas kv
asirinkti kuni yst s keli
al iau asakyti ka t
asirinkim aknys lū i tikin ių t vų
artum e Lankantis a ny i e sekma ieniais ar atlai ų r mis
matant atliekant a ei as ir int am kslus man kaim vaikui ie
alykai k l vasi ir teik alaim Gr ę i a ny i s su t vais
asikal av me a ie ir tus am kslus ie av m mels av m s
Vakarais einant ulti rytais i ly ama
imt
kaim Valainių
m kykl mama visa a er e n av Mam s alaiminimas mane
ly
ir v liau m kantis
alim m kykl e Linkuv s imna i e
aun tar iece in e kuni ų seminari e A iū era ai m tutei u
meilę
mes auk man ar yt aunyst s ien mis Likus viem
savait m iki kuni yst s ventimų
m ru ū i
ien mir
mama ne esulaukusi man kuni i k alaiminim Mane ventin
aun kate r e anev i vysku as a imieras altar kas
m
ru s
ien Mari s var
ien e
Gal ūtų
mu su in ti kai u sime
k ntaktas su ka u
cinų r inu M kiausi kuni ų seminari e ame lic iniame kurse
Val ia ma in klierikų skai ių ir tek
alikti seminari
rie
st amas seminari skaity avau ka ucinų lei iam urnaliuk
Liur as
e t susira in avau su vienu emie iu kun Le nu
Luk u kuris m k si lun e ka ucinų imna i e N r amas
ūti vasininku asi el iau as ka ucinus
lun e r vinci las t vas J nas mal niai ri m ir a y
ven in ka ucinų vienu lyne iauliu se Čia lankiau imna i s
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a tunt klasę ( askutinę) i laikiau a itūr s e aminus ir r vinci
las i siunt
etra iūnų vienu lyn m kytis eksternu il s i s
m ru s
m nes val ia u ar
etra iūnų vienu lyn ir
sak visiems vienu liams suva iu ti
iaulių vienu lyn Čia
ra au n viciat kur nutrauk
m ir eli
a ai e ir
a ariau laikinu sius a us
metų nuvykau
akyn ( el
ių vysk ) as t v
ernar
atlikau savait s rek lekci as aviau
am inu sius a us
Nus ren iau ateity e m kytis var nininkauti st au
a
nev i mu ik s m kykl Antrame kurse ra au stu i u ti ch r
ve y
u s
a ai e aunu tele ram i eminari s rekt riaus
A Vaitiekai i ka i sire istravęs ku rei iau atvyk iau semi
nari m kytis Nu iu au tai uv
ie i metai A iū Dievui
il si man sva n ta ti kuni u
M kantis seminari e uv la ai sunkus metas
ekt rių
ne vien r es rių are tav ne vien aukl tin i ve
i ir ar
kal im
ai uv ausy
litinių r lemų au umas sten si
aukl tinius u ver u ti talkininkauti ateistinei val iai ir s r anams
irm kart su sau umie iais susi ūriau
m ru s
kai yvenau ka ucinų vienu lyne lun e Mus tris
vienu lius r tan ius i ekskursi s nu Germant e er net li
Lie lauk s sau umie iai su kareiviais sus in
sunkve im ir
atve
lun s kal im
er tris ienas mane an
kal ti
en ra ar iauti ka ei ne a ar kur vienu lyne rie ta k ntr l
tai n rs ta ęs kuni u asi a iau sau umui rane in ti A iems
sakiau ka nesiru iu s in s ar u ti nei a ar nei kai ūsiu
kuni u Nen riu ūti Ju u Geriau mirti ne u u siimti t ki mis
niek y mis ūti vei mainiu Maty amas ka il ai var ins nu
ryt
val iki
val ir v l vakare nu
val iki
val a
sime iau ser s au ne ekal au Mane alei
asilik ami as
eikalav
asira yti ka
asas asilieka as u s Nesutikau t
aryti akiau Jūs asira ykit ka as asiliekate ir man u kite
t ki
a ym
alei
r vinci las ryt atsi m man
as ir
a irmu traukiniu i vykau
iaulius
metų ru s
ra i e uv in ma ka seminari s
aukl tinius ims kariu menę r inarai ir nus ren
ai usius il
s i ir tris te l inius kursus ventinti kuni ais Ir kai min au
tų metų ru s
ien vienintelis Lietuv e vysku as altar kas
kuris uv i tremtas Vilnių a ventin mus
kursinių kuni ais
eikia aste ti ka mūsų kurse m k si u vysku ai
mual as
rik iūnas ir Ju as unaitis eturi kursi kai au am iny e
irm i ara i a kuri vikaru tarnavau
metus uv
anev i v
etr ir
vil senamies i
metais uvau
val i s a kaltintas u am kslus ka
alaikau k ntakt su sese
l mis vienu l mis ve u rek lekci as riimu a us sla tai teikiu
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sakramentus inteli entams uv atimta teis kuni auti ir rievarta
uvau ar intas kai
ar ininkas anev i cukraus a rike
Dir ant cukraus a rike mane v l i sikviet
Vilniaus sau
um Luki kių aik t e siek u ver u ti a a
r inti teisę
ir ti kuni
ar
et kuri e Lietuv s a ny i e ir a
auks
kalnus
in ma nesutikau a a atne ę st r man kaltinam
yl
rasin kal imu ir rana av ka ail siu s ateisiu ra y
siu et ie ne a s
Dir au ve us metus ir k v m nesi a ai e aunu ra t i
Vievi kuri s val yt
kun
vil ak i (ta a anev i vysku
i a uv ri un ta rie ai ia rių vysku i s) ka esu skiriamas
uvaini ki
ara i kle nu ( ki ki r ) ara i a ma a u
metrų nu a ny i s Latvi s siena
a ny i sekma ieniais
susirink av a ie
tikin ių ų ne tik i Lietuv s et ir i
Latvi s usi a inau su Latvi s kuni ais
metų uvaini ky e
m alan i m n uvau a
skirtas
alius kle nu eikia asakyti i ten kil au arsių
ir ar in ų m nių
aliu se yven ir Vilniaus arkivysku as
kar in las Ju as Au rys a kis a ie
metus yven vysku
rut s m tina su vaikais i
alių kilęs arsusis r
a ys
ak tas ir au kitų kurie ian ien ar yra yvi taut s viesuliai
vas Danyla J asiūl akristi nu i ara an s r us astyt
rik i kait
ai ne a rast
ar tum s inin um aunu lis
a ar kle nau antis eles s ara i e altarusi e Vasar au
ir av me nes ini ų ne uv
rem nt reik
u asty iu er
en m vien usę a ny i s st
visus a ny i s lan us vi u ais
stiklais stiklin m Nau ai rin is su
m a ny i
ek rav m
ve m il ym
i me nau us su lus astat m kle ni ir kita
amal ms atarnau av aunu lis Al imantas etkūnas
kuriam tek
atirti au
a ai ų m kyt ų ir m kinių aty ių
ai a artinis Alant s kle nas
metų ar
aliu se
metų ru ūty uvau
askirtas aun tar iece in s kuni ų seminari s vicerekt riumi
metų kuni ų seminari s vasi s t vu
m ir eli
atsikūrus etra iūnu se ka ucinų vie
nu lynui ir u ia kai kle nas iesa uvau
metus vice r
vinci lu a ar var i nu a e ant r inui si i m i el vie
nu lyn savival y i nu m
m atal as rie a ny i
a ar is riklaus
aun arkivysku i s iniai
a visiems linkiu melstis ir ir ti Dievas laimins
un Ju as

umskis

a imieras ka ucinas

773

U Ž PA L I A I I I

Lietuvos valsčiai

Šis tas apie save ir prabėgusį laiką
Antanas Na le nas

tasi kis

Aš, Antanas Napoleonas Stasiškis, gimiau 1933 m.
rugsėjo 21 d. Aukštaitijoje, Kani kų kaimo (Užp lių sen.,
Uten s r.) vienkiemyje, kuris buvo vadinamas Tarp šile.
Tėvai buvo ūkininkai, turėjo 27 ha žemės, iš kurios tik
apie 18 ha tebuvo dirbama. Tai tipinis, vidutinis mūsų
kaimo valakinis ūkis, suformuotas dar caro laikais Stolypino agrarinės reformos metu. Sklypas šiauriniu ir
pietiniu kampais rėmėsi į nemažus pušynų plotus,
vadinamus Šil liais. Šie pušynai buvo išdalyti sklypais,
kur kiekvienas ūkininkas (valakininkas) turėjo maždaug
dviejų dešimtinių ploto miško sklypą.
Šiaurine pamiške iš kaimyno Antano Sirvydžio
sklypo, vadinamo Kiauliab rniais (pasakojama, kad ten
dar iki vienkiemių atsiradimo buvo bendra kaimo kiaulių ganykla, – iš čia ir vardas kilęs), ėjo Tar čio upelio
vaga. Vasarą upelis visiškai išdžiūdavo, tačiau pavasarį
neretai būdavo neįveikiamas ir važiuotam. Sodyba užėmė nemažą plotą ir buvo gausiai apsodinta medžiais.
Beje, tai būdinga daugumai Kaniūkų kaimo sodybų.
Šeima buvo nedidelė – tėvai ir aš. Kartu dar
gyveno teta, tėvo sesuo (mano krikštamotė). Ji buvo netekėjusi ir visą gyvenimą
nugyveno mūsų namuose. Taip pat kartu
su tėvais buvo ištremta į Sibirą.
Tėvai nuolatos samdydavo darbininkus: nuolat (metams) buvo samdomi
du darbininkai (vyras ir moteris), taip
pat trumpalaikiai (padieniai) darbininkai
įvairių darbų metu. Reikia priminti, kad
tada buvo įprastos talkos, kai keliems
artimesniems kaimynams padedant buvo
nuveikiami didesni darbai. Visų pirma –
rugiapjūtė, linų rovimas, bulviakasis,
javų kūlimas. Kartais ir kiti darbai.
Nuo 1939 m. pas mus tarnavo
jaunas vyras Edvardas (Marcinkevičius ),
didelis mano vaikystės dienų draugas,
kilęs nuo Gervėčių. Nežinau, kaip prasidėjus karui (kai sovietų armija okupavo
Vilniaus kraštą) jis atsidūrė Lietuvoje ir
buvo mano tėvų pasamdytas. Šis vyras

Man a ie tre us metus

u mama A ie

m
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pas mus prabuvo beveik per visą karą, o 1944 m. pabaigoje stribų buvo sugautas (nes slapstėsi) ir prievarta paimtas į sovietinę kariuomenę. Po poros mėnesių
žuvo prie Liepojos.
Atmintyje iškyla dar vienas nelinksmas epizodas. Nuo 1944 m. ankstyvo
pavasario pas mus dirbo (keitė kambariuose grindis, dirbdino naujus vežimus ir
pan.) staliai Napalys ir Bronius Abelinskai iš Kaniūkų. Beje, vyresniojo brolio,
Napalio, gyvenimas yra tarsi istorijos santrauka: atitarnavo Lietuvos kariuomenėje
(dalyvavo mūsų kariuomenei įžygiuojant į Vilnių), buvo vermachto savanoriu
rytų fronte (iki Stalingrado apsupties), pasitraukė iš vermachto ir vėliau įstojo į
generolo P. Plechavičiaus vietinę rinktinę. Sužlugus rinktinei grįžo į Kaniūkus pas
tėvą ir kartu su jaunesniuoju broliu pradėjo verstis staliaus (ar dailidės) darbais,
nes buvo bežemiai. Prasidėjus antrajai sovietų okupacijai (tuo metu kaip tik jie
dirbo pas mus) slapstėsi, vėliau partizanavo. Buvo sunkiai sužeistas. Žaizda komplikavosi, užpūliavo. Nors nuo manęs, vaiko, slėpdavo, tačiau man pavykdavo
pamatyti, kaip jis ateidavo pas mus perrišti žaizdos, kai būdavo atvažiavęs mano
pusbrolis gydytojas Antanas Kirlys. Esant labai sunkiai sveikatos būklei Napalys
buvo suimtas, bet sugebėjo iš Užpalių stribų daboklės pabėgti. Pagijęs vėl partizanavo, slapstėsi. Vėliau pasidarė dokumentus ir sugebėjo išvengti KGB spąstų.
Prasidėjus sovietų okupacijai buvo paskelbta jaunų vyrų mobilizacija. Niekas,
beveik niekas, nenorėjo ir nestojo į sovietinę kariuomenę. Daugelis pradėjo slapstytis.
Man i kair s s i t vai i

e in s

teta

st vi Na alys A elinskas (minimas man

ali a (t v sesu )
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Tokie buvo broliai Abelinskai ir mūsų tarnas Edvardas, artimiausi kaimynai du
broliai Vaškeliai ir dar kaimynas Simonas Sirvydis. Taigi, jau būrelis. Kartais jie
ką nors dirbdavo. Vaikščiodavo iš vienos sodybos į kitą, nuolatos stebėdami, ar
kur nors nepasirodė stribai ar enkavėdistų būriai. Ginklų dar nesinešiojo (viešai).
Mama virdavo pietus ir paprastai visas būrys vyrų pas mus pietaudavo. Jaunesnysis Abelinskas – Bronius buvo mano draugas, mėgo su manimi pasistumdyti,
pažaisti ar ką nors sumeistrauti. Vieną dieną, kai visi suėjo į kambarį pietauti,
aš pripuoliau prie Broniaus ir, kaip įprasta, norėjau pažaisti, – stumtelėjau, patempiau už skverno. Pajutau, kad jo švarko kišenėje yra kažkoks labai sunkus
daiktas. Nustebino keistas jo elgesys: grubokai mane atstūmė ir labai griežtai
pasakė, kad nelįsčiau. Pasijutau įskaudintas (galbūt todėl ši paprasta kasdieniška
smulkmena man visam gyvenimui įstrigo į atmintį). Papietavo. Visi kažkur išėjo.
Po kiek laiko pasigirdo sprogimo garsas (tuo metu tai buvo gana įprasta). Dar
po keliolikos minučių atbėgo Edvardas. Išbalęs, apdraskytu švarku. Išlemeno, kad
žuvo Bronius. Pasirodo, jog buvo radę miną (atrodo, prieštankinę), kuriai trūko
sprogdiklio mechanizmo dalies. Sumeistravo spyruoklę ir nuėjo išbandyti į melioracijos griovį. Mina sprogo Broniaus rankose ir sudraskė jį į gabalėlius. Palaidojo
Kaniūkų kapeliuose. Edvardas, stovėjęs griovyje už kokių dešimties žingsnių, liko
gyvas ir sveikas. Napalys balsu raudojo ir priekaištavo, kodėl nepasitarę su juo,
nes jis tokius dalykus išmanąs.
Mokyklą pradėjau lankyti 1940 m. Ji buvo Antano Reikalo namuose, ketvirtame vienkiemyje nuo mūsų sodybos. Taigi, netoliese ir vaikščiojimas į pamokas
ir po jų grįžimas namo nesudarė problemų. Tuo metu kaimo pradžios mokyklose
buvo tokia tvarka: būsimieji pirmokėliai jau pavasarį vieną mėnesį (gegužę) lankydavo mokyklą, kad susipažintų su knygomis, mokyklos tvarka ir pan. Taigi, aš
1940 m. gegužės mėnesį pradėjau lankyti mokyklą dar tebesant nepriklausomai
Lietuvai. Tada tėvai nupirko reikalingas knygas, kuprinę, rašymo priemones. Beje,
pirmą dieną, kai grįžau iš mokyklos, t. y. 1940 m. gegužės 1 d., tėvas pasišaukė
mane ir abu pasodinome ąžuoliuką. Tas ąžuoliukas užaugo ir tebežaliuoja. O kai
tų pačių metų rugsėjo 1-ąją į mokyklą nuėjau kaip oficialus pirmokas, jau buvo
sovietų valdžia. Dar ir šiandien matau, kaip mokytoja, surinkusi mūsų pirmokėlių
naujutėlaičius elementorius, žirklėmis iškerpa lapus su spalvotu Lietuvos herbu ir
prezidento A. Smetonos portretu. O Lietuvos himną ir straipsnelį „Padėk Dieve“
(jame buvo rašoma, kad praeinant pro dirbantį žmogų visada reikia pasakyti: „Padėk Dieve“) kryžmai perbraukė storu raudonu pieštuku. Suprantama, man nebuvo
aiški tokių veiksmų prasmė, bet prisimenu, kad buvo labai gaila gražios naujos
knygos. Po metų (ar dvejų) mokykla persikėlė į Mykolo Mikėno namus. Vaikščioti jau buvo toloka. 1943 m. žiemą susirgau difteritu. Liga – sunki, tęsėsi ilgai,
beveik du mėnesius. Stipriai atsilikau. Tėvai pradėjo abejoti, ar sugebėsiu pasivyti
savo bendraamžius. Tas abejones stiprino (mano nuomone, visai be pagrindo) tai,
kad Kaniūkų mokykloje pradėjo dirbti jauna mokytoja (E. Juškaitė), ką tik baigusi
mokytojų seminariją. Persikėliau į Norva šių pradžios mokyklą, kur mokytojavo
sena, didelį autoritetą turinti mokytoja Ona Stasiškytė (beje, tolima mūsų giminaitė
iš Ža biškių kaimo). Ją baigiau 1944 m. pavasarį, dar tebesant vokiečių valdžiai.
Kai tų pačių metų rudenį įstojau į Užpalių progimnaziją, jau buvo prasidėjusi an776
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troji, ilgoji sovietinė okupacija. Vėliau progimnazija buvo panaikinta ir palaipsniui
susiformavo vidurinė mokykla. Į mokyklą kasdien eidavome pėsti. Susidarydavo
nemažas būrelis – iš Kaniūkų, Reme kių, Nosva čių, Norvaišių kaimų. Žiemą, ypač
kai būdavo daug sniego ar šalta, kas nors iš tėvų paeiliui pavėžėdavo. Jeigu Švent ji
stipriai užšaldavo ir būdavo švarus ledas, visas būrys čiuoždavome pačiūžomis
(tiek tikromis, tiek savadarbėmis). Tik vėliau, bebaigiant mokyklą, atsirado paprotys
per mokslo metus gyventi Užp liuose ir nuomotis kambarį.
1948 m. gegužės 22 d. tėvus ištrėmė į S birą. Atsitiktinai aš pasilikau vienas
Lietuvoj , – buvau išėjęs į mokyklą. Pasirodo, mūsų šeima buvo vadinamuosiuose
rezerviniuose tremiamųjų sąrašuose. Trėmimų dienos rytą atbėgo kaimynas (berods
Simonas Sirvydis) ir papasakojo, kad veža žmones, kad iš nakties enkavėdistų
ir stribų yra apsuptos Binkausko, Reikalo, Kubiliūno sodybos. Tėvai paaimanavo
ir nusprendė, kad kol kas mūsų nelies. Išėjo į lauką bulvių sodinti, o aš išėjau į
Užpali s, – tą dieną buvo pirmasis egzaminas (lietuvių kalbos rašomasis). Išlaikiau
egzaminą. Būreliu nuėjome į miestelio aikštę pažiopsoti į tremiamus žmones. Kažkokia moteris, priėjusi prie manęs, nusistebėjo, kad aš čia stoviu, nes esą mano
tėvus tremia. Atsakiau, kad netiesa, nes aš pats iš ryto išėjau iš namų ir viskas
buvo ramu. Užėjau pas Kubiliūnus (Užpaliuose), su kurių vaikais kartu mokiausi
ir kur retkarčiais žiemos metu pagyvendavau savaitę, kitą. Radau iš Kaniūkų
atėjusią Anelę Miškinienę. Ji patvirtino, kad tikrai mano tėvus tremia. Paaiškino,
kad Binkauskų šeima pasislėpė ir stribai, kelias valandas jų nesuradę, nusprendė
„planą“ įvykdyti pagal rezervinius sąrašus, – apsupo mūsų namus. Kaip įrodymą
pasakė, kad jos sūnų Jeronimą išvarė į pastotę mūsų šeimą vežti. Man, keturiolikamečiui „politikui“, iškilo neatidėliotina dilema: važiuoti su tėvais į Sibirą ar
slėptis. Dvejones nulėmė paprastos ir nepaprastai nuoširdžios kaimo moteriškės
A. Miškinienės žodžiai: „Vaikeli, į Sibirą niekada nevėlu. Palauk. Pragyvensim.“
Suprantama, kad manęs ieškoti ateis į mokyklą, o paskui pas Kubiliūnus (taip iš
tikrųjų ir buvo). Išėjau kartu su Kubiliūnų sūnumi Kęstučiu (mano bendraklasiu).
jome kita upės puse link Šeimyn škių. Iš tolo mačiau tėvus (atpažinau arklius
ir vežimą). Perbridome Šve tąją, parėjome į namus. Viskas išdraskyta, išdaužyta,
viskas ant grindų suminta, sutrypta. Drabužiai, patalynė, popieriai, knygos, nuotraukos. Beje, ant grindų radau batais sutryptą savo nuotrauką, kai man buvo
penkeri, kurią tebeturiu. Užėjome pas kaimyną Vytautą Vaškelį. Paaimanavom.
Tą pačią dieną išėjau pas gimines Oną ir Stasį Paunksnius į Šči rio kaimą. Ten
buvo gilus užkampis. Prabuvau porą savaičių. Niekas neieškojo. Ne tik manęs, bet
apskritai. Ką daryti Be galo rūpėjo mokykla. Ryžomės su pussesere (O. Paunksniene) važiuoti į Užpalius, į mokyklą. Pakeliui (prie Norvaišių) sutikome du
vežimus Užpalių stribų. Pusseserė pasikalbėjo ir sužinojo, kad aš jiems neįdomus.
Egzaminai mano klasėje buvo pasibaigę. Direktorius pasakė, kad jis neprieštaraus,
jeigu mane mokytojai dabar egzaminuos atskirai. jau pas mokytojus. Nė vienas
neklausinėjo ir be žodžių vedė metinį pažymį. Tai liudija bendrą supratimo dvasią
ir moralinę poziciją. Be žodžių, be kalbų, todėl ir pelno amžiną pagarbą. Taip
baigėsi pirmoji mano trėmimo epopėja.
Vėliau gyvenau pas gimines, kaimynus ir jų remiamas baigiau vidurinę
mokyklą. Sovietmečio literatūroje buvo madingas posakis – „pulko sūnus“, t. y.
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našlaitis, kurį globoja ir augina kareivių pulkas. Ne kartą pusiau rimtai, pusiau
juokais, bet su giliausiu dėkingumu sakiau, kad esu kaimo sūnus. Su pagarbia
nuostaba ir dėkingumu galvoju apie to meto kaimo bendrumo dvasią. Po tėvų
ištrėmimo likęs vienas, bet kurioje savo kaimo sodyboje jausdavausi savas. Suprantama, dėl įvairiausių aplinkybių vienuose namuose pabūdavau kelias savaites,
kituose – dieną ar keletą, o dar kituose – porą valandų, tačiau niekur nejutau
atstūmimo, priešiškumo. Atvirkščiai, visada buvo jaučiamas rūpestis ir siūloma
parama. Negaliu neprisiminti artimiausio kaimyno Vytauto Vaškelio namų, ten
beveik nuolatos gyvendavau, išskyrus mokslo metus, kuriuos praleisdavau Antano Kubiliūno šeimoje, Užpaliuose. Taip pat jau minėtos A. Miškinienės namų,
ten irgi dažnai apsistodavau. Rėmė Alfonso, Antano ir Juozo Sirvydžių šeimos.
Taip pat Balio Vaškelio, Antano abuko, Juozapo Drago ir daugelis kitų šeimų.
Prisimenu pusiau anekdotišką atvejį. Po 1948 m. trėmimo, iškart, kol kaimiečiai neatsigavo nuo šoko, buvo forsuojamas kolūkių steigimas. Tuojau pat kolūkis
įkurtas ir Kaniūkuose (pirmas pirmininkas Vytautas Vaškelis). Po kurio laiko (praėjus
geram pusmečiui, kai pirmininku jau buvo M. Mikėnas) mane pasikviečia kolūkio
valdyba, posėdžiaujanti pas Balį Vaškelį, ir paaiškina, kad kolūkiui atiteko mano
tėvo ūkio padargai (vežimai, plūgai ir kt.), todėl norėdami man padėti skiria iš
kolūkio 10 centnerių grūdų ir pinigų (tiksliai sumos nebeprisimenu). Aišku, tai
buvo labai rimta paspirtis. Tai vėlgi liudijimas apie to meto žmonių padorumą.
Šios, daugelio kartų gyvenimo subrandintos, kaimo bendruomenės nuostatos
padėjo ištverti pirmųjų pokario metų okupacijos sunkumus. Lemtingus smūgius
sudavė masiniai trėmimai ir ypač kartu ėjusi visuotinė kolektyvizacija. Iš karto
kaimo žmonės atsidūrė prie bado ribos, – atlyginimas už darbą kolūkyje buvo
daugiau panašus į pasityčiojimą ir nedavė jokių galimybių šeimai prasimaitinti.
Reikėjo griebtis nelegalių (o tai anksčiau buvo tiesiog neįsivaizduojama) veiksmų:
pavogti pusmaišį grūdų (kuliant ar sėjant) ar litrą pieno ir t. t. Reikėjo prisitaikyti
prie visokiausių „viršininkų“ (pirmininko, brigadininko, partijos sekretoriaus ir
pan.) kaprizų, kitaip negausi arklio bulvėms pasisodinti, negausi karvei ganyklos
ar šieno žiemai pasiruošti, malkų ir t. t., ir t. t. Tai padėtis, kuri veikė visus
eilinius kaimo (ir ne tik kaimo) žmones. Reikėjo tuos „viršininkus“ pamaloninti,
pavaišinti, padėkoti už „teigiamus“ sprendimus ir pan. Pradėjo plisti (ir greitai
įsigalėjo) girtuokliavimas. Atsirado įprotis įsiteikti apskundžiant kaimyną ar bendradarbį. Sąžiningas darbas ir teisingumas nustojo būti gyvenimo pagrindu, jo
kokybę pradėjo lemti kitokios (dažniausiai visiškai priešingos) elgesio savybės. Šis
visuomenės moralinis sumenkimas yra vienas iš baisiausių sovietmečio palikimų,
kurio įtaką tebejaučiame ir dabar.
Vėlesnių trėmimų metu, kai pavykdavo apie juos sužinoti, porą savaičių
pusiau slapstydavausi: stengdavausi nepakliūti valdžios atstovams į akis, išeidavau pas pažįstamus į kitą rajoną. Per 1951 m. trėmimą buvau pas pusseserę Oną
Ramoškienę (Daug lio k., Utenos r.), kurios šeimą ištrėmė. Kartu buvau paimtas
ir aš, tačiau vėliau, patikrinus ir nesuradus mano pavardės 1951 m. tremiamųjų
sąrašuose, buvau paleistas.
Su tuo susijusi pusiau graudi, pusiau juokinga istorija. Tuo metu, po nepavykusio bandymo patekti į universitetą, buvau jau įstojęs į žemėtvarkos ir
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matininkų kursus, kur mokslas turėjo prasidėti nuo spalio 1 d. Pusseserė O. Ramoškienė buvo pažadėjusi mane pavėžėti iki Utenos, į geležinkelio stotį (tuo
metu ji buvo teisėta kolūkietė, todėl galėjo gauti arklį), todėl pas ją atsinešiau
visus savo daiktus ir maisto produktus (dovanotus kaimynų), kuriuos turėjau
vežtis į V lnių. Kai paryčiui įėję enkavėdistai pranešė O. Ramoškienei, kad jos
šeima (jinai ir du mažamečiai vaikai, o vyras jau nuo 1945 m. buvo kalėjime)
yra išvežama į Sibirą, patikrino ir mano dokumentus. Stribų grupės vadovas
(berods teisėjas iš Utenos Surgailis), pagal pavardę prisiminęs, kad mano tėvai
yra ištremti, pasakė, jog mano vieta irgi Sibire. Paėmė pasą (tuo laiku tai buvo
laikinasis pažymėjimas), liepė pasiimti daiktus ir važiuoti kartu. Atvežė į Užpalius. Užpaliuose procedūra buvo tokia: vežimai su tremiamomis šeimomis ir jų
daiktais sustodavo prie KGB būstinės (kur dabar kavinė „Pas Edvardą“), grupės
vadovas užeidavo į būstinę, atiduodavo tremiamųjų dokumentus ir pranešdavo,
ar visi šeimos nariai yra paimti. Tuo metu sargybiniai tremiamuosius nuveždavo
už miestelio (prie Šeimyniškių kelio) ir išlaipindavo sargybinių apsuptame lauke
(iš ten juos susodindavo į sunkvežimius ir veždavo į D kšto geležinkelio stotį).
Kadangi aš buvau „viršplaninis“ (nes nebuvau to meto tremiamųjų sąrašuose),
nusivedė į būstinę ir pristatė Užpalių KGB viršininkui leitenantui Aleksejevui
(ar Lachmatovui), kuris mane, be abejonės, pažinojo. Tas pasakė, kad aš turiu
informuoti, kur yra Abukausko bunkeris arba važiuosiu į Sibirą. Atsakiau, kad
Abukausko nepažįstu ir tuo labiau nežinau, kur jo bunkeris. Manau, kad jis puikiai
suprato, koks bus atsakymas į jo klausimą, tačiau privalėjo atlikti ritualą. Pamojo
pro šalį einančiam stribui (berods tai buvo vietinis rusas iš Kaniūkų, jau gerokai
pagyvenęs žmogus), liepė mane nuvesti ir atiduoti sargybiniams. Stribas pasiėmė
šautuvą, ir išėjome į gatvę. Pusseserės šeima jau buvo nuvežta už miestelio. Tuo
metu į aikštę viena po kitos įvažiuodavo vežimų grupės su tremiamaisiais iš įvairių kaimų. Mano palydovas bandė įpiršti mane šių grupių sargybiniams. Tačiau
šie nesileido į kalbas. Jie sakė (kartais labai grubiai), kad, jeigu yra pavesta, tai
pats ir vesk į surinkimo punktą. Einame. Paėjome iki aikštės kampo. Apsigalvojo.
Liepia grįžti. Atveda vėl pas leitenantą. Aiškina, kad čia, aikštėje, niekas manęs
nepriima, o vesti mane į lauką vienas negalįs, reikia daugiau žmonių. Leitenantas bando kažką surasti. Vienas atsako, kad jau turįs užduotį, kiti atšauna, kad
jų viršininkas uždraudęs be jo žinios kur nors eiti ir pan. Po keleto minučių jis
garsiai nusikeikia, atidaro stalo stalčių, ištraukia mano pasą, meta ji prieš mane
ant stalo ir šaukia (suprantama, rusiškai): „Lauk, kad daugiau tavęs nematyčiau “
Pasiimu pasą. Išeinu. Paeinu tuos keliasdešimt žingsnių iki to paties aikštės kampo ir sustoju. Ką daryti Visas mano turtas: ir drabužiai, ir maistas, ir knygos,
nuvažiavo su pussesere. Reikėtų eiti į lauką, į tą surinkimo vietą jos ieškoti ir
bandyti atsiimti daiktus. Tačiau baisoka. Jeigu vėl koks nors „viršininkas“ sugalvos ne daiktus atiduoti, o mane prie daiktų prijungti Bestovėdamas pastebiu,
kad kitoje gatvės pusėje, kieme prie vežimo stovi žmogus ir labai įdėmiai žiūri
į mane. Pamatęs, kad aš jį pastebėjau, pamoja. Prieinu. Pašnibždomis: „Pabėgai “
Tikinu, kad paleido. Pagaliau patiki. Sako, kad mano daiktai jo vežime. Pasirodo,
kad tai O. Ramoškienės kaimynas, išvarytas į pastotę. Jis mano tėvus vežė iki
Užpalių. Pusseserė buvo įsitikinusi, kad mane gabens atskirai, per kalėjimus, todėl
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priprašė paimti mano daiktus, nuvežti į KGB ir atiduoti man. Jis atvažiavo ir
sustojo bijodamas eiti į KGB. Tuo metu pasirodžiau aš. Išsiaiškinom. Parvažiavau
su juo į Daugilį. Ten buvo pasilikusi tolima pusseserės giminaitė, kuri tuo metu
pas ją buvo apsistojusi ir kurios stribai nelietė. Kitą dieną ji pasiskolino arklį ir
nuvežė mane į Uteną. Persėdant iš siauruko į Vilniaus traukinį, Švenčion liuose
tekdavo laukti beveik visą naktį. Šiek tiek atokiau nuo stoties stovėjo trejetas
traukinių sąstatų, jau užpildytų tremtiniais. Visą naktį iš tos pusės pasigirsdavo
tai vaikų verksmas, tai moterų raudojimas, tai rusiški sargybinių keiksmai. Taip
dar kartą prisiliečiau prie tremtinių dramos.
Visą laiką svajojau apie mokslą universitete, todėl, baigęs vidurinę mokyklą,
stojau į V lniaus valstybinį universitetą. Tuo metu stojant į aukštąsias mokyklas
vieni svarbiausių, privalomų pateikti dokumentų buvo mokyklos išduodama charakteristika ir socialinės kilmės pažymėjimas. Mokyklos išduota charakteristika
buvo labai lakoniška ir teigiama, išskyrus vieną sakinį: nedalyvavo visuomeninėje
veikloje. Paprastai kalbant, dalyvavimas visuomeninėje veikloje buvo suprantamas
kaip buvimas komjaunuoliu. Atsižvelgiant į tai, kad mano abitūros metu mokykloje
buvo tik 9 komjaunuoliai (iš daugiau kaip 400 mokinių), charakteristika nebuvo
bloga. Socialinės kilmės pažymėjimą (jame būdavo nurodoma, kas yra tėvai, kuo
jie užsiima, kiek turi žemės, ar samdo darbininkus ir pan.) išduodavo apylinkės
pirmininkas. Nuėjau. Jis (tada apylinkės pirmininkas buvo Kaniūkų gyventojas
Keblys) atvirai ir nuoširdžiai sako, kad turėsiąs įrašyti apie tėvų ištrėmimą ir
pažymėjimas bus nelabai geras. Parašė. Tuo metu Dusetų rajonas buvo ką tik
susikūręs, todėl apylinkės dar neturėjo antspaudų. Apylinkės pirmininko parašui
tvirtinti reikėjo važiuoti į rajoną, kad vykdomajame komitete uždėtų antspaudą.
Pirmininkas klausia, ar lauksiu, kol jis suvažinės į rajoną, ar pats nuvažiuosiu ir
paprašysiu patvirtinti jo parašą. Nusprendžiau, jog pats. Dar nieko blogo negalvodamas. Parėjęs į namus (tuo metu gyvenau Užpaliuose, turėjau lovą mažame
kambarėlyje) ir keletą kartų perskaitęs, kad tėvai samdydavo darbininkus, o
dabar yra išvežti į Sibirą, supratau – su tokiu kilmės pažymėjimu į universitetą nepateksiu. Labai norėjau studijuoti. Bežiūrinėjant pažymėjimą pasirodė, kad
braižas nesudėtingas, netgi šiek tiek panašus į mano. Rašalas įprastas, violetinis,
popierius taip pat paprastas, kokį naudodavo parduotuvėse vyniojimui. miau
ir pats parašiau pažymėjimą, pasirašiau už pirmininką. Suklastojau. Atrodė labai
panašus į tikrąjį. Nelabai daug ir sumelavau, sumažinau hektarus, „nebesamdžiau“
darbininkų. Numarinau tėvelius. Nurodžiau, kad jie mirė nuo dėmėtosios šiltinės
(tokia epidemija vokietmečiu Kaniūkuose siautė), o pats dabar gyvenu pas tetą.
Labai norėjau studijuoti. Nuvažiavau į Dusetas, nuėjau į vykdomąjį komitetą,
rodau sekretorei pažymėjimą ir sakau, kad reikia antspaudo. Klausia, ar aš norįs
pats užeiti pas pirmininką, ar palauksiąs, kol ji nueis ir uždės antspaudą. Sutinku
palaukti. Po kelių minučių ji grįžta ir atiduoda mano rašliavą besipuikuojančią
sovietiniu herbu. Ačiū, išėjau. Nuvažiavau į Vilnių, išlaikiau egzaminus ir buvau
priimtas į Fizikos matematikos fakultetą studijuoti fizikos specialybės. Deja, neilgam. Tuo metu jau buvo žinoma, kad aukštosios mokyklos priimtų naujų studentų sąrašus išsiuntinėja rajonų, iš kurių yra atvykę būsimieji studentai, partijos
komitetams, o pastarieji parengia charakteristikas ir siunčia į aukštąsias mokyklas.
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Buvo žinoma, kad už biografinių, socialinės kilmės duomenų nuslėpimą studentai
iš karto šalinami iš aukštųjų mokyklų. Neretai su „vilko bilietu“, t. y. ant brandos
atestato uždedamas spaudas „Be teisės mokytis aukštojoje mokykloje“. Tačiau
kartu buvo paplitusi nuomonė, kad šitos charakteristikos yra ruošiamos lėtai ir
į universitetus ateina po kelerių metų, neretai, kai studentas yra jau baigęs ar
bebaigiąs mokslus. Aš tai žinojau. Tačiau man atrodė, kad universitete studijuoti
nors 2–3 metus yra didelė laimė. O gal ir ilgiau neateis ta charakteristika. Vis
dėlto ši problema rūpėjo. Jau minėta mano pusseserė O. Paunksnienė, tuo metu
dirbusi kolūkyje sąskaitininke ir nuolatos važinėdavusi į rajono įstaigas, buvo
apsukri. Nežinau, kokiu būdu ji buvo susipažinusi su rajono partijos komiteto
mašininkėmis, kurios jai atspausdindavo reikiamus kolūkio dokumentus. Suprantama, jos už tai gaudavo kaimiškų lauktuvių. Pusseserė pažadėjo kontroliuoti
mano charakteristikos rengimo eigą. Netrukus sužinojo, kad iš universiteto atėjo
užklausimas, o likus dviem dienoms iki mokslo metų pradžios tiesiai iš Dusetų
atvažiavo pas mane į Kaniūk s (tuo metu buvau pas Vytautą Vaškelį) ir pasakė,
kad mašininkėms perduotas spausdinti mano charakteristikos rankraštis, kuriame
nurodoma, kad mano tėvai ištremti į Sibirą kaip buožės ir partizanų rėmėjai, o
aš pats esąs nusiteikęs priešą sovietų santvarką. Tą pačią naktį pėsčias nuėjau į
Uteną, sėdau į traukinį ir kitą dieną jau buvau universitete su prašymu atsiimti
dokumentus. Tik prasimušus pas rektorių pavyko įtikinti, kad negalėsiu studijuoti,
nes staiga mirė globėja ir reikia skubiai ieškoti darbo. Atsiėmiau dokumentus ir
išvengiau „vilko bilieto“. Taip baigėsi pirmoji pažintis su svajonių universitetu.
Po to buvau įstojęs į dvimečius žemėtvarkininkų ir matininkų kursus, tačiau, ištrėmus minėtąją Oną Ramoškienę (visų kitų artimesnių giminių šeimos jau
anksčiau buvo ištremtos arba pabėgusios iš namų), praradau paskutinį nuolatinės
paramos šaltinį ir, nebegalėdamas pragyventi, 1952 m. pradžioje pradėjau dirbti
Lietuvos geologinių paieškų ekspedicijoje. Po pusmečio perėjau į geologinių
paieškų ekspediciją, veikusią prie Statybinių medžiagų pramonės ministerijos. Tiek
vienoje, tiek kitoje ekspedicijoje ėjau kolektoriaus ir vyr. kolektoriaus pareigas
grupėse, ieškojusiose molio ir smėlio klodų ir nustatinėjusiose jų apimtis.
1953 m. sausio 20 d. buvau suimtas ir, apkaltinus antisovietine veikla,
nuteistas 10 m. laisvės atėmimu ir 5 m. pilietinių teisių suvaržymu. Tuometiniai
mano ryšiai ir kontaktai su rimtu pogrindžiu, partizanų struktūromis buvo pavieniai, atsitiktiniai ir neturėjo sisteminio pobūdžio. Tai lengvino mano, nepatyrusio
tardomojo, padėtį ir leido išvengti sunkesnių kaltinimų. Kaltinamoji išvada bei
Vilniaus srities teismo nuosprendis apsiribojo RTFSR BK str. 58-10, p. 1 d.
Tais pačiais metais buvau išvežtas į Kuibyševo lagerius. Ši lagerių grupė
(Kunijevskije ITL) buvo skirta aprūpinti darbo jėga Kuibyševo hidroelektrinės statybą ir daugiausia buvo išsidėsčiusi kairiajame Volgos krante, kur buvo statoma
užtvanka, laivybos kanalas, šliuzai. Mūsų (kalinių) vertinimu, statant hidroelektrinę
darbų įkarščio laikotarpiu (1954–1955 m.) dirbo apie 60–70 tūkst. kalinių. Keičiantis
pamainoms visais keliais slinkdavo žvilgsniu neaprėpiamos pilkos „zekų“ kolonos,
apsuptos automatais ginkluotų sargybinių ir vilkšunių. Šių lagerių paskirtis lėmė
kalinių sudėtį: buvo atrenkami jaunesni, galintys dirbti sunkų fizinį darbą žmonės.
Daugumą sudarė nuteistieji už kriminalinius nusikaltimus. Politinių kalinių buvo
78

U Ž PA L I A I I I

Lietuvos valsčiai

keletas tūkstančių (skaičius svyravo), jie užpildydavo 2–3 lagerių punktus. Lietuviai sudarė apie 5–10 proc. politinių kalinių ir 1954–1955 m. jų skaičius siekė 300.
Tarp jų – daug jaunimo (moksleivių, studentų, suimtų tarnaujant kariuomenėje ir
pan.). Kitą gana gausią politinių kalinių lietuvių grupę sudarė vyresnio amžiaus
kaimiečiai, prastai mokantys rusiškai. Mūsų, jaunesniųjų, jie nuolatos prašydavo
papasakoti, kas naujesnio pasaulio politikoje, ką rašo rusiški laikraščiai, ką praneša
radijas ir t. t. Auditorija buvo gana gausi, todėl gimė sumanymas konspektuoti
radijo taškų pranešimus ir lagerio skaitykloje esančių rusiškų laikraščių straipsnius,
išvertus į lietuvių kalbą, platinti tarp lietuvių. Keletas jaunesnių: Leonas Smalinskas, Antanas Ramanauskas, Edvardas Urbonas, Justas Vaidelis ir aš – pabandėme
tokią žinių santrauką-biuletenį parengti.
1954 m. vienas iš mūsų, jaunesniųjų, grupelės, Antanas Ramanauskas, buvo
paskirtas pagalbiniu darbininku dirbant geodezinius darbus ir gavo leidimą eiti
į darbą be sargybos. Netrukus jis susipažino su laisvais, statyboje dirbančiais
lietuviais. Užeidavo pas juos į namus ir galėdavo pasiklausyti užsienio (tarp jų
„Amerikos balso“) radijo pranešimų. Užsienio radijo laidos lietuvių kalba Rusijos
teritorijoje nebuvo slopinamos. Atsirado unikali galimybė lagerio kaliniams pateikti
informaciją iš užsienio radijo pranešimų. Mes manėme, kad platinti šią informaciją
yra mūsų pareiga, nes buvome įsitikinę, kad tai padės žmonėms nepalūžti, palaikys ir sutvirtins jų tikėjimą laisve, įsitikinimą, kad bolševikų imperija ne amžina.
Norėjome padaryti ką nors realaus, prisidėti prie kovos su okupacija ir bolševizmu. Taip atsirado branduolys, iš kurio išaugo būsimo „Tėvynės aido“ redkolegija.
Mūsų rankraštiniai žinių biuleteniai pasipildė „Amerikos balso“ santraukomis.
Biuletenius rašydavome reguliariai (maždaug kartą per savaitę) ir taip tęsėsi keletą savaičių. Aš dažniausiai konspektuodavau lagerio skaityklos laikraščių
medžiagą ir ją išversdavau į lietuvių kalbą. Mūsų darbas turėjo pasisekimą, jautėme tautiečių dėkingumą ir pritarimą bei paramą labai griežtai ir atsakingai
laikantis konspiracinių platinimo taisyklių. Atsirado noras žinių biuletenį paversti
rankraštiniu, reguliariai leidžiamu žurnaliuku. Tuo labiau kad buvo mėginančių
kurti eilėraščius, noveles. Sugalvojome pavadinimą – „Tėvynės aidas“. Viršelį,
iliustracijas ir vinjetes nupiešė Bronius Jansevičius. Viršelis visą žurnalo egzistavimo
laiką išliko pastovus (kiekvienam numeriui perpiešdavo pats Bronius, o jam išėjus
į laisvę, pagal tą patį pavyzdį nupiešdavo kažkas kitas). Visą žurnalo medžiagą
dailia rašysena perrašydavo Kazys Ramanauskas arba Petras Valentukevičius.
Būtina pabrėžti, kad jie labiausiai rizikavo, nes, jeigu žurnaliukas būtų patekęs į
čekistų rankas, jie neturėtų jokių šansų išvengti naujos bausmės. „Tėvynės aidas“
būdavo 1–2 mokyklinių sąsiuvinių, t. y. 12–24 lapų, apimties ir išeidavo kas 2–3
savaites. Jame buvo publikuojami eilėraščiai, apsakymai, proginiai ir apžvalginiai,
analitiniai straipsniai, žinių santraukos ir mums prieinamos sovietinės spaudos
apžvalgos. Visa „Tėvynės aido“ medžiaga buvo skirta puoselėti teisingumo ir
laisvės troškimą, ugdyti pasiryžimą kovoti su sovietine santvarka. Medžiaga buvo
pasirašoma slapyvardžiais. Aš pasirašydavau slapyvardžiais Lietuvaitis, Laisvytis,
L-vis, Žurnalisto brolis (pastarąjį slapyvardį kartais vartodavo ir Justas Vaidelis).
Rašydavau apžvalginius, analitinius straipsnius, spaudos apžvalgas, taip
pat kartu su B. Jansevičiumi, E. Urbonu ir J. Vaideliu atlikdavome neformalaus
782

U Ž PA L I

RA TO Ž

O

S

U Ž PA L I

AR

S PILIEČIAI

redaktoriaus pareigas. Leidžiant „Tėvynės aidą“, nuolatos aktyviai dalyvavo ir
rašydavo Bronius Jansevičius, Antanas Ramanauskas, Kazys Ramanauskas, Eugenijus Ignatavičius, Leonas Smalinskas, Antanas Juškaitis, Petras Valentukevičius,
Edvardas Urbonas, Justas Vaidelis. Taip pat talkindavo, ypač platinant, Gediminas
Dobkevičius, igmas Veselis, igmas Varaškevičius ir kiti.
„Tėvynės aidas“ reguliariai vieno egzemplioriaus tiražu ėjo maždaug metus
ir per 1954–1955 m. išėjo 13 (jeigu teisingai prisimenu) numerių. „Tėvynės aido“
leidyba nutrūko 1955 m. pabaigoje, kai dalis mūsų grupės narių buvo išleisti
laisvėn, dalis – išvežta į Mordovijos lagerius, o likusieji, likvidavus politinių kalinių lagerio punktą, buvo perkelti į kriminalinių kalinių lagerį. Šiuo metu man
yra žinomas vienintelis išlikęs „Tėvynės aido“ Nr. 9 originalas, kurį esu atidavęs
Lietuvos ypatingajam archyvui. „Tėvynės aidas“ pagal grafiką nustatytam laikui
buvo perduodamas iš vieno barako į kitą ir skaitomas, o po to sugrįždavo pagrindiniam redakcijos platintojui (tokie būdavo E. Urbonas, . Veselis, L. Smalinskas
ar kas nors kitas, kam būdavo pavedama tą numerį prižiūrėti).
Per visą „Tėvynės aido“ gyvavimo laiką nė vienas jo numeris nepateko į
čekistų rankas ir nebuvo pranešta apie jo egzistavimą. Vien todėl visi ten buvę ir
„Tėvynės aidą“ skaitę tautiečiai nusipelno didžiulės pagarbos. Jau grįžus į Lietuvą (1964 m. ar 1965 m.), buvau iškviestas į KGB ir klausinėjamas apie „Tėvynės
aidą“. Iš klausimų pobūdžio susidariau įspūdį, kad KGB žinios apie „Tėvynės
aidą“ yra šykščios, gal tik nuogirdos.
Kuibyševo E lageriuose buvo nemaža įvairių tautybių jaunų, išsilavinusių
žmonių, besigilinančių į politikos, istorijos problemas, visuomenės ir politikos
raidos procesus. Natūraliai atsirasdavo bendraminčių grupelių. Taip pat reikia
pažymėti, kad savo apimtimi Kuibyševo E statyba buvo milžiniška, – joje dirbo per 100 tūkst. žmonių, tarp jų daug jaunų inžinierių, technikų, atvykusių iš
įvairių Sovietų Sąjungos regionų. Tuo metu, po Stalino mirties ir Berijos arešto,
pradėjo rastis politinių reiškinių analizės ir kritiškesnio požiūrio poreikis. Tokioje
terpėje brendo didelės pogrindinės organizacijos užuomazga. Programos metmenys ir organizacinės struktūros susiformavo 1955 m. pabaigoje–1956 m. pradžioje.
Branduolys ir vadovybė buvo mūsų lageryje, tačiau į organizaciją įėjo ir kitų
lagerio punktų kaliniai, taip pat – laisvieji, dirbantys E statyboje, o vėliau – ir
gyvenantys kituose miestuose.
Aš į organizaciją oficialiai buvau priimtas ir gavau slapyvardį Robertas
1956 m. pradžioje, nors apie jos egzistavimą (suprantama, be konkrečių detalių)
žinojau gerokai anksčiau. Nuo pat atvykimo į lagerį buvau vienoje brigadoje
ir artimai bendravau su Rostislavu Docenko ir Davidu Mazuru, kurie priklausė
organizacijos branduoliui. Organizacija buvo pavadinta „Revoliucinių marksistų
grupė“ (sutrumpintai, rusiškai – GRM). Tokiam pavadinimui atsirasti buvo keli
motyvai. Iš vienos pusės daugeliui GRM organizatorių, tiek dėl išsilavinimo, tiek
dėl lagerio sąlygomis prieinamos ir įmanomos naudotis literatūros, dialektinio
materializmo ir marksizmo metodologija atrodė pakankamai įtikinama, efektyvi ir
priimtina (tai ypač pasakytina apie laisvuosius techninės inteligentijos atstovus,
tarp kurių ir buvo planuojama pagrindinė organizacijos veikla). Antra vertus,
toks pavadinimas ir marksistinė leksika buvo nebloga konspiracinė priedanga.
783

U Ž PA L I A I I I

Lietuvos valsčiai

Pasitaikydavo, kad lagerio prižiūrėtojas, pavartęs prirašytą lapą ir pamatęs, kad
kiekvienoje eilutėje mirga žodžiai: „kapitalizmas“, „revoliucija“, „proletariatas“ ir
pan., ramiai padėdavo atgal, manydamas, kad tai tikrai sovietinė rašliava.
GRM pagrindiniu savo tikslu laikė parengti kadrus, kurie galėtų ir pajėgtų
vadovauti nuverčiant sovietinį režimą, įvardijamą fašistine diktatūra. Taip pat
pabrėžė savo pritarimą ir paramą tautiniams išsivadavimo judėjimams, kovai už
demokratines laisves.
Tuo metu aš maniau, kad pagrindinį vaidmenį sugriaunant sovietų imperiją suvaidins ne išoriniai, bet vidiniai faktoriai, GRM programiniai tikslai atrodė
įspūdingai, įtikinamai ir šiuo požiūriu visiškai sutapo su mano nuostatomis.
1956 m. balandžio 15 d. Kuibyševo E užtvankos statybos darbo zonoje
(zonos plotas užėmė apie 20 kv. km ir į ją pamainai „atvarydavo“ keliolika
tūkstančių kalinių) vyko GRM vadovybės ir aktyvo pasitarimas (netrukus buvo
prognozuojamas didelis etapas į Mord viją, todėl prieš išsiskiriant rūpėjo patikslinti kai kuriuos susitarimus). Kaip vėliau paaiškėjo, neseniai išėjęs į laisvę
GRM narys A. Grinvald buvo išdavęs organizaciją ir kaliniais persirengę čekistai
mus sekė. Pasitarimo metu mus apsupo, suėmė ir iškart išvežė į Kuibyševo KGB
tardymo izoliatorių. 1956 m. rugpjūčio mėnesį Kuibyševo srities teismas 10 GRM
narių (tarp jų ir mane) už antisovietinę veiklą pagal RTFSR BK 58-10 1 d. ir
58-11 straipsnius nuteisė papildomomis laisvės atėmimo bausmėmis nuo 3 iki 8
metų. Aš gavau 3 metus. Norėtųsi atkreipti dėmesį į tai, kad GRM buvo viena
iš pirmųjų tokio plataus demokratinio pobūdžio organizacijų, jau 1955–1956 m.
iškėlusi nekompromisinį tikslą – nuversti sovietinį režimą.
Verta pabrėžti šių tikslų vienijančią savybę – dešimt bendrabylių buvome
septynių tautybių žmonės (lietuvis, azerbaidžanietis, totorius, žydas, baltarusis,
du rusai ir trys ukrainiečiai). GRM veikla nenutrūko, po teismo mes buvome išskirstyti į įvairius GULAG o lagerius, kur propagavome GRM programą ir veiklą.
1956 m. Sovietų Sąjungos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo sprendimu
buvo sudarytos komisijos, kurios kalinimo vietose peržiūrėjo visų politinių kalinių
(nuteistų pagal Rusijos BK 58 straipsnį ir analogiškus kitų respublikų straipsnius)
bylas. Į komisijos posėdžius būdavo iškviečiamas ir kalinys, kurio bylą nagrinėdavo. Bendra komisijų veiklos tendencija buvo bausmių švelninimas. Nors, žinoma,
buvo ir išimčių, pvz., partizanų bylos. Daugeliu atvejų komisija nuspręsdavo
bausmę sumažinti iki atbūto laiko ar bent perpus. Po komisijų veiklos (1956 m.
pabaigoje) politinių kalinių stipriai sumažėjo. Mūsų (kalinių) vertinimu lageriuose
politinių kalinių liko apie 25–30 proc. buvusio jų skaičiaus. Prasidėjo GULAG o
reorganizacija: kai kurie lageriai naikinami, o kalinių likučiai transportuojami į
kitus lagerius. Aš ir kiti Kuibyševo bendrabyliai buvome tardomi ir niekas mūsų
į jokias komisijas nekvietė. Aš, jau pasibaigus tardymui, prieš teismą susipažindamas su byla radau įsegtą lapą su komisijos sprendimu, kad paskirtą bausmę
peržiūrėti nėra pagrindo.
Kalėjau Vologdos srities (Šeksnoje), Vorkutos ir Taišeto lageriuose. Už kalinių
laiškų (norint išvengti lagerio administracijos cenzūros) perdavimą darbo zonoje
kartu dirbusiems laisviesiems (kad mieste įmestų į pašto dėžutę) 1958 m. pabaigoje
Vorkutos lageriuose buvau nubaustas vieneriems metams perkeliant į baudžiamąjį
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lagerį ir išvežtas į Vichorevką (Taišeto lageriai). Vorkutoje artimai bendravau su
lageriuose atkurtos Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos nariais: Edvardu Buroku,
Povilu agrecku, Stasiu Baškiu, Stasiu Ignatavičiumi ir kt.
Iš kalėjimo buvau paleistas 1960 m. balandžio 22 d. ir grįžau į Lietuvą, kai
Lietuvos TSR Aukščiausiojo teismo sprendimu dėl nepagrįsto kaltinimo buvo nutraukta mano pirmoji, 1953 m., byla. 1956 m. bausmę jau buvau su kaupu atlikęs.
Tėvai iš tremties buvo grįžę. Tremtyje jie gyveno Irkutsko srityje (gyv. Bolšaja
Rečka). Dėl senyvo amžiaus ir sveikatos būklės buvo pripažinti nedarbingais ir dėl
to paleisti iš tremties. Grįžus nebuvo kur apsistoti, nes namuose gyveno Leonas
Pranckūnas (dar pravardžiuojamas Blėkele, turbūt dėl savo charakterio ir elgesio
savybių, nes tuo metu buvo paplitęs posakis: „Juokiasi, lyg blėkelę radęs“). Jis
nesiruošė į namus įleisti tikrųjų šeimininkų. Grįžusius tėvus laikinai gyventi priėmė Juozapo Drago šeima. Tėvas pasakojo, kad po kelių savaičių keletas kaimo
vyrų nuėjo pas L. Pranckūną ir pareikalavo, kad tas nors pusę namo užleistų
tikriesiems šeimininkams. Tai buvo senųjų kaimo bendrumo ir padorumo nuostatų
atspindys. Tas sutiko. Apžiūrėjo, kuriame namo gale geresnis stogas, ir leido į
kitą galą įsikraustyti mano tėvams. Po pusmečio L. Pranckūnas visiškai išsikraustė
iš mūsų namų. Jo gyventos patalpos tapo butu besikreipiantiems kolūkio, vėliau
ir tarybinio ūkio darbuotojams. Beje, tiek tėvai, tiek po jų mirties dar beveik du
dešimtmečius gyvenusi mano teta (tėvo sesuo) mokėjo nuomą už teisę gyventi
savo name. Tik po 1980 m. po daugybės vargų jai pavyko gauti leidimą (kaip
buvusiai kolūkio ir tarybinio ūkio kiaulių šėrikei spartuolei) pirkti savo namą. Po
jos mirties aš paveldėjau tėvų namą. Po 1990 m. sumokėta namo pirkimo kaina
buvo grąžinta.
Grįžęs į Lietuvą, apsigyvenau Vilniuje ir pradėjau dirbti Vilniaus skaičiavimo mašinų gamykloje šlifuotojo mokiniu. 1962 m. bandžiau įstoti į Kauno
politechnikos instituto Vilniaus filialo vakarinį skyrių, tačiau dėl savo biografijos
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buvau nepriimtas. Vienas iš priėmimo komisijos – partijos miesto komiteto narys, – gerokai nustebindamas kitus komisijos narius ir jos pirmininką kategoriškai
pareiškė, kad tokiems žmonėms ne vieta aukštojoje mokykloje. Prieš stodamas,
kaip ir buvau patartas, pasirinkau specialybę (automobilių ūkio ekonomiką), kur
tikėtina, kad konkursas bus nedidelis. Stojamuosius egzaminus išlaikiau neblogai
(3 ketvertai ir 2 penketai), o konkurso nebuvo (į 25 vietas buvo tik 9 pretendentai). Tačiau „liaudies priešas“ yra netinkamas. Rankų nenuleidau. Gavęs asmeninę rekomendaciją nuvykau į Kauną ir šiaip taip prasimušiau pas instituto
rektorių prof. K. Baršauską. Perskaitęs rekomendacinį laiškelį rektorius labai
draugiškai pasiskundė, kad jį tuoj pribaigs Sniečkaus priekaištai ir reikalavimai
pranešti apie institute besikaupiančias antisovietines nuotaikas. Paklausė, kokie
mano santykiai ir padėtis darbe. Atsakiau, kad neblogi. Tai buvo tiesa. Paaiškino,
kad jeigu pristatysiu iš darbovietės ne paprastą charakteristiką, bet charakteristiką-rekomendaciją (t. y. kad kolektyvas mane rekomenduoja mokytis aukštojoje
mokykloje), pasirašytą administracijos, partijos komiteto ir profesinės sąjungos,
tai būsiu priimtas (nekeičiant priėmimo komisijos sprendimo) laisvu klausytoju
ir po pirmo ar antro semestro nubyrėjimų tapsiu tikruoju studentu. Padėkojau.
Sutikau. Tuo metu dirbau Vilniaus skaičiavimo mašinų gamyklos įrankių ceche
labai sudėtingų profilių šlifuotoju optinėmis šlifavimo staklėmis (Lietuvoje buvo
tik 4 tokios staklės). Buvau gerai žinomas visiems cecho darbuotojams. Grįžęs
iš Kauno užėjau pas cecho viršininko pavaduotoją (viršininkas D. Kuzmickas
tuo metu atostogavo) ir viską papasakojau. Netrukus pasakė, kad susitarė su
gamyklos partijos sekretoriumi. Sušaukė visuotinį cecho susirinkimą. Paaiškino,
kokiu klausimu. Aš kalbėjau labai trumpai: perskaičiau sakinį iš Aukščiausiojo
Teismo sprendimo, kad byla nutraukiama dėl neįrodyto kaltinimo, pasakiau, kad
labai noriu mokytis ir paprašiau padėti. Susirinkimas vienbalsiai pritarė: priėmė
kreipimąsi į gamyklos partijos komitetą ir administraciją, kad man būtų parengta
rekomendacija studijuoti aukštojoje mokykloje. Kreipimąsi pasirašė kelios dešimtys
susirinkimo įgaliotų dalyvių (tarp jų keliolika partijos narių). Po keleto dienų
įvyko gamyklos partijos komiteto posėdis, kurio darbotvarkėje mano klausimas,
kaip nereikšminga smulkmena, buvo įrašytas pačioje pabaigoje. Kai buvo pasiūlyta
įrankių cecho susirinkimo prašymui pritarti be diskusijų, pašoko cecho viršininkas
D. Kuzmickas (jis dar atostogavo, bet buvo atėjęs į komiteto posėdį), išvadino visus
ištižėliais ir pasakė, kad tokiems žmonėms kaip aš reikėtų drausti vaikščioti ta
gatve, kurioje yra aukštoji mokykla (po kelių dienų tą patį jis man pasakė tiesiai
į akis). Tai buvo gana gabus žmogus (vėliau dirbęs gamyklos direktoriumi) ir
nuoširdžiai neapkenčiantis bet kokio asmens savarankiškumo, tuo labiau nors ir
menkiausių užuominų apie patriotizmą. Taigi dar kartą buvo apginta sovietinės
mokyklos (šį kartą aukštosios) garbė. Po to, nuslėpęs kai kuriuos biografijos faktus
(nutylėjau apie kalėjimą), įstojau į Vilniaus valstybinio universiteto vakarinį skyrių, kurį baigiau 1968 m. ir įgijau puslaidininkių fiziko specialybę. Darbas pagal
įgytą specialybę daugiausia buvo susijęs su karinės pramonės įmonėmis ir teise
dirbti su įslaptinta informacija. Suprantama, mano biografija tam buvo netinkama.
Todėl ir toliau dirbau metalo apdorojimo įmonėse. 1963–1970 m. dirbau Vilniaus
eksperimentinėje technologinės įrangos gamykloje šlifuotoju, vėliau – technologu.
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1970 m. pradėjau dirbti Mechanizacijos-automatizacijos projektavimo-konstravimo
biure eksperimentinės grupės vadovu. Vėliau ten dirbau vyriausiuoju projektų
inžinieriumi. 1981 m., biurą sujungus su kitomis projektinėmis organizacijomis,
buvo įsteigtas Lietuvos staklių pramonės kompleksinio projektavimo institutas
„Lietuvos staklių projektas“. Šiame institute dirbau iki 1992 m. vyriausiuoju projektų inžinieriumi.
Dirbdamas Mechanizacijos-automatizacijos projektavimo-konstravimo biure ir vėliau – kompleksinio projektavimo institute „Lietuvos staklių projektas“
(1970–1992 m.), prisidėjau prie metalo pjovimo staklių įrangos ir jos gamybos
technologijos tobulinimo tiek Lietuvos, tiek kitų Sovietų Sąjungos respublikų staklių
pramonės gamyklose. Buvau daugelio technologinių ir gamybos automatizavimo
projektų vadovas. Dalis jų buvo įdiegta Kauno, Rygos, Jerevano, Kuliabo (Tadžikija) gamyklose. Gavau visasąjunginės liaudies ūkio parodos ir Sąjunginės staklių
pramonės ministerijos diplomus.
Mūsų institutas priklausė vienai iš vyriausiųjų ministerijos valdybų, esančiai
Maskvoje, kuriai buvo pavaldžios kelios dešimtys gamyklų įvairiuose rajonuose.
Todėl tekdavo labai daug laiko praleisti komandiruotėse. Visur (netgi grynai rusiškuose regionuose) vyravo skeptiškas techninės inteligentijos požiūris į griežtai
centralizuotą ūkio valdymą ir iš Maskvos einančius potvarkius. Tautiniuose pakraščiuose (pvz., Armėnijoje, Tadžikijoje ir kt.) šis požiūris virsdavo beveik atvirai
kritišku ir aiškiai juntamu (nors ir be žodžių) pasididžiavimu, jeigu pavykdavo,
nors ir iš dalies, apeiti centro reikalavimus. Matyt, tai buvo laikotarpis, kai natūraliai, stichiškai pradėjo formuotis pažiūros (tiksliau, jų užuomazgos), kurios po
poros dešimtmečių atvedė prie „perestroikos“ reiškinių ir galų gale prie kruvinos
bolševikų imperijos žlugimo.
Prasidėjus Atgimimo laikotarpiui, buvau vienas iš Sąjūdžio rėmimo grupės
„Lietuvos staklių projekte“ steigimo iniciatorių. Mane išrinko grupės pirmininku.
Institute rinkau aukas Raini koplyčios statybai. 1991 m. organizavau koplytstulpio
sukūrimą, jo pastatymą ir pašventinimą Červenės (Baltarusija) žudynių vietoje.
Dalyvavau ilgalaikėse protesto akcijose, siekiant išsaugoti buvusius KGB archyvus.
Buvau Lietuvos politinių kalinių sąjungos (LPKS) steigimo iniciatyvinės grupės
narys. Steigiamajame suvažiavime 1990 m. mane išrinko vicepirmininku (dėl to meto
politinių aplinkybių buvo nuspręsta pirmininko nerinkti). Sąjunga vienija buvusius
politinius kalinius, sovietinės okupacijos metu kalėjusius GULAG o lageriuose,
rūpinasi istorinės medžiagos kaupimu, atminimo įamžinimu, tarpusavio parama.
Nuo 1992 m. iki 2010 m. buvau šios organizacijos pirmininku. 1995 m.
įsikūrusi Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrija taip pat mane išrinko
pirmininku. Šias pareigas ėjau iki 2010 m.
Pagal 1992 m. Lietuvos Sąjūdžio sąrašą, kaip Lietuvos politinių kalinių
sąjungos atstovas, buvau išrinktas į Lietuvos Respublikos Seimą. Pagal 1996 m.,
2000 m., 2004 m. Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių) sąrašus vėl buvau
išrinktas Seimo nariu. Per visas Seimo kadencijas buvau nuolatinės Seimo Pasipriešinimo okupaciniams režimams dalyvių ir nuo okupacijų nukentėjusių asmenų
teisių ir reikalų komisijos pirmininkas. Buvau šios komisijos steigimo iniciatorius.
1992–1993 m. – Sąjūdžio frakcijos seniūnas.
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Tapau Tėvynės sąjungos steigimo iniciatyvinės grupės nariu. Laikiausi tos
pozicijos, kad Sąjūdis turėtų išlikti visuomenine organizacija (t. y. remdamasis
bendraisiais žmogaus teisių ir demokratijos principais, galėtų vienyti skirtingų
politinių pažiūrų ir nepartinius žmones), ir reikia kurti analogiškos ideologijos
politinę partiją. Pritariančių tokiam sumanymui buvo daug, aš buvau tik vienas
iš 6 asmenų – E. Jarašiūnas, V. Kubilius, V. Landsbergis, M. Laurinkus, A. Stasiškis, S. Šaltenis, – pasirašiusių steigimo deklaraciją. Atstovavau politinių kalinių
sparną, dirbau grupėse, rengusiose pagrindinių dokumentų (steigimo deklaracijos,
programos metmenų) projektus. Po Tėvynės sąjungos steigiamojo suvažiavimo
1993 m. buvau išrinktas TS pirmininko pavaduotoju (keletą metų dirbau kaip
pirmasis pavaduotojas). Tebesu įsitikinęs, kad tokios politinės organizacijos su
aiškiai akcentuotais patriotizmo bruožais yra ne tik neišvengiamas, bet ir labai
pozityvus reiškinys kuriant šiuolaikinę valstybę ir pilietinę visuomenę. Kasdieniai
rūpesčiai, viešieji ryšiai ir kiti nuolatiniai einamieji reikalai neturi visko nustelbti
(nors suprantama, kad neišvengiami ir būtini) politinės organizacijos veikloje.
1992–1996 m. kadencijos Seime dirbau Nacionalinio saugumo komitete. Prisidėjau rengiant Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro įstatymą
(pirmoji redakcija). Svarbiausias šios kadencijos darbas buvo dalyvauti tarpfrakcinėje
grupėje, rengiant Nacionalinio saugumo koncepcijos projektą, kurį vėliau Seimas
priėmė bendru sutarimu ir kuris iki
šiolei tebėra vienas svarbiausių mūsų
rie sim linių arti anų ka ų
alių ka in se
valstybės teisinės sistemos pagrindų.
I kair s Ni l In ra ien J nas A ukauskas
1996–2000 m., 2000–2004 m. ir
r n A ukauskien Gintautas In ra ius
2004–2008 m. Seime dirbau Nacionalinio Antanas tasi kis ranas A ukauskas

790

U Ž PA L I

RA TO Ž

O

S

U Ž PA L I

AR

S PILIEČIAI

saugumo ir gynybos komitete, o nuo 2000 m. – Žmogaus teisių komitete. 2004–
2008 m. – Kaimo reikalų komitete. Per visas kadencijas – Seimo Pasipriešinimo okupaciniams režimams dalyvių ir nuo okupacijų nukentėjusių asmenų teisių ir reikalų
nuolatinės komisijos pirmininkas. Ilgai dirbau Seimo Etikos ir procedūrų komisijoje.
Jau pirmosios kadencijos Seime metu (1992–1996 m.) teko daug diskutuoti ir
dirbti (ne visada produktyviai ir prasmingai) rengiant Lietuvos gyventojų genocido ir
rezistencijos tyrimo centro įstatymą, steigiant centrą ir formuojant jo vadovybę. Taip
pat teko dalyvauti Seimo komisijos darbe ieškant sprendimų dėl Ka no savanorių
protesto ir dalyvauti savanorių grįžimo iš pakaun s miškų į savo būstinę akcijoje.
Prisidėjau organizuojant paminklo Lietuvos partizanų vadui generolui Jonui
Žemaičiui-Vytautui projektavimą ir įgyvendinimą. Buvau paminklo Tuskulėnų aukoms projektų konkurso žiuri narys.
Visą laiką dirbau Tuskulėnų aukų atminimo įamžinimo komisijoje prie Kultūros ministerijos. Komisija parengė Tuskulėnų rimties parko sukūrimo programą,
jos įgyvendinimo grafiką su reikiamų lėšų apskaičiavimais. Dabar į kolumbariumą
perkelti čekistų sušaudytų ir Tuskulėnuose užkastų aukų palaikai, o jų pavardės
iškaltos buv. KGB rūmų cokolinėje dalyje.
Seime daug kur „prikišau nagus“. Pirmiausia (ir manau, svarbiausia) sukurta Pasipriešinimo okupacijoms dalyvių ir nuo okupacinių režimų nukentėjusių
asmenų teisinio statuso ir socialinės rūpybos sistema. Šiame procese dalyvavau
nuo pat pradžių. Dabar nelengva būtų net pasakyti, kas buvo idėjos autorius.
Mano autorystės nemaža dalis išliko. Įstatymų pirmuosius variantus rengė Dalia Kuodytė, a. a. Nijolė Gaškaitė-Žemaitienė, labai daug ir prasmingai dirbo
a. a. Kazimieras Kryževičius. Sistemos formavimas užsitęsė. Pirmąją kadenciją
(1992–1996 m.) neužteko kalendorinio laiko, kad išryškėtų spragos, nes reikėjo
įveikti labai stiprų pasipriešinimą, bet tam tikros sistemos apmatai susiformavo.
Sistema galutinį pavidalą įgavo jau kitoje kadencijoje (1996–2000 m.), kai Seime
dešinieji turėjo daugumą. Gal ji galėjo būti geresnė, bet man atrodo, kad gali
veikti (ir veikia). Žinoma, buvo ir yra taisytinų dalykų, tačiau tai beveik neišvengiama. Kelių dešimtmečių (ir kelių okupacijų) okupacinis laikotarpis, – persekiojimai, pasipriešinimas, tiek įvairiausių atvejų buvę, tiek aspektų, – negali sutilpti
į vieną formuluotę. Anksčiau ar vėliau išlenda kažkoks atvejis, kuris netelpa ir
reikia taisyti, papildyti. Kaip pavyzdį galima paminėti 1940–1941 m. nužudytus
asmenis (Rainių, Červenės ir kt. žudynės), kuriems netgi nebuvo suformuluoti
kaltinimai. Arba 1940 m. suimti ir sušaudyti Lietuvos karininkai. Taip pat lagerių
sukilimų, streikų dalyviai. Reikėjo įstatymą atitinkamai papildyti, kad jis apimtų
ir šias asmenų kategorijas.
Ne toks svarbus dalykas, bet aš juo labai džiaugiuosi, – tai 1949 m. vasario
16 d. Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio deklaracijos paskelbimas Lietuvos Respublikos
teisės aktu 1999 m. To įstatymo projektą parengiau aš pats, o labai naudingai
patobulinti padėjo to meto Seimo Teisės departamento direktorius V. Sinkevičius.
Prezidentas Valdas Adamkus įstatymo nepasirašė ir grąžino pasirašyti Seimo pirmininkui Vytautui Landsbergiui. Įstatymas galioja ir šiandien. Aš juo didžiuojuosi.
Iš nepavykusių (arba ignoruojamų ar boikotuojamų) dalykų reikia paminėti
sovietų okupacijos Lietuvai padarytos žalos atlyginimo įstatymą. Įstatymo projek79
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tą rengėme kartu su Algirdu Katkumi, Sauliumi Pečeliūnu, formuojant teisines
nuostatas daug prisidėjo Dainius Žalimas. Įstatymas buvo priimtas 2000 m. ir
padėtas į stalčių. Suprantama, nedera iš anksto smerkiant kalbėti apie okupacijos
padarytos žalos atlyginimo realizavimą. Tačiau svarbu ne tai. Įstatymas nustato
konkrečias prievoles kreiptis į Rusijos Federaciją (kaip Sovietų Sąjungos teisių
perėmėją) pradėti derybas žalos atlyginimo klausimu, taip pat atitinkamai bendrauti
su tarptautinėmis organizacijomis. Per dešimt metų nuo įstatymo įsigaliojimo nė
viena Vyriausybė, – nei dešinioji, nei kairioji, nei „margoji“, – nė karto niekur
oficialiai (ir neoficialiai taip pat) nesikreipė ir nekėlė šio klausimo. Tai priminimas, kad aukščiausiame mūsų valstybės sąrangos lygmenyje yra netoleruojamų
spragų. 2008 m. buvau Seimui pateikęs nutarimo projektą, kuriuo Vyriausybė
buvo įpareigojama reguliariai Seimą informuoti apie įstatymo vykdymo eigą ir
rezultatus. Nutarimo projektas buvo svarstomas, tobulinamas. Pagaliau baigėsi
Seimo kadencija ir jis galutinai nuskendo popierių jūroje.
Teko dirbti grupėje, kuri rengė vadinamųjų „liustracijos“ įstatymų projektus. Deja, reikia pripažinti, kad nepavyko rasti tinkamų sprendimų. Kaip parodė
gyvenimas, šie įstatymai veikė neefektyviai.
Buvau politinių kalinių ir tremtinių kapaviečių buvusioje Sovietų Sąjungos
teritorijoje paieškos ekspedicijų organizavimo grupės narys. Kasmet priklausomai
nuo finansavimo ir kelionių sudėtingumo įvyksta 1–3 ekspedicijos. Ekspedicijos
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vyko į Kazachstaną (3 kartus), Magadano sritį, Buriat-Mongoliją, Irkutsko sritį,
Krasnojarsko kraštą, Sverdlovsko, Permės sritis, Komijos respubliką. Ekspedicijos,
ieškodamos lietuvių kapinių ir fiksuodamos jų padėtį (vietą), tariasi su vietos
valdžios įstaigomis dėl jų priežiūros ir tolesnio likimo, kiek įmanoma renka duomenis vietos archyvuose, rūpinasi jau pastatytų lietuviškų paminklų sutvarkymu
ir priežiūra.
2003 m. dalyvavau (kaip Lietuvos delegacijos vadovas) tarptautiniame kalinių sukilimo 50-mečio minėjime Vorkutoje. Prisidėjau organizuojant paminklų
lietuviams politiniams kaliniams ir tremtiniams Kazachstane (Kengyre, Spaske ir
Balchaše) statybą, Lietuvos delegacijos dalyvavimą minint 50 metų nuo Kengyro
lagerių kalinių sukilimo itin žiauraus numalšinimo.
Buvau Lietuvos delegacijos narys derybose su Rusijos Federacija rengiant
tarpusavio susitarimą dėl karių ir civilių karo ir represijų aukų kapų priežiūros.
Derybos tebesitęsia.
Nuolatos prisidedu ir talkinu statant paminklus, organizuojant įvairius
renginius, susijusius su okupacinių režimų, represijų bei pasipriešinimo judėjimo
minėjimais ir juose dalyvauju.
Prisidėjau kuriantis gimtojo Kaniūkų kaimo krašto bendrijai. Jau daug metų
remiu Kaniūkų kaimo bei Užpalių mokyklų bibliotekas. Kasmet padovanoju po
keliolika ar keliasdešimt istorinės kultūrinės tematikos bei enciklopedinio pobūdžio knygų. Prisidėjau, kad Užpaliuose kasmet vykstanti unikali Lietuvos kanklių
ansamblių šventė „Skambantys kankliai“ taptų tradicinė. Teko prisidėti padedant
įsikurti Užpalių informaciniam skaičiavimo centrui.
Didžiuojuosi, kad 2003 m. man yra suteiktas Užpalių seniūnijos garbės
piliečio vardas.
Aš visada kartojau ir kartoju: pilietis, patriotas prasideda nuo savo kaimo,
savo mokyklos, savo gatvės. Jeigu žmogus gerbia, myli gimtąją sodybą, gimtąjį kaimą, savo mokyklą, tai jis pajėgus gerbti valstybę, ja didžiuotis, jai dirbti ir aukotis.
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Matematikas, mokęs gyvenimo
išminties formulės

Apie mokytoją Alfonsą Dominiką Juzulėną
tanisl vas

al iūnas

Kaip teko įsitikinti, mokiniai dažniausiai pamilsta literatūros, kalbų, istorijos ar kitų visuomeninių mokslų mokytojus, o kad taip gerbtų tiksliųjų mokslų,
juolab matematikos, regis, tik retos išimtys. Ir paaiškinti tai turbūt nėra sudėtinga, nes humanitarai dėsto tokius dalykus, kurie labiau paliečia jausmus, ir
jaunimui, kaip sakoma, tai arčiau širdies. Matematikus dažniau prisimena kaip
sausus, bejausmius skriaudėjus, galvoje turinčius tik lygtis, formules, o ne jaunimo sielą. Tačiau ne apie visus ir ne visada taip galime pasakyti. Juo labiau kad
pats būdamas humanitarinės, meniškos sielos, savo gyvenimo pavyzdžiu turėjau
auklėtoją, matematiką, Užpalių vidurinės mokyklos mokytoją Alfonsą Juzulėną.
Ir svarbiausia, kad šis mokytojas širdyse išliko bene visiems jo mokiniams. Kad
ir kaip susiklostė jų gyvenimo kelias, kad ir kokią profesiją pasirinko, sugrįžę į
Užpali s jie nepamirša nulenkti galvą prieš savo mokytoją, ant jo kapo uždegti
žvakelę ar atnešti gėlę.
Matyt, nepersūdysiu sakydamas, kad šio garsaus, gal net genialaus mokytojo
nuopelnas tas, kad jis išmokė ne tik išspręsti matematikos lygtis ar geometrijos
uždavinius, bet pirmiausia savo erudicija, intelektu, šiltu žmogiškumu, žmogaus
dvasios gelmių supratimu skiepijo savo mokiniams išmintį, nekalbėdamas skambių žodžių apie meilę, savo pavyzdžiu išmokė mylėti žmones, klasės draugus,
pažįstamus, kaimynus, savo mokyklą, savo gimtinę, Lietuvą.
Dar ir dabar susapnuoju, kaip sprendžiu ir niekaip negaliu išspręsti Niutono
binomo ar kokios nors algebros lygties. Sunkiai man sekėsi mokykloje ta paini
algebra, ne mano galvai ji buvo. Šiaip taip prisikrapštydavau iki trejeto, auklėtojo
vis pareguliuojamas, pataisomas, bet niekad nepažemintas, palydėtas tvirtų žodžių
„nu iūr k kur i tu va iu i
Tačiau visad laukdavau ne tik man prie širdies
buvusių literatūros pamokų, bet ir geometrijos, kurią dėstė tikras matematikos
žinovas, mano mokytojas Alfonsas Juzulėnas.
Geometrijos uždaviniai man nebuvo kietas riešutėlis. Gal todėl, kad, pasikinkęs vaizduotę ir žinodamas teoremą, kuria remdamasis galiu išspręsti uždavinį,
rasdavau teisingą atsakymą. O gal padėdavo ir tai, kad mokytojas mano klaidžiojimų algebros džiunglėse nesiejo su kitu dalyku, sugebėdavo mokinį vertinti
pagal tuo metu atliktą darbą.
Iki šiol prisimenu vieną atvejį, kuris puikiai apibūdina ne mano, o mano
mokytojo savybę perprasti mokinį. Kaip per išpažintį galiu pasakyti, kad nesimokydavau namuose teorijos, beveik niekada nesu išmokęs įrodyti teoremos.
Man buvo svarbu įsiminti pačią teoremą. Bet štai kartą įkliuvau. Pakvietė matematikas A. Juzulėnas prie lentos įrodyti Pitagoro teoremą. Kaip tyčia namie
net vadovėlio nebuvau atsivertęs. Nubraižiau lentoje brėžinį, o nuo ko pradėti – nežinau. Bet greit pradėjau mąstyti kaip spręsdamas geometrijos uždavinį
ir akys nušvito. Klasė tylėjo, nes kažin ar kas suprato, ką aš skaičiuoju ir ką
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išvedžioju – visi buvo išmokę įrodyti taip, kaip vadovėlyje parašyta. Mokytojas
irgi tylėjo, todėl maniau, kad viską darau teisingai. Tik tada, kai baigiau, kažkaip keistai ištarė:
– Galima, matyt, ir šitaip įrodyti, bet prisipažink, nesimokei
Nieko nebereikėjo prisipažinti, auklėtojas viską ir taip suprato. Nuleidau
galvą nedrįsdamas pažvelgti nei į jį, nei į klasės draugus.
– O namų darbų uždavinį išsprendei Gerai. Sėskis.
Nedrąsiai atsiverčiau pažymių knygelę. Penki. Taip gera širdy pasidarė
Nei žodžių daug, nei pamokslų nebuvo, o va – prisimenu visą gyvenimą. Matyt,
ne žodžiuose pedagogo gyslelė, pedagogo talentas.
Tikriausiai neatsitiktinai ir trisdešimčiai metų po mokyklos baigimo praėjus
dabar jau Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos mokytoja, buvusi Alfonso Juzulėno
auklėtinė Bronė Veličkaitė-Petronienė jam laiškus rašė, prašydama patarti, kaip
pasielgti, kaip išspręsti mokinių auklėjimo lygtį. Ir mokytojas visada rasdavo laiko
parašyti laišką savo buvusiai mokinei.
ven ių r mis au avau sveikinimus ara ytus kali ra i ku
rai u Dau kam su asi i iavimu asi ir avau ka susira in u
su aukl t u ir ne vien savaitę ne i avausi
lai k
art man
aukl tiniai amatę lai k
aklaus kas
man ara
Atsakiau
ka man aukl t as Jie vaiki kai naiviai nuste
et i ūs mūsų
aukl t a
ai kinau kai ir k l man svar u en rauti su sav au
kl t u Vaikams tai uv ir nu sta a ir yvenim am ka Man
visa a uv svar ūs aukl t
atarimai
kiek ar lik ne a
klausta nei sakyta , – prisimena buvusi XIV laidos abiturientė,
pedagogė Bronė Veličkaitė-Petronienė.
Gėrį žmoguje pasėja ne tik tėvai, bet ir gyvenimo patirtis, kartais net
patys žiauriausi gyvenimo viesulai nepalaužia, o tik dar labiau užgrūdina ir
įskiepija atjautą, svetimo skausmo supratimą. Alfonsas Juzulėnas patyrė pačius
didžiausius išbandymus, kokius tik buvo lemta patirti jo kartos žmogui. 1922 m.
vasario 19 d. gimė Anykšči rajono Žvili nų kaime ūkininkų Dominiko ir Marijonos Juzulėnų šeimoje. Būdamas vyriausias šeimoje turėjo brolį Bronislovą ir
sesutę Bronę, išmoko arti žemę, dalgiu pjauti žolę, mylėjo arklius, todėl visą
gyvenimą nepraleisdavo progos bent per televiziją pažiūrėti žirgų lenktynes.
Alfonsas mokėsi Ži džgalio pradinėje mokykloje, P nevėžio berniukų gimnazijoje
(dabar J. Balčikonio gimnazija), Vilniaus pedagoginiame institute studijavo fizikos
matematikos specialybę. Visur turėjo gerų draugų, kurie jį visada prisimindavo
ir stengdavosi būti šalia. Santūrus mokytojo jautrumas, gyvenimo vėtrų nugludintas charakteris lyg magnetas traukė ir bendraamžius, o vėliau mokinius. Štai
keli pastebėjimai, kuriuos paminėjo jo bendraamžis, klasės ir studijų draugas,
kartu buvęs savanoriu karo verpetuose ir skendęs parako dūmuose, Panevėžio
gydytojas enonas Gailiušis:

797

U Ž PA L I A I I I

ai au likimas l m ka su Al nsu
susitik me anev i erniukų imna i s
irm e klas e V liau kartu i vyk me
Vilnių tu i av me e a iniame insti
tute is tiksliu sius m kslus a
am
t s
antr
kurs er au universitet
Me icin s akultet
m k v
v kie iams u arius Lietuv s auk t sias
m kyklas laimin ai asitrauk me i Vil
niaus
anev
At us
m vasariui ir vis ar
siau i rytų un ant kar r ntui ener lui
vilui lechavi iui a aukus ne ve ami
st me Vietinę rinktinę ir uv me nu
krei ti kar m kykl
kar m ksl i
minties s m m s t e a i e ku
e artu
avyk i trūkti i mirties na ų kai v kie iai
iauriai likvi av Vietinę rinktinę

M kyt

Al ns Ju ul n

m na Gen vait

centre
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eima De in e
ukra

ima

Stalininis pokaris žiauriai traiškė žmonių likimus. Jo siaubą išgyveno visa
Juzulėnų šeima, 1948 m. ištremta į Sibirą, o Alfonsas, pašalintas iš Pedagoginio
instituto, spruko iš Vilniaus ir įsidarbino Šimoni , vėliau Kreken vos mokyklose – 1949 m. atvyko į Užpalius ir net 40 metų čia dirbo matematikos mokytoju.
1951 m. vedė mokytoją Genovaitę Repšytę, po metų jiems gimė dukra Rima, kuri
savo tėvelį prisimena pačiais gražiausiais žodžiais:
velis uv la ai autrus m us nes kmei nelaimei ten si
visiems a ti ai e al teisin as m us eimai kaimynui
en ra ar iui m kiniui La ai myl
eim Dau asak av a ie
sav t velius r l seser su meile risimin av klas s m ksl
rau us Visi au kal av m s a ie ar m kykl e m kinius
A. Juzulėnas labai mėgo muziką, dainas. Dar besimokydamas Panevėžio
berniukų gimnazijoje mokytojo Mykolo Karkos buvo paskatintas dainuoti ir dainavo
gimnazijos chore, vėliau Pedagoginio instituto chore, kuriam vadovavo Alfonsas
Mikulskis. Daug metų dainai atidavė Užpalių kultūros namuose, koncertavo Dusetose, arasuose, Anykščiuose, Kupiškyje, Utenoje. 1980 m. dalyvavo šalies dainų
šventėje. Niekas nesuskaičiavo ir nebesuskaičiuos, kiek dainų mokytojas Alfonsas
Juzulėnas sudainavo scenoje su vyrų trio, oktetu, su užpalėnų choru.
Jau pusė amžiaus prabėgo, kai Alfonsas Juzulėnas mus išlydėjo iš mokyklos,
bet širdin įsirėžę liko jo pasakyti žodžiai: Ne ūkit su le ę ir i ūsų i au s i eli
m n s Jo ramus, draugiškas tonas, kalbantis apie gyvenimo kelius ir likimus,
jo nuoširdžios dainos ir iki šiol ausyse tebeskambanti „Stok ant akmenėlio“ arba
atmintin vis sugrįžtantis nuoširdaus jaunuolio Petro Keraičio vaidmuo K. Binkio
„Atžalyne“, kurį pastatė Užpalių mokytojų kolektyvas.
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Mokytojas mėgo teatrą, saviveiklą, pats vaidino, bet ir režisierius buvo, ypač
tada, kai jo auklėtiniai spektaklius statydavo.
Užpaliuose gyvavo graži tradicija, kad abiturientams išleistuves rengia
dešimtokai. Abiturientai jau rūpinasi brandos egzaminais, o dešimtokai jiems surengia išleistuvių pokylį. Žinoma, dabar, regis, tai būtų paprasta, paprašei tėvelių
kelių dešimtinių litų ir problema išspręsta. O mums, praėjusio amžiaus vidurio
moksleiviams, reikėjo galvą pasukti, iš kur pinigų abiturientų išleistuvėms gauDe imt k s
Au r n

a k nyt

ir Danut Velutyt
a s s ektakly e
ilva stu entau a
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ti. Nežinau, kaip kitos dešimtokų klasės darydavo, o mūsų klasei šią problemą
išspręsti padėjo auklėtojas A. Juzulėnas. Užpalėnams pastatėme ir suvaidinome
K. Sajos pjesę „Silva studentauja“, o už bilietus surinktų pinigų užteko tryliktosios
abiturientų laidos išleistuvėms.
Tiesa, Audronė Paškonytė-Stanikienė, gyvenanti Druskininkuose, to vakarėlio
pasekmes pačiam auklėtojui per klasės susitikimą po keturiasdešimt metų priminė.
O klasės susitikimai, pasak Audronės, visada būdavo ypatingi:
„Aukl t as atsine av mūsų uvusių vienu likt kų klas s urna
l
mes smalsiai iūr av m
a ymius ir atminty e at im av
m kykl s su le raleist s ien s
Vien susitikim metu aukl t ui riminiau atminty e i liku
si m ksleivi k yvenim situaci kai
mūsų s ektakli
ilva
stu entau a uv sma ūs kiai
rtini a art a auti
salę
skrai in m lk su ra u iais
kit ien matematik s m kyt as
mūsų aukl t as Al nsas Ju ul nas akviet mane rie lent s r yti
ka k ki te rem kuri s e a uvau nei m kusi
ks au uv mūsų
aukl t as
kiai kiais ali kt ka net vy a u n skeltų
et te rem turi i m kti A tik tryniau krei s a aliuk rank se
ne in ama nei kai nei k k r in nu rai yti e i kai vel
iau klasę al k klasi kai asu leru s et ir iems
t
ilva
stu entau a matyt matematinis m stymas ar ne uv su r ęs
Aukl t as kietai nutrauk tyl
ai k r aksi k su stu
en i kais vakar er il ai kai ka nei m kai
u in anelę
ir ar me k s e itet ri
ai er susitikim t vyk riminiau aukl t ui is tarsi
nuste ęs a rie tarav
Ar i a tai sakiau
asi u k m ta a
a vis yvenim sau sakau
uv rie tas et teisin as
m saus is mus alik ne esulaukęs ra aus u ilie
aus su kuriu ren m s asveikinti
is ar s
su mumis
atsisveikinti risimenu rie Nau u sius metus suskam tele nas
ak liau ra el
aukl t as Nuste au
a rastai man neskam in
av t l ka kai kvailai aklausiau i kur man tele n numer
su in ęs asak ka susira internete alsas uv liū nas Ge
riau au ne e us ser u
asak
Link au ne rarasti vilties erų Nau ų ų metų et l a
nu auta
kal i
risl
ir
tai aukl t as atsisveikin
su manim nela ai avy in a ir am mesin a m kine ausi
m nes mus asiek liū na inia
Palydėję savo mokytoją amžinybėn, jo auklėtiniai dar ilgai nesiskirstė, dalijosi
prisiminimais, kurių daugelis nebuvom girdėję. Ir, regis, tik tada giliai supratom,
kad tai buvo asmenybė, nepritapusi prie tarybinės tikrovės, bet mokėjusi taip
gyventi, kad išliktų žmogumi ir suprastų situacijos nepakeičiamumą, kai labiausiai
reikia padėti savo auklėtiniams.
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Buvęs Seimo narys Antanas Stasiškis, trečiosios laidos abiturientas, Alfonso
Juzulėno auklėtinis, prisimena tokį epizodą:
alių vi urinę m kykl ai iau
m ai uv tre i i a itū
r s lai a iesa uv ir kuri ų a al m ksl ir e aminų re ulta
tus tur au ūti ristatytas si a r me aliui auti ( man en ra
m ksl
e iūrait
auks me aliui Jinai me al av ) eikiamus
u menis m kykla i siunt
ra n (tu metu
liai riklaus
Duset ra nui) vietim skyrių
kelet ienų mane susiran a
klas s aukl t as a ar au a a A Ju ul nas ir ra e a ai kinti
ka susi ar nemal ni situaci a a n vietim skyrius la ai i a
r m kykl s irekt rių (tu metu uv J Vitkūnas) u tai ka mane
i tremtų t vų vaik
ristat me aliui auti ir aai kin ka minis
teri a vis tiek ne atvirtins
us tik i el ne ar m kyklai ir
al ūt tarny iniai nemal numai irekt riui Aukl t as irekt riaus
ave imu klausia ir ra ne r testu ti ei u i taisys a ym (viet
enket ra ys ketvert ) Linktel au alva ir us alsiu ratariau e
rai ai kartu su aukl t u i sau
m s vietin s m kykl s ar ę
Dešimtosios laidos A. Juzulėno auklėtinis Albinas Kusta, tapęs profesoriumi,
Žemės ūkio universiteto rektoriumi, prisimena, jog auklėtojas buvo įžvalgus ir
mokė auklėtinius gyvenimo išminties, nelabai paisydamas, kad jam pačiam tai
gali negerai baigtis:
las s aukl t as Al nsas Ju ul nas uv la ai nu ir us eras
m us u m kiniais is el av si kai su suau usiais sau ly iais
m n mis Nieka a ne auk av nekal av
akeltu iktu t nu
ei u kartais tai atsitik av t tikrai ne ary av e reikal
Mes iauraus kari laik tar i vaikai
liti kai a al tų
laikų termin l i
ne uv me i rusę
nekant tiesi iai la ai
nekent me ku antų u s alaikan ių klasi kų ir i inių m kyt ų
Dau eli rau ų eim s nariai ar imin s kaimynai uv vienai
ar kitai nu ku antų nukent ę
nu auti kalinti kankinti ar
i ve ti
i ir
ai i mes uv me au inti ir atsar ūs ste
me
m kyt us ir su rat me ka ie mums turi skie yti k munistinę
i e l i su rat me ir tai ka vieni ų t ar i ir ies ar a uv
la ai eri artistai kiti i t ar
ar i reikal t y risitaik
rie sistem s et ai s inin ai netarnav Ne al iau asakyti ar
mes uv me teisūs at vil iu visų tų kuriu s laik me i iniais
al ūt kai kurie i ų t kie ne uv
l mūsų Aukl t
tai
a ir kai kurie ana ių a iūrų klasi kai ai kiai aut me ka is
n ra i inis n rs nieka a n menkiausia u u mina t tiesi iai
ne av su rasti iesi
e
ių ne inau k kiu ū u et mes
su rat me ir laik me savu Gal ūt i
u rių akių y sen s
ar a ar vis la iau ri a stamų i laukų
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V liau kai vietų
un s va v N
Chru i v at
ilim laik tar iu visi ta me r sesni aukl t as mane akurst
a iturientų s skry y e Duset se an yti a rie tarauti tu metu
k munistų arti s er amai min iai ka a iturientai neitų m kytis
auk t sias m kyklas et ta tų mel
mis trakt rininkais kurių
la ai trūksta ka
asivytume Amerik ir statytume k muni m
A vyk y amas aukl t
rek men aci
akviestas tri ūn miau
ai kinti ka s ecialy ę reikia rinktis savaranki kai er au nekrei
iant mesi
tas rek men aci as kuri s n ra a i s eriausi s
ai si aly inti erai Niekas manęs nesusta
ir i tri ūn s
nei vi
n rs tam tikras urmulys re i iume kil V liau kai
kal t ams uv teikiami ri ai man uv
aru tas ir teiktas
s ecialus ri as su alink imu ne rie tarauti arti s
litikai
visiems klausyt ams atarta nesiva vauti man
atarimais
ri as uv su alv tas asi u kti i man nesu ratin um
riestainis su riri tu kas inu Ai ku uv nesma u ka i manęs
ty i asi et aukl t as mane u tai la ai iltai a yr
a r sin
ir asak ka u u t atlikau uikiai Na
svar iausia i va a i
t s ektakliuk
Aukl t as mums ta
imtu r centų savas ir
t ks i lik visam laikui
Atsisveikinant su aukl t u rie ka
u s vienas
am
ininkas atsklei
ar vien Al ns Ju ul n yvenim m ment
asir
aukl t as uvęs ener l
vil
lechavi iaus rinktin s
nariu D l t am r s s vietų val i s erseki imai ir is ų
ven amas asitrauk kiek t liau i sav
imtų ų vietų
kariu
tai el si au Lietuv s m nių ir au kam tai a
i ven ti
re resi ų rasi us At imimui ir Lietuvai atkūrus Ne riklaus my ę
tarny a
lechavi iaus armi e i esm s ta tei iamu ir ar in u
alyku nes s kūrim laik tar iu uv tikimasi ka v kie iai leis
ai inti Lietuv
et aukl t as ū amas kuklus t neatsklei
O pasakojimą apie Užpalių garbės pilietį, matematikos mokytoją Alfonsą
Dominiką Juzulėną baigsime tuo, nuo ko ir pradėjome. Šį matematiką pamilo ne
tik į tiksliuosius mokslus linkę jo mokiniai, bet ir menininkai, humanitarai. Todėl
siūlome buvusio A. Juzulėno mokinio, žymaus Klaipėdos dramos teatro aktoriaus
ir režisieriaus, dailininko, poeto Broniaus Gražio mokytojui skirtą eilėraštį1:
kiriu Matematik s M kyt ui
Al nsui Ju ul nui

I
Gar usis mūsų
G usis
Ar i si il
u ukti

u

ita rai

y er

ainiau

Jūsų n rai
eureka

sal ainis

1

Gražys B.
p. 161.

ie a saul

vakar , Klaipėda, 2003,
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II
Gra us Ju ilie us a lank
vent si s u e atvin iav
erkūni s trank si tankiai
Ir kai i

a alius sav

I tv r t Atlaik t
urtin i Jūs
au

ar in ai

vasi e sav

lak tin al s

in y

Ge ut s metus vis skai iav
kiek m kinių Jūs i lei t
Ar an

e ut skai iu ti

Laivų i m kyklini rei
alima Lietuvai

u ti

va ratin s ly tys ir aknys
A

kva rate ly u nuliui

I m stym i imt s rak tys
ly u nuskrist

m nul
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Įsiklausęs gimtosios žemės balso...
Profesorius Albinas Kusta
tanisl vas

al iūnas

Kai 2005 m. į Užpali s susirinkę kraštiečiai sveikino, puokštes gėlių
nešė, ąžuolo vainiku dabino ir Užpalių garbės piliečio juostą užrišo Lietuvos žemės ūkio universiteto rektoriui
Albinui Kustai, tada, matyt, malonus
jausmas visiems plūdo į širdis, kad iš
šio Lietuv s kampelio yra kilę tokių
garbingų, tokių savo gimtinę, savo Lietuvą mylinčių žmonių.
Nuo tos šventės praėjo jau keleri
metai. Per tą laiką turėjau pakankamai
malonių progų įsitikinti ir pasidžiaugti,
kad užpalėnas Albinas Kusta ne tik garsus Lietuvos mokslininkas, bet tai žmogus, kuriam svarbi, brangi ne tik Lietuvos istorija, praeitis. Svarbūs dabarties
sopuliai, tautos likimas, pučiant uraganiniams globalizacijos vėjams, kurie
neša ne tik paramos eurus, bet ir negailestingai laužo mūsų šalies, žemdirbių
tautos papročius, tradicijas ir likimus.
2011 m. spalio 12 d. Seime vykstant konferencijai „Tautos ir kultūros

eim narys Antanas Na le nas
sveikina
Al in

alių
ust

ar s
m

iliet

tasi kis

r es rių

al iūn nu tr
alių

ar s

ilie i re ali as
r es riui Al inui
ustai teikia
seniūnas Vytas Jurka
al iūn nu tr
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gyvybė Lietuvos kaime“ LMA Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus vadovas,
profesorius A. Kusta skaitė pranešimą „Lietuvos žemės ūkis: situacija, problemos,
ateities vizijos“. Jis kalbėjo apie žemės ūkio daugiafunkciškumą, akcentavo, kad
visos valstybės remia žemės ūkį, nes jis būtinas valstybės gerovei – ne tik aprūpina
kokybišku maistu, bet ir žaliavomis daugelį pramonės šakų. Jis nurodė, kad žemės
ūkyje dirba 6,6 proc. Lietuvos gyventojų, iš jų 37 proc. jau perkopę 65 metų amžių;
iki 40 metų amžiaus kaime dirbančiųjų tik 17 proc. Kaimuose palaipsniui mažėja
kultūrinių pievų ir ganyklų, o tai liudija mažėjantį gyvulių skaičių. Problema, kaip
sukviesti žmones gyventi kaime išsaugant provincijos kultūrą, švietimą, sveikatos
įstaigas, puoselėjant tradicijas, užimtumą. Tai ypač aktualu, kai žvelgi į lubinais,
Sosnovskio barščiais ar usnimis užželiančius laukus, kur kažkada mėlynavo linai,
bangavo rugių ar kviečių jūros, o bitės dūzgė dobiluos. Kai vis dažniau pamatai
tuštėjančius kaimo gyvenviečių namus su užkaltomis langinėmis, imi svarstyti,
kodėl mūsų valdžios žmonių galvose dar tebesisuka sovietmečiu įsuktas pramonės
smagratis, vystantis mintį, kad pramonė, energetika – svarbiausia, o žemės ūkis
Lietuvoje dar nuo seniau geras. Bet jis jau nebe toks, kai juo džiaugėsi Maskva,
ne toks, kai lietuviškos dešros ir skilandžiai ten atidarydavo aukščiausių pareigūnų
duris. Žemė dabar – didžiausia tautos vertybė. Todėl ypač griežtai profesorius
pasisakė prieš žemės pardavimą užsieniečiams, todėl kasdien valdžios vyrai lyg
poterius turėtų prisiminti širdies šauksmu skambančius kreipimosi į tautą žodžius:
Lietuv s em
taut s yvenim vieta ir valsty s terit ri a
nu savy s teise ali riklausyti tik Lietuv s valsty ei ar s ilie
iams
kia yra am iais susikl s iusi ir krau u atvirtinta tiesa
nes lietuviai il iausiai ur
e i sau
em s
ne i e l i s
valsty ę em
tai mūsų ventas ra tas
l mes ia asira iu
sie i tei iame ka em s ar avimas ar kit ks er avimas u sieni
alių ilie iams ei m n ms i skyrus nu m
a ei ia valsty s
terit ri s vientisum ir ali ūti vertinamas tik kai
vyn s
i si a imas ar net i avimas
l skel iame aktualiausi i
laik klausim
ar Lietuv s ilie iai n ri ka ų em atitektų
svetim aliui
ik r re eren um ū u i reik ta nu m n al s
ta ti statymu Visus Lietuv s ilie ius telkiame iam svar iam
s ren imui
Po šių žodžių ne tik profesoriaus Albino Kustos, bet ir daugelio iškilių
žmonių, susirūpinusių Lietuvos likimu, parašai. Čia gal derėtų prisiminti istoriją,
kai žydai, supirkę žemes iš arabų, įkūrė savo valstybę. Argi mums nerūpi, kas
mūsų žemę pirks ir dirbs.
Kad ir labai keista, iki šiol iš atgimusios Lietuvos prezidentų lūpų tik priesaikos žodžiuose girdėjau apie Lietuvos žemių vientisumo saugojimą, o apie jos
parceliavimo uždraudimą užsieniečiams kategoriškos jų nuostatos neteko išgirsti.
Nejaugi Lietuvos žemė turi rūpėti tik kaimo žmogui arba žemės ūkio srities
mokslininkui, ar žemės ūkio ministrui Tačiau gerai, kad nors jie pirštu rodo į
tai, kas svarbiausia, kas skaudžiai drasko Lietuvą.
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Kai žvelgi į Albino Kustos pareigų sąrašą, darosi sunku suprasti, kaip
žmogus gali aprėpti tokius didžiulius ir reikšmingus darbo barus. Negana to,
kad Albinas Kusta dvi kadencijas dirbo Žemės ūkio universiteto rektoriumi, buvo
prorektoriumi mokslo reikalams, taip pat ir universiteto tarybos sekretoriumi, senato nariu, Jungtinės aplinkos inžinerijos ir kraštotvarkos doktorantūros komisijos
nariu, doktorantų vadovu, doktorantūros tarybų, specialybės habilitacinių komisijų
nariu arba pirmininku ir Žemės ūkio universitete, ir Vilniaus Gedimino technikos
universitete, yra Jungtinės tyrimų programos „Gamtos ištekliai ir žemės ūkis“
koordinavimo tarybos sekretorius, Žemės ūkio mokslo tarybos prie Lietuvos žemės
ūkio ministerijos narys, Lietuvos mokslų akademijos vandens problemų tarybos
narys. O jo darbų atsakomybės naštą vargu ar sugebėtume pasverti, įvertinti tepasakydami, kad profesorius Albinas Kusta Italijoje, seniausiame Europoje Bolonijos
universitete pasirašė Didžiąją Europos universitetų chartiją, kad ėjo Baltijos šalių
žemės ūkio ir veterinarijos universitetų rektoriaus pareigas. Matyt, neatsitiktinai
A. Kusta tapo Latvijos žemės ūkio universiteto garbės daktaru, Švedijos žemės
ūkio ir miškų karališkosios akademijos nariu.
Tai štai keli štrichai, kurie padės nupiešti solidaus Lietuvos mokslininko,
pedagogo, mielo Užp lių krašto žmogaus portretą. Žinoma, portretas būtų spalvingesnis, jei išvardytume Albino Kustos nudirbtus darbus, parašytus mokslinius
straipsnius ir monografijas, vadovėlius
studentams, tačiau pabandykime kiek
r nislava ustien ir Me isl vas usta su
dėmesingiau pažvelgti į profesoriaus vaikais Vla u (ant rankų) ir Al inu
m
gyvenimo kelią, kuris vingiuoja nuo
pat Kust kaimo, nuo tos sodybos, iš
kurios rudenį ar pavasarį jis mindavo
dviratį iki Užpalių vidurinės mokyklos.
Visada, kai susitinki Albiną Kustą, taip
miela su juo prisiminti vaikystės ir jaunystės takus, gimtinę, jos žmones, grožį
ir rūsčią jos praeitį, išgirsti plačiai į
gyvenimą ir ateitį žvelgiančio žmogaus
išmintį ir pabandyti su juo prognozuoti
mūsų Lietuvos kaimų ateitį.
Jei norite sužinoti, įsitikinti, iš
kur Albinas Kusta sėmėsi kaimo rūpesčių, darbų prasmės ir žmogaus dvasios
supratimo, geriau tai galite suprasti
žvilgterėję į jo šeimą, aplinką, kurioje
jis augo, brendo, mokėsi, kur sėmėsi
žinių ir išminties. Tačiau pirmiausia,
kaip dabar įprasta sakyti, žvelgdami į
šaknis, įsiklausykime į kraštiečio, dabar gyvenančio Kaun , kompozitoriaus
Algimanto Kubiliūno žodžius:

8 0

U Ž PA L I

RA TO Ž

O

S

U Ž PA L I

AR

S PILIEČIAI

A
ustų kaim la ai erai inau ten
yven la ai eri m n s ar eriausių
m nių tame kaime i au ir m kslininkas
r es rius Al inas usta
Lietuviai turi gražų posakį:
u
lys nu
els net li terie a arba tiesiai
sako, kad taip jau žmogui į kraują
įsigėrę, taip jis augęs, todėl nebus nuodėmė pažvelgti į tą aplinką, kurioje
augo, brendo būsimasis Užpalių garbės
pilietis, profesorius Albinas Kusta.
Man eima t tis Me isl vas usta (
) mama r nislava ustien (Miknai
t
) r lis Vla as (
m ) se
su Dalia (
m ) enelis Justinas us
ta (
) ir senel
nstanci a (
) man imus au uv mirę tai at
au ne e risimenu seneli Jur i Mikn s
(
) risimenu tik vien senelę
r nislava ustien ir Me isl vas usta su
Liu visę Miknienę (
) Gyven me
m
seneli Justin ust s statytu se namu se vaikais Vla u (ant rankų) ir Al inu
u s man t tis iek tiek rek nstrav
Ma a emių ustų kaim valstie ių s y s uv aly inti
kukli s
tar ų mūsų s y a uv viena i kuklesnių Ji uv
statyta su e us sena ai tr ai ar seneli Justin
ust s kai t tis
ar uv vaikas
y e uv keturi statiniai namas (tr a)
tvartas kl imas ir irtis
r a uv
vie ų alų
viename
ale uv
il ma atal a
kitame v liau astatytame ale
uv ne il ma atal a kuri va in av sekly ia (ar a tarmi
kai stanci a)
sekly ia uv nema as ir rakti kai ne lantis
rūsys (tik esant i eliems s ei ams tek av a ti ame in su
ari mis) ekly ia au iausia uv nau ama vasar
kartais
ir iem
nakv imui il ma yvenama atal a uv ne i el
ta atvykus sve iams savi kiams tek av nakv ti alt e atal e
ū av
ana sma u ir n vienas nesu al
r a kuri e ra
lei au m ksleivi kas ienas uv i me inių r stų su iau iniu
st u ek t iui a ti en ti st us iau ais
v liau stu i ų
metais er vasar s at st as susi v usius iau inius st us
keit me en ami skie r mis nes k lūky e mechani avus erliaus
nu mim
ar us ne e uv st ams en ti tinkamų iau ų
ir
a skritai kaimu se au uv
rasi usi ma a st us en ti
skie r mis ar lentel mis
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y s a linka uv la ai ra i nes i st v
ant u eli kran
t
prisimena profesorius A. Kusta. –
eliu neva in av me
nes is tur
var
N sv kuris ir uv nu latinai vart amas
an sviai uv a au ę krūmais ir alksniais kurie la ai tik malk ms
asi aminti et kartu su ar
er a link s y ai an sviu se
lyt
ienau am s lank s uv keletas kū rų kuri se au
au
u lai kių ir a erų A erai tai
at ir nam kieme au usi klev
la ai uv nau ami u n s ke imui lev va in av me ialie iu
alia tr s e klev
avasar y
alyv s lie s ir t liai
vairi mis s alv mis mir
l s aliav rūt s ieme iai ir kt
y a uv kiek at kiau nu keli nut lusi er vi s y as a ie
km Ne i elių mi kelių kuriu se au
ry ai uv ma au u
uskil metri
i esnis mi kas va inamas vie li kiu unks
kitame kaim ale u keturių s y ų Jame t vams riklaus a ie
ha mi k Jame ir an sviu se u au an i s me ien s akak
s y ai a rū inti malk mis
ulinys uv nam kieme ant kalniuk
iek emiau uv
tvartas
r
sruven N sv
avasari
lai i metu N sv
i silie av
lankas ir visai riart av rie tvart
lai i metu
uv a semiamas rie s y s esantis me inis tiltas t l m
kykl tek av eiti a linkiniu keliu la iai i silie ęs u elis teik av
vaikams au s ū ių iesa ulinys uv aly inti ne ilus et
ame visa a ū av van ens ir is uv er s k ky s visam kaime
tur
er var
V liau kai a au uvau ai ęs m kslus aka e
mi e ir asirū inau ulini van ens k ky s i tyrimu tai tyrimai
atvirtin ka van ens k ky s r ikliai atitinka eriam
van ens
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u mama

rie

imt si s s y s
m
ustų kaim vaikinai
A l as

emeikis

Al y as

alskys

ir Al inas
A ie

usta
m
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k ky s reikalavimus ulinys uv rimityvus su svirtimi k kių
a ar au Lietuv e la ai retai e amatysi Ir a
ar estu i u a
mas aka emi e er at st as ren iau van entiek
ulin leistas
siur lys um av van en
tr
ir tvart I nam rausykl s
ir virtuv s i tekan iam van eniui valyti uv ren tas a rastas
et erai veikęs van ens valym ren inys
Vaikyst s ir aunyst s svar iausi m iai uv a ti t vams
ūki
ar u se erinti s y s a link net taisyti
e alen vi
nan i kas ieninius ar us in inerinę ran
La ai rū
s y s
ra i ikavimas t l ar ū amas m kiniu su vira iu i
alių
arve iau ateri a maitinam ra i imtuv v liau elektri ikav me
s y
ū amas tik evynerių metų t iui a au statyti irt
kiek aau ęs a avau am i riesti ratlankius lankus arkliniams
akinktams
tis m k
vairių staliaus ar ų kuriu s ir i a
avau ir ti ek aminti lan us uris ku ilus ratus ve imus
net sli es kartu su t iu asi amin me nes vienas i mal niausių
vaikyst s m ių uv sli in imas a an i a link s y
uv
kalnelių nu kurių uv
alima sli in ti et ie ne uv la ai
i eli tai eie k ami a ių auk iausių nukeliau av me kelet ki
l metrų
retimus kaimus e t mūsų namu se uv likę
s
Ju
kur v kie iai a iu
kariu menę ir
kar
Lietuv
is ne e r
a iū s viratis Ju s t tis sau
tik amasis
ka Ju as su r
et vis lt man avyk av t kiais ran iais
aiktais asinau ti La ai sma u ū av iu ti ant u alusi
N sv s u eli
ar eriau ant kaimyn
asakevi iaus va inam
rū
tai uv la ai ma as e eriukas ar al la ai i el kū ra
net ne inau kai
tiksliau alima ūtų ava inti u met l t
mes sau alv s nesuk me tai uv rū as kuriam u alus mūsų
lauk av
i eli mal numai skrieti ant a iū ų
kai a av
suau usie i rū vi ury e le e tvirtin av me r st
rie
ri
ri av me il kart
t s karties ale r utes ukant kart a ie
r st r ut s skrie av t kiu rei iu ka kartais ne avyk av ant
ų i silaikyti susi ary av i el i centrin
a kuri va iu t
numes av nu r u ių
Vasar re is ma iau mal numų uv
laistyti ir rav ti
ar us ne uv riskiriama rie m ių ta iau t kius ar us ir ti
tek n rs ir e i eli n r
lūki ar ų laistyti netek
et tek
ve ti ien avus a avau t iui auti ien
an svių lank se
ei al se laukus arti ar ak ti kau ti ulves kirsti ei skal yti
malkas ir visus kitus ūki ar us i m kau ana anksti
Žvelgdami į profesoriaus Albino Kustos moksleiviškus metus, ieškodami
profesinio polinkio ištakų, paklauskime profesorių, kas mokykloje labiausiai siejosi
su būsimąja specialybe ir apskritai su žemės ūkiu.
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irmiausiai m kiausi i nų ra in e m kykl e Ji ta se tynme
te t l a
e ai iau se tynias klases Vi urinę m kykl ai iau
aliu se Ne al iau asakyti kas m kykl e la iausiai sie si
su ūsim a s ecialy e Viskas k m kykl e m k la ai ravert
tiek stu i u ant tiek a skritai yvenime A i m kykl s man av
la ai au ir a visa a uvau ir esu kin as ų e a ams u
suteiktas inias ir er u t yvenim atirt t vams ka nelei
tin iniauti
m k ar tum atsak my s s inin
iūri ir
su ratim kai reikia u ir ti u n
u em s ūkiu m kykl s
sie si tiek ka kartais uv me var mi talkas k lūkiu se net tek
kukurū us s inti kva ratiniu li iniu ū u
y ys su ūsim a
s ecialy e ali ūti ran amas tik netiesi inis vienas i m kym si
tikslų uv
yti t ki s ecialy ę ka nereik tų ir ti k lūky e
ks uv t vų n ras t ks uv au eli kaimie ių
iūris
a
am la ai ritariau
ū amas i ūnų m kykl s m ksleivis net i sva au ta ti
lakūnu I vien s ustų kaim kaimynų alskių s y s uv
kilęs Lietuv s kariu men s lakūnas
tis a ie
au asak av
sak ka is ne kart
raskris av ir vir mūsų kaim
ir au
ra ių asak imų a ie Dariaus ir Gir n skry
er Atlant ir
ų ūt V kieti s em e ie asak imai veik man vai u tę
u
atri tinius ausmus Ju s sti rin arti anai kurie atei av
mūsų kaim lanky av si mūsų s y e
vai u s la ai er
rem av ir link av iems s km s
Anais laikais kaime ne tik kompiuterių, interneto, bet ir televizijos nebuvo, universitetai laikraščiuose nesireklamavo, taip pat ir mokyklos labai nedaug
informacijos turėjo apie galimybes įgyti specialybę, apie Lietuvoje esančius universitetus, jų ruošiamus specialistus. Labai svarbus informacijos šaltinis buvo vyresnieji mokiniai, kurie po mokyklos baigimo tapę studentais per žiemos atostogas
atvažiuodavo į susitikimus su mokiniais. Tie susitikimai būdavo labai naudingi
ir įdomūs, gerokai praplėsdavo moksleivių akiratį apie studijas ir galimybes stoti
į aukštąsias mokyklas. Tik aišku, trūko informacijos apie praktinį darbą studijas
pabaigus, nes ir patys informacijos teikėjai, jauni studentai, ne viską puikiai žinojo. Užpalėnai moksleiviai daugiausia studijavo sostinėje, labai didelė jų dalis
humanitarinius mokslus. Albino Kustos klasės draugai taip pat masiškai pasuko
link sostinės. Tik vienas Albinas išvažiavo į Kauną.
l a tai a ariau yra iek tiek m tyvų, – sako profesorius
A. Kusta, – et ie ne uv k kie n rs la ai ai kūs ir tvirti iesi
tu metu susikl st tam alanki s a linky s
a an i sva n se
uv la ai atraukli lakūn
r esi a et aai k us ir sitikinus
ka ta anta i a nei si il ys ne eskyriau la ai i el s svar s
s ecialy ei Gal ūt tik irm e viet e atsi ūr mechanik s m ks
lai
e t man ūnant e imt e klas e kaime rasi
irmie i
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meli raci s ar ai iesa ie ta a uv ar la ai rimityvūs et
iki i l nematyta alin a technika ir s ar
asekm s ( uv
nusausinta t vų em e uvusi ala
ri vius ra
sruventi
eminis van u
altiniai) man ar s ū
tiems ar ams
va vav iek tiek u mane vyresnis mūsų iminaitis J nas in
kis ai ęs
nev i hi r meli raci s technikum
e t
ar ams
vyk yti ri iūr ti is tur
m t cikl Juk visa tai uv tam tikras
s ū is vykis
ai a
a ar an au vertinti tai viskas ana
u kin ai atr
et tu met i tiesų tur
nema
veik
ai
at nema as vykis
kai klas s rau as Al y as Masiulis si i
m t cikl
ai uv technik s ste uklai tu metini kaim vaikams
J nas inkis sav ar u (ir ai ku m t ciklu) uv la ai atenkin
tas ir mane atvirai a itav sekti
mis a ai ku tai tak s
tur
et ka in ar s ūtų akakę ei u ne ūtų suta ę ar ra
a linky ių irma mūsų kaim vaikinas Al y as alskys ai ęs
v as vi urinę m kykl
au stu i av L A i r meli raci s
akultet irmame kurse a ie ūsim s ecialy ę ir alimy es ir ti
a ai us a i
avau ana nema ai atraukli s ir ai ku
ana tei iam s in rmaci s Antra a linky
tai uvęs v asų
vi urin s m kykl s irekt rius J nas i erkas Vytaut Di i
universitet a s lventas tu metu is au ir L
i r meli
raci s akultete Al y as t akt amin t l ka J nas i erkas
uv la ai k munika ilus m us
m si kra tie iais stu entais
ir a skritai uv la ai uikus styt as uikus m us e t is
uv kilęs i t aties v asų ara i s Nar ū i kaim kuriame
au man mama I ir usi J n
i erk avar ę i risimin ka
is uv la ai eras k as kaim vakaru k se
ai al eveik ir
vis s a linky s l musi s asirinkim
askutin s vi a linky s
tu metu uv reik min s tu ka i vykimas visai kit ne
rast a link i ilaus u kam i ne uv t ks len vas ir n r si
tur ti ku au iau a stamų m nių rau ų a kartu su vienu
v asų vi urin s m kykl s a s lventu Vincentu Gykiu i vyk me
aun
t amu sius e aminus i laikiau enketais
alių
vi urin m kykla av uikius a rin us
Tėvai Albino pasirinkimą vertino labai gerai. Jiems irgi, matyt, nebuvo labai
ramu išleisti savo vaiką į nežinią, bet šiuo atveju jie jau matė kažkokią sąsają –
kaimynų vaikas ten, gerai žinomas dėstytojas... Vertino gerai ir dėl to, kad baigus
studijas nereikės grįžti į tuo metu labai nemielą kolūkį.
Su klasės draugais ryšiai nutrūko... Jie beveik visi išvažiavo į V lnių. Ilgą
laiką nebuvo klasės susitikimų, bet kai jie po 16 metų prasidėjo, tai iki šiol vyksta
reguliariai. Su kai kuriais draugais Albinas susitinka vos ne kasmet – per Švč. Trejybės atlaidus. Tai puiki užpalėnų tradicija. Beje, nuo jos ir prasidėjo daugiau nei
prieš du dešimtmečius užpalėnų susitikimai gimtinėje. Jų metu išaugo graži nauja
tradicija – labiausiai šiam kraštui nusipelniusiam žmogui suteikti Užpalių garbės
8 5
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piliečio vardą. Tačiau praėjo nemažai laiko, kol susiklostė palankios aplinkybės
glaudesniems ryšiams su gimtine. O nutolta buvo tiesiogine šių žodžių prasme
ir ne tik todėl, kad ištuštėjo gimtojo Kustų kaimo sodybos. Žinoma, kai sodybos
tuščios, tai ir trauka gimtinėn sumažėja, nes gimtieji namai, artimieji visada labiau
kviečia sugrįžti. Bet Albinui Kustai, kaip ir daugeliui tuometinių aukštosios mokyklos absolventų, likimas lėmė bent keletą metų išvykti toliau nuo savo krašto,
nuo Aukštaitijos. Žinoma, dabar automobilizuotame krašte tokie atstumai nebe
tokie reikšmingi, kokie buvo tada 1963 m., kai Albinas Kusta baigė Lietuvos
žemės ūkio akademiją ir jau rankose turėjo hidrotechnikos inžinieriaus diplomą
su pagyrimu. Tą laikotarpį, kai dar nereikėdavo pačiam ieškoti darbo vietos, o ją
suieškodavo valstybinė diplomuotų specialistų paskyrimo į darbo vietas komisija,
jis ir dabar labai gerai prisimena:
Mūsų kursas uv ne i elis
stu entai Gautas vietas a
si alin me rau i kai A u sira iau va iu ti ir ti
anev i
hi r meli raci s technikum
m na
retim
akr
ra n
nes technikume uv tik viena vieta echnikum irekt rius ie
liūnas
a a
sutvarkyti ir m n s erve im
technikum
kuri laik
ra us skirstym va ui De a ka k ks unkci nierius
i ministeri s arei k ka manęs technikum neleis nes esu ne
k m aunu lis ir t kiam nesusi rat liui ne alima atik ti aukl ti
aun
kart Viet technikume ra
siūlyti k m aunu liams et
mūsų rau ai visi kai vienas sak ka man viet s ie nen ri imti
kirstymas tęs si la ai il ai a aliau mes su ene ati av me sav
vietas rau ams (susitar me tar usavy e)
mes av me laisvus
i l mus t y alimy ę asirinkti tik ne technikum
t s vi
viet s
ku
asi ai us skirstymui lik laisv s u met nuvyk
me asi iūr ti kas ten ar si tik amiesi ka ten ne asiliksime
et uikūs m n s ra iai akal in
ri a
mane a sau ti
nu tarny s s vietin e armi e
as a a as su un
N rs
i tes ti sku i kiams ne uv len va reik
ir man a ti iems
t y vai inti ser ant et viskas ai si erai ku as mus ri m
kai aunus s ecialistus t y kai su askyrimu Jauni s ecialistai
tur
teisę auti yvenam
l t ir kitų rivile i ų kurių a ar
ne risimenu
risimenu tik vien
rivile i
ati ir ti nema
iau kai tre us metus Ati ir au usantrų metų ūtume ir ę ir
il iau ir kas in
al ūtume ten ir a sist ę Meli raci s staty
s val y s k lektyvas ir
a ministraci a uv uikūs mus ir i
ri m kai al
asirū in laikinu yvenamu u l tu rū in si
ut skyrimu stai s (M V) ar u t ams uv stat mas namas
rie kuri staty s ir a su m na ene risi
me ties ami am
in inerinius tinklus M V a ministraci a kai ir uv a usi
tame name askyr ut ir atr
us viskas erai De a suveik
aunų ų s ecialistų rivile i s
ku
ra n vyk m
k mi
tet unkci nieriai ne atvirtin M V a ministraci s s ren im
8 6
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ra tie ių susitikime uvę m kykl s aukl tiniai
sveikina m kykl s

Gru

uvusių

aukl t u

alių

irekt rių Gie rių In ra ių

lai s a iturientų su klas s
ar s

ilie iu A Ju ul nu

al iūn nu trauk s
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m tyvu ami tu ka auni s ecialistai turi tre us metus ati ir ti
ir niekur ne a s te u alaukia k l asitaikys kita r a utui
auti ai i t s a linky s askatin
a u ti i
ku
ai
sak ma n ra t l
kas nei eitų
era
u met er at st as atva iavau L A ekanas Ju as
alkevi ius mal niai ri m ir nukrei
alyvauti k nkurse st ti
as irantūr
er at st as s kmin ai i laikiau st amu sius e aminus
ir arva iavau
ku
rminti i im i ar
kumentų ka
L A al tų riimti as irantūr
u met ar uv truk ymų
i ku
unkci nierių Ju s veikti a
tu metinis meli raci s
ministras J nas Veli ka Jis asak ka m kslui turi ūti visi keliai
atviri
ku e raleisti metai ir i turi sav rasmę ir vertę
avau ten amy in s atirties tai
at r ani acin s k lektyvas
i rink
r s un s irmininku
iesa ar as uv nelen vas
et uv me auni ener in i ir t
ar
laik tar
risimenu su
mal numu
Taigi 1965 m. Albinas Kusta, buvęs Skuodo melioracijos statybos valdybos
darbų vykdytojas, jau tapo Lietuvos žemės ūkio akademijos aspirantu, o po trejų
metų apgynė aplinkos inžinerijos ir kraštotvarkos mokslų daktaro disertaciją, pradėjo
dirbti dėstytoju, netrukus jau ir docento vardą gavo. Paskui iš šalies žiūrint labai
lengvai kopė karjeros laiptais – 1980 m. jis jau idrotechnikos katedros vedėjas,
po penkerių metų – idromelioracijos
ir žemėtvarkos fakulteto dekanas, ap- Van ens ūki ir em tvark s akultet ekanas
gynęs dar vieną – habilituoto mokslų Al inas usta su i r technik s kate r s
daktaro – disertaciją 1990 m. Albinas k lektyvu
m

8 8
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rekt rius
usta

irmakursiams
teikia stu entų
a ym imus

Kusta jau Lietuvos žemės ūkio akademijos profesorius, o nuo
akalaur i l m
1994 m. – dvi kadencijas Lietuvos žemės ūkio akademijos, teikim u alietei
pertvarkomos į Žemės ūkio universitetą, rektorius.
lei J varaitei
Regis, kaip lengva lenkti pirštus skaičiuojant Albino
m
Kustos karjeros laiptelius, tačiau neskaičiuojame išlieto prakaito
vykdant mokslinius eksperimentus ar valandų, praleistų prie vadovėlių, mokslo
monografijų, bibliotekose, prie Užpalių vidurinėje mokykloje pramoktos prancūzų
kalbos, išmokus dar ir angliškai skaityti ir suprasti mokslinę literatūrą, o susitikus
užsienio mokslininkus, su jais susikalbėti. O po visų darbų dar pavyko su bendraautoriais parengti vadovėlius studentams „Siurbliai ir siurblinės“, „Žemės ūkio
vandentieka“, monografiją „Žemės ūkio kultūrų drėkinimas“, pagaliau – „Žemės
ūkio ir gyvenamųjų vietovių vandentieka“, „Geriamasis vanduo sodyboje“.
8 9
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A

usta su

Lietuv s

es u lik s

re i entu
Val u A amkumi

Gal tik pastarasis pavadinimas mums visiems arčiau širdies, o jei pamatytume kituose moksliniuose darbuose skaičių tiradas, grafikų brūzgynus, diagramų
bokštus, jų vertinimus, apibendrinimus, išvadas, ne vienas prabiltume – aš tokio
darbo nedirbčiau. Ir ne tik todėl, kad tai vargina, sekina, gal iš pirmo žvilgsnio
nuobodu, bet kai iš viso to darbo atsiskleidžia situacija kaime, visoje Lietuvoje,
tada mokslininko sieloje užverda aistra, azartas ar dar kokiu žodžiu tai bepavadintume, bet jo širdis jau neberimsta, kad Lietuva, jos žemė, būtų vertinama,
puoselėjama taip, kaip ją puoselėjo mūsų proseneliai, seneliai, tėvai. O Albinui
Kustai svarbiausia ne tai, kad dar 2001 m. jis apdovanotas Gedimino IV laipsnio
ordinu, o, kaip jis sakė, svarbiausia, kad Lietuvos žemė nebūtų apleista arba išparceliuota užsieniečiams, kad tai neįvyktų, jis pasiryžęs šią mintį kiekvieną dieną
kalti į galvas ir tiems, kurie gyvena užsikrėtę globalizmo bacilom.
Bet įskiepyti idėją ar atgaivinti senelių genuose glūdėjusią ir prislopintą
šalies patrioto ar žemės artojo, auginusio duoną ir linus, chromosomą būtini ir
svarūs argumentai, ir pragariškai sunkus darbas. Tiesa, profesoriui jis neatrodo
pragariškas nei tada, kai jis rengia visoje šalyje žinomas parodas „Ką pasėsi“ ar
„Agropanorama“, nei tada, kai jis su aukščiausios klasės specialistais gvildena
integruoto mokslo, studijų ir verslo centro, gražiu tautišku pavadinimu „Slėnis
Nemunas“, programą, kuriai ir vadovauja jis pats, jau pelnęs Mokslų akademijos
tikrojo nario titulą. Nors nuo visų tų programų, projektų mums galva svaigsta,
o kartais mes jomis ir nelabai žavimės, bet ši programa skirta tam, kad Lietuvos žemės ūkio, miškų, maisto mokslo ir technologijų darbai bei rezultatai taptų
konkurencingi tarptautinėse rinkose.
Kai žmogus, kad ir turėdamas aukščiausius vardus bei laipsnius, imasi
didžiausios atsakomybės už tautos likimą ir ateitį, kiek patyriau, ne visiems būna
mielas, laukiamas, todėl profesoriaus Albino Kustos ir paklausiau: Ar kada nors
viešai teko kalbėti apie kolūkių griovimą ir kolūkiečių likimą Kas iš to išėjo
Kuo labiausiai jaudina Lietuvos kaimo šiandiena
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ū i aktyvaus veikim laik tar iu a
Ati arant ar
as si
em s ūki
uvau L A vienas i enkių
ū i
universitete rekt rius A usta laikinasis
ru s k r inat rių Atkūr me Lietuv s Lietuv s es u lik s re i entas A aulauskas
em tvark s ir hi r technik s in inierių ir em s ūki ministras J rau elis
s un kūr si em ir ių s ū is Vyk av
al iūn nu tr
iskusi s k ki ateit asirinkti kaimui
A uvau alininkas t s kry ties ka r cesas vyktų ev liuci s
ne ri vim
atkūrim rev liuciniu ū u De a tu met eu ri s
ūsen s uvusi au uma kuri man ir tei
ka niekas kitas ne
esvar u vien tik rivati aci a
t viskas savaime i sis ręs
m vir ų uv tei iama net tai
nesvar u ei u netur tume
elektr s uk in rmaci a ie vykstan ius i tiesų la ai svar ius
vykius televi riu e al tume ste ti ir rie alan s vies s
kas i t i
nu al
ta rev liucin kry tis manau
am ininkai tai risimena Na
a netekau vietinių
ū i
alyvių asitik im
ian ien ra us
metų a aryt s ai s au kai ir
u y a n rs r lemų lik
k n miniu
iūriu em s ūkis yra
aly inti sti rus ai kri s laik tar iu tei av ministras a ys
tarkevi ius em s ūkis uv kai Lietuv s ek n mik s l k m tyvas
a
Lietuvai i yventi kri s sukeliamus sunkumus I tiesų yra
au la ai ra ių avy ių uikiai esitvarkan ių ūkių r lema
lieka santykiai su
nes Lietuv s ūkininkams skiriama arama
yra enkliai ma esn ne u alių sen uvių Ne avyksta mūsų e
ry ininkams i sik v ti ly ių s ly ų ir ateinan iam laik tar iui iki
metų
ra ir vi inių
ų D l ne er s valsty s
litik s
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ne uv su rmu tas vi urinis valstieti s slu ksnis nes irmiausia
uv remiami stam ūs ūkiai Ne er a a tis ir a ar
eik tų
ry tin esnių
litinių riem nių Valsty tur tų la ai remti ir
skatinti ka aunimas r tų ūkininkauti tur tų irmaeile tvarka
remti eim s ūkius tam ūs ūkiai ek n miniu
iūriu ai ku
yra rana esni et nesant eim s ūkių aus s i kyla s cialin s
r lem s
kaime i el e ar yst ma a emiai ar eveik visai
netekę em s valstie iai skursta irtu kliau a e ra u a
ai
raran ama alis taut s
„Ar ES parama dalies mūsų kaimiečių nenustūmė nuo žemės ūkio Kas
gerai ir dėl ko skauda širdį Ar teko dėl to sukryžiuot ietis “ – vėl neatlėgstu
nuo profesoriaus.
ai
aram s ankstyv asitraukim i em s ūki riem n
skatina kaimie ius mesti ūkininkauti Jei u eim e yra aunim
ir yra kam akeisti a yvenusius ūkininkus aunesniais tai ia
viskas erai et yra ir t kių atve ų kai ūkininkui asitraukus
i aktyvi s veikl s em aliekama irv nu ti
irv nu an i s
em s Lietuv e au ir tai yra au iau kai
us mili n hek
tarų Man
l t skau a ir
nes ne ir am e em e rei iau
susi vi sausinim sistem s rena as Ir a skritai irv nu anti
em yra kai r iklis nevykusi s em s ūki
litik s La ai us
em s ar avim u sienie iams klausimas Gerai ka eimas nutar
nukelti ar avim termin v lesniam laikui ta iau t ne akanka
aisu klausyti kai tei iama ka n ra rasm s neleisti ar u ti
em s u sienie iams nes ie
nusi erka ir a ar kai ar avimas
ne alimas Atseit ran ami a linkiniai keliai ir reky a au vyks
tanti u tur tų la ai rimtai susirū inti mūsų val ia teis sau a
ir neleisti nele alių veiksmų Niekai ne aliu atik ti ka vesti
tvark n ra alimy ių Vieni netvark matyt alaik
l t ka
iems i nau in a kiti al ūt nesu ranta k
ar
ar kiti
matyt vyk
laisv si s rink s
litik kuri a al Na mi lein
veikal
k
ktrina ( ana a
) a e a Milt n rie man
Čika s ek n mik s m kykl s asek ams va inamiesiems Čika s
erniukams su irkti vis asaul
a rin iniai k
ktrin s s
tulatai yra visk rivati u ti
vesti laisv
rink ir ma inti
s cialines r ramas (ne tik ensi as et visas)
Lietuv s laisv si s rink s institut eks ertai uv ra ę r
a an
ka reikia rivati u ti Lietuv s mi kus al ūt vyk y ami
ūsimų ų irk ų u sakym I kil r sm ka Lietuv s mi kai us
ar u ti k kiai n rs alin ai k m ani ai
kiais rimtais atve ais kai
reikia visa usi kai a r st ir la iai a tart s ren im mes turime
raktik
r ani u ti Lietuv s m kslų aka emi e a valaus stal
iskusi as Diskusi e l i kelt mi kų ateities klausim nutar me
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em s ūki ir mi kų m kslų skyrius
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m

Lietuv s m kslų aka emi s
Val emaras

RA TO Ž

a umas MA

Ver nika Vasiliauskien
Vytas Antanas

re i iumas aka emikai (s i)
re i entas

st vi Al inas

am iūnas ir Le nar as

en nas

kas

u ikas

usta Vytautas
auka

sta evi ius

m

Vir ini s Valuckien s nu trauk s
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ne ritarti Lietuv s laisv si s rink s institut siūlymams rivati
u ti Lietuv s mi kus Mi kas yra ne tik naci nalinis turtas et
ir kra t ūki valsty s sta ilum net i likim arantas a aliau
mi kai tei iamai veikia klimat
yvent ų sveikat
Taigi vėl klausiu, ar turite daug priešų, kai reikia pakovot dėl savo įsitikinimų, išsakyt ir apgint mokslininko poziciją Ar moka mūsų politikai, valdžios
žmonės įsiklausyt į mokslininkų argumentus
u iau smu aliu asakyti ka
au uma mūsų litikų val
i s m nių m ka siklausyti m kslininkų ar umentus
mūsų
s ren imai a valių stalų iskusi ų i va s yra arama tiems
litikams kurie ina teisin s ren im Ai ku tie litikai kurių
siūlymams rie tarau ame matyt nesi iau ia et nieka a netek
atirti k ki n rs s au im ar yk i a rai kų Viskas vyksta
k rekti kai i ų us s
mes tai
at sten iam s siklausyti
ų
als ir visk s ręsti ramiai rem amiesi a r stais ar umentais
ei sam r tavimais a ar iai vel ami ir
rie in as nu m nes
Labai svarbus ir įdomus klausimas, mokslininko pozicija, taigi, jei nuo
Tamstos priklausytų, ką pirmiausia pakeistumėt Lietuvoj, šalies kaime, kaimo
politikoje ir apskritai šalies gyvenime
Jei u al iau tai nieka a neleis iau ar avin ti Lietuv s em s
u sienie iams neleis iau stei ti kių Lietuv ter ian ių anų ar
kitų n rs ir eur ie ių kiaulių k m leksų Ju la iau ka lietu
viai atys visa a m k
au inti kiaules
a ar skanių kaimi kų
la inių ar kum i net ūkininkai sav tur elius retai eatve a
nes sku a ka tik au iau ka tik rei iau i au intų ir ar u
tų
as mus kaime ar risimenu nesku av nei la inių nei
kum i ka inti rūkykl
k l m syt el
erai nei sisūr av
Ir ar ei nu manęs riklausytų nieka ir niekam neleis iau
k sintis
ali
Lietuv s karūn
valsty inius mi kus
rie
ra amas statyti nau at minę elektrinę lie iau atstatyti visas
ma sias hi r elektrines t kias kai uv mūsų kra te
liu s
D esiu s Il i ku s ar atar iu tai at leis iau m kslininkams
ir hi r technik s in inieriams i tyrin ti kiek alima Lietuv e a
statyti nau ų hi r elektrinių ne arant esmin s al s amtai kiek
alima auti ener i s i kitų atsinau inan ių altinių ( i kur
v
saul s) ir a iūr ti kiek ar mums elektr s ener i s trūksta
Jeigu jau mintimis sugrįžom į lietuviškų tradicijų, vertybių supratimą ir
svarbą, tai pasakykite, ar knygoje „Geriamas vanduo sodyboje“ panaudojote kokių
nors faktų, duomenų iš savo krašto Jei taip, pacituokite kokią nors ištrauką.
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Galiu asakyti tik tiek ka s y e ir namu se sukau tas aty
rimas kny se uv anau tas
vų s y e ren t van entiek
tek eks l atu ti ri iūr ti iema kel av rū es ių ka van u
van entieki sistem e neu altų
ats sav rank mis a arai
ir i an ai tu ali ūti tikras ka nesuklysi Ai ku visk i an
yti ne avyksta ta tenka remtis ir literatūra kuri e ran i kitų
m nių sukau t atyrim
Kaip ir kada atsikvepiate nuo darbų, problemų Žvejyba, medžioklė, grybavimas, savas sodas ar dar kas padeda atsigauti
Atsikv ti nu ar ų askutiniu laiku tenka vis ma iau ir ma iau
Matyt au ne e tie a sisukimai ir matyt au laikas u tarnaut
ils
ve ti nieka a nem au nes neturiu laim s Net atyrę
ve ai ne a auna uvies kai a ūnu ų k m ani e
ik vien
i imtin kart sek si ne rastai
ai uv
ur ių mari se rie
reil s ir la ai seniai
a ie
u sius metus atyrusi ve
m
k m ani e a k ks ūrys alkanų uvų u lū
tai ki
v s amerkus me kerę Me i kl e vien kart tek ūti ma iau
ernę su erniukais stirnų et t ien r me e laimiki
ai
erai nes aila t kių ra ių v relių A skritai me i kl atik
et
yra u minusai
l kurių iki i l au iau tai ir ne e risiru iau
ame i ti irmasis reikia la ai au laik ir antrasis t ks vyr
u si mimas la ai ne atinka man
yvenim
rau ei Gry avimas
au kas kita va iu ame viese su eima
ar sma iau su e
rais rau ais Dau ry auta D ūki s mi ku se kurie ne a rastai
ra ūs
kai
arkai
Atsi auti a av savas s as a ar s y a ae er e en
nuvykus visa a ilna vis kių ar ų susi usių su staty a rem ntu
a link s rie iūra Jie at un ia nu kas ieny s ar ų reikalų
iesa astaraisiais metais s y
au asiekia visa alis internetas
ir m ilusis tele nas rimena nenu ir tus ar us...
Už ką šeima Tamstą myli, ar Tamsta ją mylit. Už ką bara, priekaištauja
Kokia šventė namuose svarbiausia
av eimai turiu ra ių sentimentų
asakysiu tik tiek ka
mūsų eim e visa a uv
er iami vyresnie i seneliai
l a
sau au ų atminim
Justinas ir
nstanci a ( lamait kilusi i
a i ių kaim )
ust s tur
keturis sūnus
Antan Me isl v
altramie ų ir
Ju
ir vi ukras
r nę ir te ani
Jur is ir Liu vis ( e
trauskait kilusi i L nski kaim ) Mikn s tur tris sūnus Ju
J n ir Vla
vi ukras
Liu
ir r nislav
ian ien ar
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te eturiu vien
ę at auniausi i Miknų imin s
Vla
( im
m ) Visi kiti t s kart s m n s au i keliavę ana ilin
esu Dalia ir r lis Vla as su eima yvena aune r li
eim e i au
u sūnūs i itas ir aulius ust s
A estu i u amas tre iame kurse (
m ) ve iau kurs
rau ę enę r aitę urs ir kiti rau ai enę va in av e ina
ta ir a ri ratau
krei tis tu mūsų a link e la iau rastu
var u Ne tik namu se et ir ar e eveik vis laik
uv me
alia en
metais a yn m kslų kan i at ( a ar aktar )
isertaci ta
cente ir il us metus kartu ir me t e a i e
i r technik s kate r e
Dukra N me a a ien ( im
m ) ai Vilniaus e a
in institut
i
uities ar ų ir chemi s m kyt s s ecialy ę
kur laik ir N re ki kių vi urin e m kykl e m kyt a irek
t riaus ava u t a V liau asirink m kslinink s keli
tu i av
Lietuv s em s ūki universitet
kt rantūr e a yn m kslų
aktar isertaci Da ar ir a Aleksan r tul inski universitete
m kslin ir e a in ar
N me s eim e i au
u mūsų
vaikai iai
Vikt ri a ir Mantautas Vikt ri a reit ai s stu i as
Lietuv s sveikat s m kslų universitete
Mantautas stu i u a
aun techn l i s universitete
ūnus Darius ( im
m ) ai
aun techn l i s
universitet sav ar inę veikl ra
A
aun ry ių sta
ty a
a ar au au y ę metų ir a A
aun van enys
ener etik s skyriu e Dariaus eim e au a tre iasis ats auniausias
mūsų vaikaitis Lukas Jis yra m ksleivis
Gyvename viese su m na ene ( e ina) Du suau ę vaikai
turi sav eimas ir yvena atskirai aun ra ne
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Al in

ust s eima
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ust s

me i

i kilm s Lietuv s
m kslų aka emi

Ju iliatui

e

alių

seniūnas V Jurka
teik

imtin s

i ių me aus
al iūn
nu trauk s
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Ju iliat Al in
ust s valsas su
ansam li

Inme

ainininke Lina
rnie iūte
al iūn nu tr

Visus eim s narius la ai myliu ie man ran iausi m n s
asauly e Manau ka ie mane tai
at myli
riekai tau a retkar iais ka
ar ui skiriu nema ai vir va
lan ių ir ernely il ai nesiskiriu su k m iuteriu
Vis s vent s namu se mal ni s ir svar i s et atsakant
k nkretų klausim vis lt reikia i skirti vien
ai ūtų tra icin s
su i kaimų atsine tais a r iais
ū i s ir vent s al s
( ai yven me kaime iemen lių mi i s ū av la ai ankstyv
ryt
a ar s ūna ū ių nakt
aste iu t k skirtum ) ita
a al svar
vent yra vent s Velyk s ku met a nai susirenka
visa eima
artais as ralei iame s y e ae er e var i s
ir valsty in s vent s
Vasari
i
v
i Min au
karūnavim iena au inanti ausi
i alti s keli iena
Prisimenu, esu buvęs daugelyje renginių, švenčių, kuriose gražiausių palinkėjimų girdėjau iškiliam Užpalių krašto žmogui, profesoriui Albinui Kustai. Tradiciškai
jubiliejaus proga jo darbus vertino Seimo pirmininkė, vyriausybės atstovai, bet
prasmingiausiai nuskambėjo Seimo kaimo reikalų komiteto palinkėjimas – nepasiduokite politiniams vėjams. Tai, žinoma, sunki užduotis, tačiau žinant nuoširdų
užpalėno atsidavimą tautos reikalams nelieka abejonių, kad ne tik Užpalių krašto
žmonės juo didžiuosis, bet į jo prasmingus darbus įsigilins visa Lietuva.
Taigi gražiai prisiminę savo gimtinę, savo šventą tėvų žemę, su Užpalių garbės
piliečiu, profesoriumi Albinu Kusta per jo gyvenimo ir darbų prizmę žvilgterėję
į didžiausius šiandienos rūpesčius ir skaudulius, gal ne vienas pagalvosime, kaip
turime elgtis patys, ką turime padaryti, kad mokslininko mintys, idėjos įsikūnytų
mūsų kasdienybėje, kurios kiekviena diena lemia tautos likimą.
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Gimtinės balsas pasiekia kanadietės širdį
Užpalių garbės pilietė Elena Narbutytė
Vytas Jurka

Praėję karai, sumaištys, trėmimai išblaškė Užp lių krašto gyventojus. Per šimtą metų gyventojų
tiek pačiuose Užp liuose, tiek aplinkiniuose kaimuose
sumažėjo trigubai.
Dabar beveik kiekviename didesniame Lietuv s
mieste sutiksi užpalėną. Nemažai jų pastogę rado
užsienio valstybėse.
Paskutinė, skaudžiausia priverstinė emigracijos
banga buvo po Antrojo pasaulinio karo, kai vietos gyventojai, frontui ritantis į vakarus, įbauginti prieškarinių
trėmimų stengėsi išvengti panašaus likimo. Pasilikusiųjų atmintyje dar išliko, tegul ir laiko apiblukintų,
atsiminimų apie tuos žmones, su kuriais augta, žaista,
kartu lankyta mokykla. pač tą prisiminimų srautą
lena Nar utyt aunyst e
papildo laiškai, nuotraukos, nesavanaudiška parama.
Užpalių seniūnijos Gaig lių kaimo gyventoja Ona Vaškelienė (Prievelytė)
su nuoširdžiu padėkos jausmu prisimena buvusią savo kaimynę Eleną Narbutytę,
jau nuo 1944 m. gyvenančią Kanadoje, Montrealyje.
Elena Narbutytė gimė 1925 m. balandžio 3 d. Gaigalių kaime, tvarkingo
ūkininko šeimoje. Tėvų sodyba, kur vėliau gyveno brolis, dabar dar tebestovi
ant kalnelio, šalia vinguriuojančio Bradesos upelio. Augo gausioje trijų brolių
ir trijų seserų šeimoje. Iki šešių skyrių lankė Užpalių mokyklą. Jau mokykloje
buvo labai gyva, energinga, per iškylas nenusileisdavo berniukams. Buvo gera
užtarėja nuo išdykėlių. Toliau mokytis į Kauną pasiėmė vyresnė sesuo Genovaitė. Artėjant frontui 1944 m. su seserimi Genovaite ir broliu Jonu, Lietuvos
lakūnu, pasitraukė į Vakarus. Atsidūrė Kanadoje. 30 metų dirbo vaistų tikrinimo laboratorijoje – tikrino žaliavas, iš kurių gaminami vaistai. Ilgiausiai tikrino
vitaminus. Kaip prisimena Aloyzas Adomaitis, iš jos laiškų ir nuo jos Lietuvon
atvažiavusių asmenų pasakojimų galima spręsti, kad ji nuolat gyveno Lietuvoje
likusių žmonių rūpesčiais. Daugelis pasitraukusių mūsų tautiečių lietuvius ir
Lietuvą rėmė įvairiais būdais. Elena Narbutytė išsiskyrė tuo, kad ji visą savo
uždarbį asmeniškai išdalindavo artimiems, pažįstamiems ir nepažįstamiems Lietuvoje gyvenantiems žmonėms, savo reikmėms pasilikdama tik minimumą. Rūpinosi sovietų draudžiamos literatūros patekimu į Lietuvą per įvairius asmenis,
iš JAV ir Kanados vykstančius į Lietuvą juos atitinkamai nuteikdama ir lėšomis
paskatindama.
Sovietų saugumo organams radus siuntinyje draudžiamų siųsti daiktų (literatūros), jai tekdavo kaltinimai iš savųjų įstaigų (panašiai kaip narkotikų įvežimas).
Lietuvai atgavus nepriklausomybę, per šalyje veikiančias spaudos platinimo
agentūras iš jos ne vienas yra gavęs nemaža retų leidinių.
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Lai k seniūnui V Jurkai k i a
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Gyvenimo kelias nebuvo lengvas,
dabar nežinome, kiek uždirbdavo, bet
sužinojusi, kad pokario metais Lietuvoje giminės, pažįstami sunkiai verčiasi,
siųsdavo siuntinius. Kaip su dėkingumu prisimena Ona Vaškelienė (Prievelytė), kuri augino gausią šeimyną,
Elenos Narbutytės dėka jų vaikai galėjo
siekti mokslo, apsirengti ne prasčiau už
kitus. Vėliau pati Elena džiaugėsi, kad
tikriausiai Dievas atlygino už labdarą,
nes vaistų fabrike pakėlė atlyginimą. Ir
taip ji elgėsi ne tik su mokyklos draugės
šeima, turėjo dar nemažai giminių. Jie
taip pat gaudavo paramą. Atsirado net
tokių, kurie paprašė automobilio. Žinoma, tai buvo jau ne pagal jos išgales.
Nar utyt avusi siuntin su
alių ar s
Dabartiniu metu gyvena E. Nariliet s u sta
butytė Montrealyje, Šv. Juozapo pensionate. Džiaugiasi gera priežiūra, sveikata
taip pat labai nesiskundžia.
Su gerbiama Elena susirašinėjame jau dešimt metų. Visi jos laiškai
dvelkia meile gimtajam kraštui, širdies
gerumu. Tiesiog juntama, kad ji nori
savo kraštui padėti visomis išgalėmis,
gimtinę myli labiau už garsius politikus ar mokslo žmones. Nors gyvena I
Nar utyt s lai k seniūnui V Jurkai
iš pensijos, skriausdama save ji remia
užpalėnus. Per tą laiką daug kartų gavome jos perlaidas laikraščio leidybai, persiuntimui, vaikų kalėdinėms dovanėlėms. 2010 metų rudenį net du kartus atsiuntė
perlaidas knygai apie Užpalius leisti. Tai tikrai didelė auka.
E. Narbutytė jaučia nuolatinę trauką į tėviškę. Buvo sugalvojusi atvykti
gyventi į Lietuvą. Už ankstesnę paramą Gaigalių Vaškeliai su malonumu būtų
pasirūpinę, bet sesuo Genovaitė patarė pirma atvažiuoti pasižiūrėti sąlygų, ar jos
bus panašios į turimas, nes kaime nėra visų mieste galimų patogumų. Kažkuriam
laikui gal ir susilaikė, bet laiškuose ir toliau jaučiamas begalinis troškimas grįžti
į Tėvynę, kvėpuoti jos oru.
Už paramą sunkiu pokario laikotarpiu Užpalių krašto žmonėms, gimtojo
krašto meilę dvidešimtajame užpalėnų suvažiavime, 2008 05 17, Elenai Narbutytei
suteiktas Užpalių garbės piliečio vardas. Užpalių parke žaliuoja iš jos gimtosios
sodybos pasodinta liepaitė.
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Gimtinės žvaigždės parodė kelią...
Stanislovo Balčiūno išpažintis vietoj
autobiografijos
tanisl vas

al iūnas

Per savo gyvenimą įsitikinau, kad visur gali surasti neteisybės ar net dokumentais įteisinto melo. Žiūrėk, pase ar gimimo liudijime, anksčiau pas mus šį
popierių metrikais vadino, parašyta, kokiame kaime žmogus gimė, ir labai dažnai
tai grynas melas, nes daugelis mano bendraamžių, o ypač jaunesnių žmonių, gimę
ne tame kaime, kur tėvai gyvena, o net miesto ar miestelio ligoninėje, gimdymo
skyriuje. O va aš drąsiai sakau, kad mano popieriuose gimimo vieta teisingai
užrašyta – Trump lių kaimas. Mano mama pasakojo, kad mane „pagavo“ kaimynė Ievutė Repšienė. Tai buvo, ko gero, paskutinė pribuvėja mūsų krašte. Bet
kad mano dokumentuose irgi ne visa tiesa užrašyta – neginčijamas faktas. Viskuo čia, žinoma, kaltas gimimo laikas, nes gimiau pačiu vokietmečiu – 1943 m.
Mama sakė, kad birželio 29 d., Bažnyčios knygoje užrašyta, kad liepos 3 d. Ir
tik baigdamas Užp lių vidurinę mokyklą, kad gaučiau atestatą, turėjau pateikti
gimimo liudijimą, bet jo neturėjau – matyt, karo ir pokario laikotarpiu ne visi
tokius gimimo dokumentus gavo. Parašiau prašymą į tuometinę Archyvų valdybą,
kad atsiųstų gimimo liudijimą. Gavau – gimęs 1943 m. liepos 3 d. Trump liuose.
Pasirodo, net du vardus turiu – Stanislovas Algimantas. Bet man užtenka ir vieno.
Todėl dabar antrajį laikau atsarginiu ir
niekur nerašau, tik banko tarnautoja,
žvilgterėjusi į pasą, priverčia užrašyti
abu. Beje, pasas yra tas dokumentas,
kuriame, kaip minėjau, yra įteisinto
melo, nes pagal pasą aš gimęs liepos 5
dieną. Dėl to labai nesijaudinu – dabar
gimtadienį turiu teisę švęsti nuo Petrinių iki Mindauginių – liepos 6 d. –
Valstybės dienos. Vis tiek kažkuri iš
tų dienų – mano gimimo diena.
Tačiau džiaugiuosi, kad pasą gavau dar tada, kai Lietuva buvo nepriklausoma, dar nebuvo įstojusi į Europos Sajungą, todėl pase yra įrašas,
kad aš – lietuvis. Dabar žmonės pasus
gauna be tautybės įrašo ir man nebekeista, kad lenkai savo pavardes nori
rašyti su w ar sz, bent iš to tautybę
matys, o va ką lietuviams daryti – ko
nepadarė Muravjovas korikas, padedant Europos Sajungai tą tautiškumą
tanisl vas Al imantas al iūnas su krik t
panaikiname patys.
mar kiniais
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Šie apmąstymai ne šiaip sau. Tai mano gyvenimo dalis. Tiesa, anksčiau apie
kitus dalykus galvodavau. Pavydėdavau visokiems karo veteranams, tarybiniams
partizanams, kai jie be eilės gaudavo butus, pirkdavo automobilius, šaldytuvus,
televizorius. Ir ilgai nesupratau, kodėl mano Tėvas sakydavo:
ik nel sk litik n
O vėliau, kai mano krikštamotė šimonietė Ona Jankauskaitė-Susčianovienė, partizanų sesuo ir ryšininkė, papasakojo, kokioj situacijoj mano tėvas buvo atsidūręs,
kad tautos patriotai, partizanai jį prie sienos šautuvais buvo prirėmę už tai, kad
bendraudavo su Kušnieri nų kaimo Raguočiais, prie komunistinių idėjų linkusiais
ir nuolat kalbinusiais tėvą prisijungti prie jų, nors jis kategoriškai atsisakinėjo.
Ir kažin, ar iš tų šautuvų nebūtų pasipylęs karštas švinas, jei tuo metu nebūtų
svečiavusis mano krikštamotė. Juk partizanai neklausė, ar tu komunistas, o matė,
kad bendrauja su kito kaimo bernais... Tėvas, buvęs prieš šautuvo vamzdį, žinojo,
ką reiškia lįsti į politiką. Ir tik prieš metus, kai tėveliai jau senokai gulėjo smilčių kalnelyje, ta pati krikštamotė Ona Susčianovienė man atskleidė vieną mano
vaikystės paslaptį:
av t vas
i vyris u a iu Garunk iu skre ų nu autus ir
rie vyr u s numestus arti anus nakt nune av
ka ines
ir alai av
Praėjo jau 20 atkurtos nepriklausomybės metų, kai sužinojau, kur kartais
vėlai vakarais išeidavo tėvelis. Nors karvei, avytei seniai jau būdavo paduota šieno,
bet mama visada sakydavo, kad i
yvulių aliu t . Taip buvo saugoma
paslaptis.
O aš iki šiol nežinau, kas iš
kokio kampo mane gali apkaltinti – ar
už tai, kad tėvas susitikdavo su kito
kaimo bernais Raguočiais, kurie turėjo
komunistiško kvapelio, ar už tai, kad
slapta padėjo laidot partizanus, ar už
tai, kad du mamos broliai buvo partizanai ir žuvo bunkeryje prie Du kiškio.
Tačiau vos šešerių būdamas, aš
pats to nežinodamas su ginklu stojau
prieš skrebus. Dabar, jei norit, galiu
tuo pasididžiuoti.
O buvo taip. Mūsų troba stovėjo
greta tos pribuvėjos Ievutės Repšienės trobos. Nors buvau tik šešiametis,
bendravau su jos trylikamečiu sūnumi
Petru, kurį kaime visi Gyvsidabriu vadino. Matyt, gudrus ir gyvas berniokas
buvo, nes ir man parūpino ginklą. Iš
u sesute Janina rum alių kaime
m
kažkur gavęs kulkų, ant laužo iš jų iš833
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lydydavo šviną, o tą tuščiavidurę kulką įkaldavo į pistoleto formos medžio gabalą,
tada priskusdavo sieros nuo keleto degtukų galvučių, į ją įkišdavo sulenktą vinį,
užtempdavo iš dviračio padangos išpjautą gumutę, o kai šiek tiek ištraukęs vinį
spustelėdavai, tai trenkdavo šūvis.
Kartą gegužės pavakare, kai tėvai išėjo į gegužines pamaldas, kurios būdavo Antano Gervės namuose ir kur susirinkdavo viso Trumpalių kaimo žmonės,
Gyvsidabris mane pamokė, kad nebijočiau namuose su sesute likti ir, jei kas
pasibels, šaučiau. Taip ir padariau ir pajutau, kad ant manęs virsta priemenės
durys. Keletas ginkluotų vyrų įšoko priemenėn ir, atkišę šautuvus, naršė visur
kažko ieškodami ir visai nekreipdami dėmesio, kad aš čia ant aslos guliu.
Vienas nulindo kamaron, kuri buvo tamsi, nes pro mažą langelį prietemoj
šviesa neprasiskverbė dar ir vyšnių sodo užstota. O kamaroj buvo bulviaduobė, kuri
pavasarį, žinoma, buvo beveik tuščia. Taigi tas ir įkrito į ją šaukdamas
unker
Viską išnaršę ir nieko neradę, skrebai pamatė mane persigandusį ir tebegulintį, o šalia besimėtantį mano ginklą. Viską supratę, išsitraukė saldainių, tokių
pailgų, kokie būna tik su popieriukais ir kokius prieš Kalėdas atveždavo sesutės
krikšto tėvas Antanas Slapšys iš Kure šiškių kaimo. Skrebai siūlė, vaišino, bet aš
žinojau, kad būna užnuodyti. Taip ne kartą mama sakė. Pasiutusiai aš jų norėjau,
bet argi imsi užnuodytą Taigi, taip jie ir nesužinojo, iš kur aš tą ginklą gavau,
nelabai norėjo tikėti, kad pats pasidariau.
Ir tik dabar, kai daugelį vaikystės prisiminimų ištrynė metų virtinė, pagalvoju,
kad tai galėjo baigtis liūdnai, jeigu į duris kuris nors skrebas būtų paleidęs automato
seriją, bet jie dažniausiai būdavo su „kačergom“ – taip tėvas vadindavo jų šautuvus.
Nors vieną kartą, atrodo, buvo su automatu, bent jau tas, kurį užpalėnai
vadino Repšiuku. Važiavo jie susėdę vežiman, o mano tėvas kapojo žabus. Aš jam
padėjau – paduodavau dar nesukapotą žagarą. Tik staiga iš to vežimo pradėjo
tratėti, o virš mūsų galvos lyg bitės ėmė zvimbti kulkos. Išsigandęs šokau bėgti,
bet, laimei, tėvas sučiupo už rankovės:
ur varliau nu aus
Ir, matyt, jei būčiau bėgęs, būtų nušovę, kaip Leikos Antaną, kuris buvo
riešutaut.
1950 m. rudenį, kai jau man atėjo laikas eiti mokyklon, persikėlėm gyventi į
Užpali s, į Galvydžio namus Krokulės gatvės gale, nes dar nebuvo baigtas statyti
mūsų namas. Persikėlėm, kad mažiems vaikams, kaip sakė mama, nereikėtų 4
kilometrus per pusnis bristi Užpali mokyklon. Nežinau, ar tai buvo tik ta vienintelė priežastis, kad miestelin persikėlėm, nes esu girdėjęs, jog kartais naktimis
miško broliai, kai neužeidavo patikrinti, ar stribai nesilanko, norėdami pagąsdinti
akmeniu į sieną bumptelėdavo.
Galvydžių namuose labai patiko, nes brigadininkas Kazys Garunkštis iškart užžiebė elektros lemputę, kuri taip nušvito, kad buvo šviesu kaip dieną, ir
pamokų nereikėjo ruošti prie rūkstančio ir žibalu dvokiančio gaziuko. Be to, čia
buvo labai gražūs iš vytelių pinti stalas ir krėslai. Tik gerokai vėliau sužinojau,
kad aš metus gyvenau dabartinio Vilniaus kardinolo Audrio Juozo Bačkio motinos
Galvydaitės namuose. O kur dingo tie įdomūs baldai, taip ir nesužinojau, nes
po metų mes persikėlėm į savo namą, o kiek vėliau Galvydžio namuose įsikūrė
kolūkio veterinarija. Dabar vėl tuose namuose apsigyveno kardinolo giminės.
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Mano mokykla buvo įsikūrusi
senose dvaro arklidėse. Labai patiko
pirmoji mokytoja S. Barysaitė, vėliau
ją pakeitė G. Juzulėnienė. Iš pradinių klasių tiek ir teprisimenu. Sako,
kad buvau pirmūnas, gerai aritmetiką
mokėjau, neblogai dailyraštį rašiau. Ir
dar vienas įvykis atminty išliko, kai
mokytoja pasakė, kad rytoj Vandutė
Ramoškaitė iš Baj rų kaimo į klasę
nebeateis. Kitą dieną, kai grįžau iš
mokyklos, mama pasakė, kad Vandutės šeimą išvežė į Sibirą, tai kryžkelėj
dar suspėjusi paduoti kepaliuką ką tik
iškeptos duonos...
Aukštesnėse klasėse jau nebe
tokia mokslo sėkmė lydėjo, įklimpau
algebroj, nes, vos ją pradėjęs, dėl bronchito atsidūriau Užpalių ligoninėje,
šeštoje – irgi panaši liga – pleuritas
užklupo. Sėkmingai sekėsi tik biologija,
u sesute Janina
aliu se u met m kiniai
piešimas, dar geometrijos uždaviniai ir,
m kykl ei av ne su ku rin mis
kny as
žinoma, lietuvių kalba. Kai mokytoja
V. Kuliešienė paskelbdavo rašinių te- ne av si t vų asiūtu se kre iu se ar
ut se
m J Leik s nu tr
mas, visada griebdavau ne literatūrinę, me in se
o laisvą temą. Keletą kartų net visai
klasei mano rašinius perskaitė. Tik, kai grąžindavo sąsiuvinį, už turinį rasdavau
penketą, o už klaidas tik trejetą, mat vis nesusiprasdavau, kur kablelį padėti.
O piešimas, dailė buvo tiek pakerėjusi, kad po to, kai į Užpalių kultūros
namus atvežė A. muidzinavičiaus parodą, ne tik kasdien po pamokų spoksojau
į tuos paveikslus, bet ir be jokių internetų, apie kuriuos tada net nesapnavome,
susiradau, kad dailės galima mokytis Vilniuje M. K. Čiurlionio meno mokykloje.
Bet jau buvau peraugęs, šeštokas, be to, tėvų piniginėse vėjai švilpavo – tėvelis
žiemą šėrė kolūkio arklius, vasarą fermon veždavo pašarus ar malūnan kolūkio
kiaulėms malti grūdus. Už tai per metus gaudavo po maišelį grūdų, vėliau dar
pridėdavo ir po keletą kapeikų už darbadienį. Mama siūdavo, bet patentui pinigų
neužtekdavo, tai iš ko gi sūnų piešimo mokytis leis. Be to, ją tikrinti dažnai iš
Uten s dviračiu atmindavo inspektorius. Tada ji skubėdavo kepti kiaušinienės
ar blynų, o mane siųsdavo į Kėpi ar G liškių kaimą pas pažįstamus parvežti
samanės. Inspektorius, pamatęs buteliuką, pamiršdavo visus patentus...
Dar ilgai rinkau iškarpas apie dailininkus, jų kūrinių reprodukcijas iš žurnalo
„Moksleivis“ ir galėjau papasakoti, ką tapė ne tik A. muidzinavičius, K. Šimonis,
M. K. Čiurlionis, bet ir V. Švažas, Ruseckas, Šklėrius.
Tačiau negalėdamas išmokti dailės gudrybių, meno paslapčių, įsigijau naują
šišą – fotografiją. Vasarą padirbėjęs kolūkyje, septintoje klasėje už savo pinigus nu835
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sipirkau „Liubitel“, kurį klasiokai vadino „špokinyčia“, bet nuotraukų labai norėjo...
Paskui turėjau „Smeną“, vėliau „FED“, studentu būdamas „ enito“ gudrybėmis
naudojausi, o dar neseniai svajojau apie „Kijevą“ ir suradęs skelbimą, kad toks
parduodamas, pasikonsultavau su „Mokslo ir gyvenimo“ fotografu Juozu Grikieniu
ir išgirdau: Gal ir ne ra u tai sakyti et t ki a arat mūsų yvenimui u teks
Bet neužteko. Tuoj atsirado „Penta “, „ anon“, o dabar mano rankose tobula skaitmeninė kamera.
Į žurnalistiką pakrypau irgi jau septintoj klasėj ir iškart nusvilau.
Dusetų rajono laikraštis iš mano rašinio apie rudeninį arimą Užpalių kolūkyje
išspausdino vieną sakinį, kurio aš net nebuvau parašęs. Iki šiol prisimenu mintinai
su visa antrašte:
ha tiek suaria kas ien
alių k lūki trakt rininkas Ju as
aukys rav Ju ai tai ariant netrukus visas laukas a u s nu i varytų va ų Ir
mano pavardė. Kokia buvo gėda, bijojau susitikt tą traktorininką, nes aš, septintokas, į jį kreipiausi kaip į savo draugą – bravo, Juozai. O jam gal jau per 40
buvo. Tik kai gavau honorarą, berods du rublius su kapeikom, atlėgau. Būčiau
niekad neberašęs, bet mokinukui gauti rublį tais laikais buvo dideli pinigai, nes
sąsiuvinis kainuodavo dvi kapeikas.
Kalbant apie mokyklos metus, laikas daug ką ištrynė iš atminties, bet yra
faktų, kurie lyg kino kadrai atsinaujina atmintyje.
Aš nežinau ir niekad nesvarsčiau moralės tų kaimynių Makarskaičių, pas
kurias pro mūsų tvartą Užpaliuose ateidavo skrebas Lukošiūnas. Tačiau skrebo
Lukošiūno, kurio vardo nežinau, moralė atmintyje man išliko iki šiol. Bjauraus
skrebo paveikslas išliko.
Prisimenu rytą, kai mūsų Margis, toks mielas, geras, kaip tėvas sakė, sargus šunelis, kruvina galva gulėjo negyvas, o šalia buvo numesta kruvina apalka.
Apalka – tai storas lentos gabalas su didžiule šakos liekana. Nežinau, iš kur ji
atsirado. Tikriausiai iš malūno lentpjūvės, kai tėvas, sumalęs kolūkio grūdus fermai, įsimesdavo kokį nebereikalingą medgalį. Jis gerai sugyveno su ten dirbusiais
darbininkais, todėl jam atliekų malkoms darbininkai nepagailėdavo.
Prisimenu, tą naktį pro langą tėvas žiūrėjo, kaip Lukošiūnas daužo šunį. Bet
neišėjo. Šuns negaila, – tai ir žmogų nušauti gali. Ką gali žinoti, kiek jis nušovė.
Bet kitą dieną tėvas nuėjo į špitolę, kur NKVD būstinė buvo įsikūrusi, ir
tiesiai viršininkui išdrožė:
as ūs unamu iai ar liau ies yn ai
Kai dabar girdžiu visokiausių samprotavimų, kad už nuomonę, žodį grėsė
Sibiras, nesuprantu, kodėl tėvo neįgrūdo į rūsį. Gal todėl, kad Užpaliuose jau
daug kas žinojo, kad skrebas užmušė Balčiūno šunį. O gal jau buvo pakankamai
prisišaudę ir į Sibirą vežamų planai buvo įvykdyti
Sugrįžęs tėvas sakė, kad NKVD viršininkas siūlęs vietoj Margio imti jų
vilkšunį. Tėvas atkirtęs – šunamušių šuva man nereikalingas.
Paskui atėjo Lukošiūnas. Paėmė negyvą Margį ir nusinešė. Užkasė kažkur
prie Šventosios ir sugrįžo su buteliu ir į popierių suvyniota daugybe saldainių
be popieriukų. Tėvas pasakė:
v la iau tu man un u mu ei asiimk t utel ir
rankas nusi lauk O aš tų saldainių irgi nenorėjau – taip gaila buvo Margiuko.
Vėliau dar labiau įsismaginau rašyti į laikraščius. Rašiau ne tik į rajoninį,
bet ir į žurnalą „Moksleivis“, kuriame skaičiau ne tik apie dailininkus, bet ir
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susipažinau su aktore Gražina Balandyte, poete Ramute Skučaite, o, baigdamas
mokyklą, už bendradarbiavimą spaudoje iš redaktoriaus gavau dovanų – J. Dovydaičio knygą „Dideli įvykiai Naujamiestyje“.
Prisimenu, dar mokiniu būdamas esu parašęs feljetoną rajoniniame laikraštyje apie kaimyną, buvusį skrebą Simoną Suščianovą, kurį visi vadino Simanioku. Simka kasdien pas sugyventinę grįždavo „žąsis varinėdamas“. Tai jau buvo
gerokai po Stalino mirties. Man netrukdė tas Simaniokas, bet pagal tuometines
moralės normas atrodė, kad jis daro negerai, todėl „Lenino keliu“ parašiau feljetoną „Laisvo oro direktorius“. O jis nei pyko, nei ką: Vaikeli ei tu ra yvensi
man yvenim ne en r si nei ra yti nei skaityti
Jis irgi buvo skrebas, kaip ir tas
Lukošiūnas, bet aš jį iki šiol su užuojauta prisimenu, o jo gyvenimą, beprasmišką
kasdienybę dabar matau lyg atgailą, lyg kančią. Juo labiau, kad ir žmonės apie
jį kalbėjo kitaip. Girdėjau pasakojimą, kad kai skrebai įsikūrę špitolėj, viršininkas
Simaniokui liepęs nuo fasado nukabint kryžių, o jis pasakęs: Ne a aka inau ne
a nuka insiu Iki šiol nesuprantu, kodėl jo į Sibirą ar nors į rūsį neišgrūdo. Gal
todėl, kad rusas buvo, o gal todėl, kad skrebų trūko, niekas nenorėjo jais būti...
Taigi tokios buvo mūsų praėjusio amžiaus antrosios pusės moksleivių gyvenimo kasdienybės pamokos ir patirtys.
Gal todėl, kad jau tada man rūpėjo žmonių likimai, gyvenimas, buvau
tvirtai apsisprendęs – stosiu į žurnalistiką.
Studijuoti žurnalistiką buvo tik tolima svajonė, nes N. hruščiovo laikais
valdžios buvo nurodyta, kad į šią specialybę priimti galima tik turinčius dvejų
metų gamybinio darbo stažą. Žinojau, kad per dvejus metus dirbdamas kolūkyje
pamiršiu ne tik daugelį kalbos taisyklių, bet ir istorijos faktų. Tada jau nei apie
žurnalistiką, nei apie kitą aukštąjį mokslą nebeverta net svajoti. Taigi atestatas
buvo rankose, o ką toliau daryti – dar nežinojau. Čia kaip tyčia klasės draugė
sakė stosianti į V lniaus pedagoginį institutą studijuoti gamtos mokslų. O man
gamta nuo pat vaikystės buvo sielos atgaiva. Taigi nedvejodamas nuvežiau dokumentus į Vilnių. O čia kaip tyčia vėl tos chruščioviškos kliūtys. Tiesa, studijuoti
biologiją ir žemės ūkio pagrindus konkurso nebuvo, bet žemės ūkio pagrindai
asocijavosi su kolūkio laukais ir fermomis. O va į biologiją-chemiją pareiškimų
jau per 120, o priima tik 25. Be to, dar 13 norinčiųjų studijuoti su stažu ir jiems
jokių konkursų nereikia, jei nors trejetukais egzaminus išlaiko.
Pirmasis stojamųjų egzaminas lyg tyčia chemija. O atestate chemijos aš
trejetą turėjau. Tiesa, tai buvo atestate, o chemija man nebuvo klaidus miškas,
tik kad mokykloj chemijos mokytoja O. Čiegienė man kitokio pažymio po vieno
įvykio neberašydavo. Tas įvykis toks nežymus ir nereikšmingas man atrodė. Kai
chemijos mokytoja O. Čiegienė prieš pamoką į klasę atnešė tuščią butelį chemijos
laboratoriniams bandymams, mes, klasiokai, būdami visokių gudrybių profesionalai, susiginčijom, kad su buteliu galima sulankstyti net skardinį kibirą, o į
grindis dugnu trenktas butelis nesudūžta... Trenkiau, ir pasipylė šukės. Skambutis.
Nespėjom net šukių surinkti. Mokytoja, dar tarpduryje sustojusi, kietai paklausė,
kas sudaužė. Nedvejodamas atsistojau ir, nuleidęs galvą, prisipažinau, kad aš.
Maniau, tuojau pat nubėgsiu į parduotuvę ir nupirksiu, nes kišenėj turėjau 20
kapeikų. Bet mokytoja nelaukė jokių paaiškinimų: Mar i klas s
837

U Ž PA L I A I I I

Lietuvos valsčiai

ar Vilniaus e a ini institut
Nuo to laiko geresnio chemijos pavies s ansam lie ių (
al iūnas
žymio už trejetą mokykloje nebeturėjau.
Tik per brandos egzaminus, kai baigiau antr eil e enktas i e in s) a van tų
Auk iausi si s tary s ar s ra tais
atsakinėti, direktorius pasiūlė rašyti 5, L
bet mokytoja nutarė duoti papildomą
klausimą: kas yra aliuminotermija. O aš nežinojau, nes mokykloj to nesimokėm, regis,
nebuvo programoj. Taigi brandos egzamino ketvertas, o galutinis – vis tiek trejetukas.
Supratau, kad tikriausiai sugrioviau gražiausius mokytojos planus pademonstruoti bandymą, pravesti įdomią pamoką, bet nesupratau, kodėl mokytoja
neįvertino sąžiningumo, prisipažinimo. Todėl dabar prieš sakydamas tiesą stengiuosi
pasvarstyti, ar verta tai daryti. Svarstau, bet visada sakau tiesą, gal kartais kai
kam tai ir nemalonu, kai kas to nemėgsta.
Ši pamoka man labai pravertė, kai vėliau dirbau pedagogo darbą. Visada
stengiausi išklausyti nusikaltusį mokinį, kad tik nekaltai ko nors nenubausčiau.
O stojamąjį egzaminą išlaikiau puikiai – gavau penketą. Kitus egzaminus
irgi išlaikiau neblogai, o rugsėjo 1-ąją tapau studentu. Grupėje buvome trys vaikinukai ir net dvidešimt mergužėlių. Bėgiodamas į paskaitas, seminarus dažnai
praeidavau pro duris, ant kurių buvo užrašas „Redakcija“. Vis knietėjo pasibelsti,
bet ilgai nedrįsau, kol vieną kartą padaręs neblogą nuotrauką – upės leduose
įšalusios valtys – atnešiau į redakciją. Išspausdino, tik mano pavardės neužrašė,
o šalia – Tomo Šarkaus eilėraštis pridėtas.
Vėliau „Komjaunimo tiesoje“ pamačiau skelbimą jauniesiems korespondentams. Kai sužinojau, kad jais gali tapti ir studentai, po pirmojo užsiėmimo
įvykdžiau užduotis ir kitą dieną jos buvo išspausdintos dienraštyje.
Tai buvo pirmasis pakopos laiptelis į žurnalisto profesiją. Nors biologijos
ir chemijos studijų nemečiau, bet jau pradėjau dirbti studentų laikraščio redakcijoje,
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gavau net gerą redakcijos fotoaparatą su blykste, rašiau reportažus ne tik į studentišką laikraštį, bet ir į „Komjaunimo tiesą“, o redaktorė Stefa Pupelytė-Ražukienė
augino mažą vaiką, taigi ir į spaustuvę tekdavo man už ją važiuoti. Pamačiau
ir sužinojau, kas yra linotipininkas, kas laužytojas, kaip atrodo metalinė teksto
eilutė, kas yra cinkografija, kaip nuotrauka paruošiama ant metalinės plokštelės,
kokie šriftai, išmokau atskirti nonparelį nuo petito, sužinojau, kas yra kursyvas.
Tai ir buvo mano žurnalistikos universitetas.
Bet diplomą gavau biologijos ir chemijos mokytojo. Tarybiniais metais diplomuotas specialistas su aukštuoju pats nesiieškojo darbo. Jam surasdavo skirstymo
komisija. Mane spaudė, įkalbinėjo, kad į Sku dą važiuočiau, o aš norėjau kur nors
netoli nuo gimtinės – R kiškio, Mol tų, aras ar Anykšči rajonuose. Labiausiai
viliojo Anykščia . Norinčiųjų buvo keletas, o ten laukė tik vieno tokios specialybės
pedagogo. Bet rektorius palaikė mane. O švietimo skyriaus vedėjas pasakė, kad
Kurkli vidurinėj man vieta yra. Tik kai nuvažiavau į An kščius, paaiškėjo, kad
Kurklių nebegausiu, o tas pats švietimo skyriaus vedėjas Makulavičius pasakė:
Va iu si Da u i s Pasakiau, kad ne taip tarėmės. Vedėjas pažadėjo dar paieškoti man vietos, o kai nuėjau į salę, kur buvo susirinkę viso rajono mokytojai
rudens pasitarimui, mane pirmą pasveikino kaip Dab žių aštuonmetės mokyklos
mokytoją ir pakvietė atsiimti dovanėlės. Pasiimti dovanėlės nėjau. Išvažiavau tiesiai į Švietimo ministeriją prašyti kitos vietos. Pasiūlė važiuoti į Molėtų internatą
auklėtoju. Molėtų švietimo skyriaus vedėjas Bronius Dulevičius, džiaugsmingai
sutikęs, pasiūlė važiuoti į Sugi čių vidurinę, nes ten kaip tik pritrūko biologijos
ir chemijos mokytojo. Tapau aštuntokų auklėtoju, o po mėnesio su mokiniais
surengiau ekskursiją į Anykščius dviračiais. Vaikai džiaugėsi. Išgarsėjau greit,
kolegos mokytojai sakė jau matę mano nuotrauką rajono garbės lentoje. Bet kai
po dviejų darbo mėnesių Sugi čiuose pakvietė į švietimo skyrių, sunerimau, maža
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ko, nepatyręs, gal kokių klaidų padariau. Mokytojai paslaptingai šypsojosi, matyt,
viską žinojo. Dar labiau nerimavau.
Švietimo skyriaus vedėjas Bronius Dalevičius pasitiko draugiška šypsena.
Paklausęs, kaip sekasi pirmieji pedagogo žingsniai, netikėtai pasakė:
l u in ių vi urin s irekt rius asveiks
aut avari s ali
raeiti visi metai au u m nesiai k m
tai teks irekt riaus
viet
a ir ti
Iš netikėtumo pradėjo zvimbti smilkiniuose, pirmiausia ne dėl to, kad nežinojau, ką teks dirbti, o dėl to, kad rūpėjo, ką pasakysiu savo aštuntokams – su
jais ir net su kai kuriais jų tėveliais jau spėjom susigyventi. Vedėjas, nelaukdamas, kol susivoksiu, galutinai prispaudė:
al au su irekt riaus ava u t a Vla a
emaitiene sak ka visi m kyt ai ritaria ir mes a sim
metų iūr sim
Po tokių žodžių sunku buvo spyriotis.
Greit supratau, kad mokytojams nepatyręs direktorius labai parankus: mažiau
reikalauja, pats nedrįsta griežtai nurodinėti, kad neišsišoktų, klaidos nepadarytų.
O direktoriui teko ne tik mokytojų, mokinių klausimus, rūpesčius žinoti, bet ir
valytojos ėmė iš naujoko savo teisių reikalauti, kurių, matyt, nedrįsdavo išsakyti
senajam direktoriui.
Jei reikėdavo mokinius į varžybas ar kokius sąskrydžius nuvežti, o mokykla
tais laikais neturėjo jokių geltonųjų autobusiukų, tai tekdavo kolūkio pirmininkų
malonės prašyti, kad duotų mašiną. Vietinis buvo sunkiai sukalbamas, bet, laimė,
kaimyninio kolūkio pirmininkas buvo dar vidurinės nebaigęs, lankė Suginčių
vakarinę, tai su juo greit susitardavau...
Dar vienas rūpestis – nors niekad neteko domėtis statybom, bet ir čia turėjau
būti gudresnis už mokytojus, nes šalia mokyklos buvo pradėtas statyti aštuonbutis
namas mokytojams. Be direktoriaus jokios talkos nesuorganizuosi, o statybininkai
840
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be talkininkų tik parūkyti prie namo ateidavo. Kartą susirinkom visi pedagogai
talkon. Statybininkai rodo, kad reikia krūvas žemių iš rūsio pro langelius išmesti.
Kodėl jos neišmestos prieš tai, kol buvo perdangos neužklotos, sienos nesumūrytos, nėra ką klausti. Pagyvenęs mokytojas Edvardas itikis tai supratęs sako, kad
taip daug sunkiau. O aš sakau jau visiems girdėtus, iš partinių tribūnų sakytus
šūkius, kad tarybiniai žmonės sunkumų nebijo. Visi juokiasi ir ima kastuvus.
Rūpesčių kasdien vis daugėjo, o čia dar karinis komisariatas prisvilo šaukinėti. Pirmą kartą nenuvažiavau, o antrą – jau atsiuntė tokį kvietimą, kad ir
pėsčias būčiau nuėjęs, jei nebūtų buvę, kuo nuvažiuoti. Gal būčiau tapęs tarybinės
armijos karininku, jei ne atsitiktinumas. Komisariate susitikau savo kraštietį užpalėną Algį Sunklodą. Abu nustebom čia susitikę. Pasirodo, jis dirbo savanoriškos
draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti pirmininku. Taigi sena pažintis greit
padėjo išspręsti mano tarnybos kariuomenėje klausimą. Daugiau manęs niekad
nebekvietė į karinį komisariatą...
Nepamačiau, kaip pusmetis direktoriaujant praėjo, ir vėl kviečia į rajoną
ir prie sienos remia: Visi m kyklų irekt riai
arti s nariai tai ir u in iams
i imties ne ali ūti
Bandžiau spyriotis, kad aš tik laikinai, bet man aiškiai pabrėžė – jei sugrįš
direktorius, pavaduotoju būsi, o gal kitoje mokykloje direktoriausi.
Iš tikrųjų, po metų, kai pasveikęs sugrįžo direktorius, buvau paskirtas pavaduotoju, o dar po metų pats švietimo skyriaus vedėjas valdiška mašina mane
nuvežė į Ambraz škį, kur labai reikėjo mokyklos direktoriaus, ir rodė pasakišką
aplinką: ežeras pliuškeno vos už keliasdešimt žingsnių nuo mokyklos. Čia pat
A tunt kų i leistuv se su
irm e eil e ( irmas i
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kitas, trečias. Davė trijų kambarių butą. Ir dar sakė, kad čia tarybinio ūkio direktorius Alfonsas Petrauskas, geriausias mokyklos draugas, toks pat ir mokyklos
kaimynystėje gyvenantis Ambraziškio krakmolo gamyklos direktorius Gediminas
Jakubonis. Argi atsispirsi.
Tik kokie bus vaikai, nerimavau – suolai peiliais subraižyti. Bet vaikai –
kaip vaikai, o va po keleto mėnesių paaiškėjo, kad pirmiausia reikėjo susirūpinti
dėl mokytojų. Nuėjęs stebėti pradinių klasių mokytojos pamokos, tiesiog išsigandau. Mokytoja turėjo vaikams paaiškinti, kaip apskaičiuojamas sklypo plotas,
bet aš supratau, kad ji neskiria pločio nuo ploto sąvokos. Po pamokos su ta
pačia pagyvenusia mokytoja pasiaiškinęs įsitikinau, kad ji negali dirbti mokykloj.
Nulėkiau į švietimo skyrių, o man pasakė: Gauk t ki m kyt
kuri skirtų kur
l tas kur l tis
Po kiek laiko įgėlė mokykloje apsilankęs vykdomojo komiteto pirmininko
pavaduotojas Kazlas, per visą rajoną paskelbęs, jog Ambraziškio direktorius kaltas,
kad mokyklos suolai subraižyti.
Žinoma, mokyklos direktorius buvo atsakingas ir už agitpunktų darbą, ir
už tai, kiek vaikų lanko kino filmus, ir net už laikraščių prenumeratą. Ambraziškio pašto viršininkė įsiuto ir sakė apskųs mane partijos komitetui, kad leidau
vaikams užsiprenumeruoti „Tiesą“ ne visiems metams, o tik pusmečiui. Bet aš
neišsigandau ir paklausiau, kas jai suteikė teisę kraustyti neturtingų žmonių kišenes. Tas konfliktas baigėsi tik tuo, kad kartą fabriko darbininkas rado kieme,
purvyne man adresuotą laišką.
Tiesą sakant, per ketvertą darbo mokykloje metų patyriau dvejopų jausmų – įsimylėjau savo mokinius, mane pagarbiai vertino jų tėvai, o purvo į širdį
kartkartėmis šliūkštelėdavo tik visokio plauko viršininkėliai, biurokratai. Tai padėjo lengviau apsispręsti, kad palikčiau pedagogo darbą ir išvažiuočiau į Vilnių.
Juo labiau kad manęs laukė būsimoji žmona, gavusi paskyrimą dirbti Mokslų
akademijos Fizikos institute.
842

U Ž PA L I

RA TO Ž

O

S

U Ž PA L I

AR

S PILIEČIAI

Vilniuje darbo tikėjausi gauti, nes čia visur reikėjo specialistų – pilnos afišos
skelbimų su užrašu reikalin i . Tiesa, sostinėj buvo nuostata, kad priimamas į
darbą specialistas turi būti registruotas Vilniuje. Taip, matyt, buvo sprendžiama auganti didžiulė butų paklausa. Tačiau žinojau, kad ši kliūtis įveikiama,
nes buvo daug laisvų darbo vietų. Be to, galvojau, kad darbo knygelėje įrašas
irekt rius padės suminkštinti biurokratų širdis, bet išėjo priešingai. Jau ne
vienoj gamykloj buvau sutaręs, kad priims į gerą darbą, ne eiliniu darbininku,
bet sužinoję, kad buvau direktorius, mandagiai atsakydavo. Tik vėliau supratau,
naujas viršininkas akis atvėrė – buvai direktorius, o ieškai darbo, gal koks vagis,
sukčius ar tinginys.
Be darbo blaškiausi keletą savaičių ir vieną kartą, nuėjęs pas buvusius studijų draugus, susitikau pažįstamą bendrabučio komendantę, kuri ir pasakė, kad
jos broliui Mykolui Mečinskui, dirbančiam laboratorijos vadovu Lietuvos buitinės
chemijos projektavimo konstravimo biure, labai reikalingi inžinieriai.
Kitą dieną pagal Toljačio automobilių gamyklos užsakymą jau tyrinėjau
įvairių spalvų automobilių dažų plėvelių tvirtumą ir galimą atsparumą aplinkos
poveikiui. Tačiau šis darbas pasirodė labai monotoniškas – visą dieną stebėk, kada
sustos matuoklio švytuoklė, ir užrašyk rezultatus. Tik po kelių mėnesių skaičiavimai, tendencijos ir išvados. Tai dar labiau skatino dairytis žurnalisto darbo. Bet
be diplomo gėda pačiam siūlytis. Laimei, kartą „Komjaunimo tiesoje“ pamačiau
skelbiamą konkursą „Jaunųjų mokslininkų darbai ir mintys“. Žinoma, negalvojau
apie darbą, bet dėl malonumo parašiau du rašinius: vieną apie Botanikos instituto
grybų tyrinėtoją Vincentą Urboną pavadinau „Grybausime ir žiemą“, o kitą apie
filologą Kęstutį Nastopką „Mūzos padovanojo lyrą“. Pranašiškiausias pasirodė
pirmasis. Dabar jau ir žiemą rauname šampinjonus prekybos centruose. Konkurse
laimėjau pirmąją vietą, o po kelių savaičių pakvietė dirbti į „Komjaunimo tiesą“.
Iš pradžių gavau literatūrinio darbuotojo etatą, o po poros metų jau buvau mokyklų skyriaus vedėjas.
Priimdamas redaktorius Vilhelmas hadzevičius dar pasiteiravo, ar esu
dirbęs komjaunimo darbą, o kai pasakiau, kad ne, tai jis ramiai, šaltai pasakė,
jog teks išmokti.
Nežinau, kiek aš jį perpratau, bet man pasirodė, kad visi komjaunuoliai
dirbo tik popieriuose – ataskaitose, nutarimuose, o ypač įsipareigojimuose.
Kartą iš J niškio rajono sugrįžęs, parašiau keletą straipsnelių, tarp kurių
vienas buvo pavadinimu „Laurai ant gėdos stulpo“, nes suradau faktą, kad komjaunimas apdovanojo prasikaltusį jaunuolį. Į kritiką sureagavo partijos komitetas,
bet mes su laiškų skyriaus vedėju A. Jazdausku atsakymą irgi sukritikavom parašę
„Atsakymą ant gėdos stulpo“. Po to enrikas imanas, persikrikšijęs Genriku,
matyt, kad geriau ištartų rusai, „Komuniste“ mus sukritikavo. O mūsų redakcijos
partsekretorius Gintautas Iešmantas privalėjo surengt susirinkimą ir pasakė, kad
turėčiau pripažint „Komunisto“ kritiką teisinga. Prisipažinsiu, to „Komunisto“
straipsnio iki šiol taip ir neperskaičiau, o kad buvau neskaitęs, tai kiti susirinkime
kalbėjo ir pripažino kritikos teisingumą.
Tik po kelių mėnesių kokia staigmena – mūsų partsekretorius Gintautas Iešmantas už antitarybinius eilėraščius sėdi KGB rūsiuose, o paskui net į Sibirą išvež843
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tas. Sugrįžo tik kai M. Gorbačiovo atlydys visus politinius kalinius iš Sibiro lagerių
atšildė. G. Iešmantas 1991 m. kovo 11 d. tapo Nepriklausomybės akto signataru.
Įsikinkiau į žurnalisto darbą taip, kad jau ėmiau dairytis į tuometį spaudos
flagmanu vadinamą „Švyturį“. Parašiau straipsnį apie mokyklų aukso medalininkus
„Auksiniai barjerai“, bet „Švyturys“ nespausdino. Išspausdino „Komjaunimo tiesa“,
kad švietimo sistema bloga, nes aukso medalininkai atestatus gauna tik po to,
kai pasibaigia priėmimas į aukštąsias mokyklas. Kad ir kaip būtų keista, mane,
redaktorių ir kitų leidinių vadovus, o ne švietimo ministrą pasikvietė pasiaiškinti
į komjaunimo centro komitetą, bet aiškintis neleido, o tik nurodė daugiau apie
tai neberašyti. Po to „Moksleivio“ redaktorius, rašytojas A. urba paplojo man
per petį – nesijaudink, tai bus tavo pripažinimas, pamatysi ateity.
Tie rašytojo žodžiai netrukus išsipildė – mane pakvietė dirbti į tą pačią „Švyturio“ žurnalo redakciją Mokslo skyriaus redaktoriumi. O „Švyturyje“ reikalavimai
buvo itin kieti – kas ketvirtį redakcinė kolegija aptardavo planus, ir kiekvienas
žurnalistas turėjo įrodyti, kodėl tos temos reikia ir kokiais faktais pagrįs savo tiesą.
Prisimenu, kai užsimojau parašyti straipsnį, jog į Medicinos institutą patenka
už kyšius, privalėjau įrodyt, kad dėstytojai iš anksto žino, kokius moksleivius egzaminuos, nors to neturėtų žinoti. Ir, regis, įrodžiau. Kai prorektorius Kuzminskis
į egzaminų auditorijas nešė stojančiųjų sąrašus, pasiūliau, kad ne šiaip išdalintų, o
leistų išsitraukti lyg egzaminų bilietą. Profesorius net suprakaitavo – taip negalima.
Regis, visas peripetijas parašiau straipsnyje, bet vyriausiasis redaktorius
pasakė, kad tai ne įrodymai, va, jeigu būtų bilietai pažymėti ar kas nors panašaus... Prisiminiau, regis, buvo kai kurie suteptais krašteliais. Teko važiuoti ir,
kaip liepta, pasiimti partijos komiteto atstovą ir paprašyti, kad parodytų bilietus.
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Bet rektorius paniekinamai į žurnalistą
pažiūrėjęs iškošė: Va am ar ysiu
tau ner ysiu
Grįžau. Jeigu nerodo, tai gal kas
ir yra.
Kai pasakiau vyriausiajam Antanui Viršuliui, net persikreipė jo veidas.
O vėliau sužinojau, kad rektorius išbrauktas iš sąrašų socialistinio darbo
didvyrio aukso žvaigždei gauti... Nežinau, ar tam turėjo įtakos, kad „Švyturio“ vyriausiasis redaktorius A. Viršulis
buvo partijos K narys, bet to paneigti
irgi negalėčiau.
Dirbdamas „Švyturio“ redakcijoje
įgijau ne tik žurnalisto patirties, bet
ir turėjau daugiau progų bendrauti su
aukščiausiais valdžios pareigūnais, per
Kūčias 1988 m. net buvau pakviestas
į partijos centro komiteto pirmojo sekretoriaus Algirdo Brazausko namus.
u klas s aukl t u A Ju ul nu aukl tinių
„Švyturyje“ dirbant aplinkybės taip
susiklostė, kad turėjau reikalų ir su a u stu tautine u sta ukra Nerin a m na
lai s aukl tinis
al iūnas
KGB. Tik dabar spjaunu į to bendra- Mil a uvęs
klas s rau ų rie nau s
alių
darbiavimo reikšmę. Jau dirbdamas ir ru
m
politikos skyriuje privalėjau „Švytury- vi urin s m kykl s astat
je“ numatomas spausdinti partizanų ar
skrebų nuotraukas nešti į Saugumo komitetą suderinimui. Pirmą kartą vyriausiojo
redaktoriaus nurodymu į tą komitetą nuėjęs, atidariau duris iš prospekto, bet tarpduryje atsistojo uniformuotas vyriškis. Neklausinėjęs nieko, matyt, supratęs, kad jei
čia einu, tai reikia, nurodė, kad interesantams yra kitos durys. Iš Plano komiteto
pusės įėjau į kažkokį prieškambarį, tambūrą, o toliau durys buvo užrakintos, tik
dešinėj pusėj – praviras nedidelis langelis. Čia ir palikau nuotraukas „suderinimui“. Vėliau jau nurodytu laiku gaudavau jas su rusiška atžyma „razrešeno“.
Tačiau kartą pro tas duris, kurios būdavo užrakintos, išėjo du vyrai. Ir
lyg žaibas trenkė, kai vienas kitą atpažinom. Buvom pažįstami nuo studijų metų,
tik jis mokėsi vienu kursu aukščiau ir kartą, kai buvom su studentų ansambliu
Vokietijoj, jis pasisiūlė mane palydėti į knygyną, nes aš nemokėjau vokiškai. Taigi
pasirodo, ir studentai turėdavo savo „palydovus“.
Tačiau apie šį bendradarbiavimą su KGB niekad nėjau prisipažinti, nors dar
ir dabar toks kvailas reikalavimas tebegalioja – prisipažinai ir jau viešai apie tai
niekas nebesužinos. Kažkas, kaip kunigėlis bažnyčioj, atleidžia tą nuodėmę. Bet
aš vis tiek žinau, kad tie, kurie dirbo laivų kapitonų padėjėjais ar žurnalistais
užsienyje, neišvengė bendradarbiavimo, bet, matyt, prisipažinę dabar net televizijos
ekranuose vaizduoja šventesnius už patį popiežių.
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Taip jau atsitiko, kad po M. Gorbačiovo paskelbtos perestroikos „Švyturyje“
buvo svarbesnis ne mokslo, o politikos skyrius. Įkalbėjo redaktoratas mane į šį
skyrių, nors man vien tas žodis tėvo buvo įskiepytas lyg nusikaltimo sinonimas.
Ir dar aš nežinojau, kad „Švyturyje“ egzistavo tradicija – kas politikos skyriaus
vedėjas, tas ir partsekretorius. Kai tik atėjo rinkiminis susirinkimas, redakcijos
senbuviai užvertė man tą rūpestį. Tačiau, pagautas perestroikos nuotaikų ir Lietuvoje įsigalint Sąjūdžiui, įkūriau jo grupę redakcijoj. Prisimenu, kad tuo žingsniu
suabejojo tik vyriausiojo pavaduotojas žydas Aronas Garonas, kuris vėliau atkūrus
Lietuvos nepriklausomybę išvyko gyventi į Izraelį.
Būdamas Sąjūdžio grupės vadovu, greit buvau pakviestas į žurnalistų grupę,
kuri „Atgimimo“ redaktoriaus Lino Medelio iniciatyva sumanė neeilinį Žurnalistų
sąjungos suvažiavimą. Jo išvakarėse, nebeprisimenu kodėl, susirinkome „Gimtojo
krašto“ redakcijoje suvažiavimo projektų aptarti. Tik keista buvo, kad redaktorius
A. Čekuolis buvo ne itin aktyvus arba neišmanė dokumentų kalbos prasmės, o
gal nenorėjo kištis į mūsų sumanymą atskirti Lietuvos žurnalistų sąjungą nuo
Maskvos sąjunginės organizacijos.
Tačiau suvažiavimas susiklostė keistai, nes netyčia kai kurie, tarp kurių
buvau ir aš, emocingai reguodami į daugelį pranešimų visą suvažiavimą iškreipėm iš tais tarybiniais laikais buvusių vėžių. Maskvos atstovas atsigręždavo į
mūsų replikas iš vietos, triukšmą salėj ir, matyt, nesuprato, kas čia – mitingas ar
partijos sureguliuotas suvažiavimas. Bet svarbiausia – rezultatas.
Mane suvažiavimas pasiūlė redakcinės komisijos pirmininku suvažiavimo
nutarimui parengti. Kai susirinko komisija, žiūriu, jokių rimtų pasiūlymų lyg ir
neužfiksuota, taigi į nutarimo projektą, kurį jau buvome pasiruošę anksčiau, įrašėme atsiskyrimą nuo TSRS žurnalistų sąjungos. Kai šis nutarimo projektas buvo
perskaitytas, suvažiavimo salėj pasigirdo prieštaraujančių, turėjau įsikišti ir pasakyti,
kad tokius pasiūlymus reikėjo pateikti iki redakcinės komisijos posėdžio, bet gautas
tik pasiūlymas atsiskirti nuo TSRS žurnalistų, todėl telieka balsuoti. Prieštaravusieji
nurimo, o balsavimas lėmė, kad Lietuvos žurnalistai tapo nepriklausomi nuo Maskvos.
Kai užsigeidžiau komandiruotės į Maskvą, „Švyturio“ redaktoratas palaimino,
nes svarbiausias mano tikslas buvo ne tik pažiūrėti, pasižvalgyti po perestroikos
Maskvą, bet ir pasidomėti, kokia situacija dėl Molotovo–Ribentropo pakto pripažinimo egzistavusiu, o galbūt pavyktų susitikti su nauju, į aukštumas kylančiu
politikos lyderiu Borisu Jelcinu.
Pora dienų praėjo, kol gavau akreditaciją į Kremlių, kur vyko Aukščiausiosios Tarybos posėdžiai, bet, matyt, saugumas išsiaiškino, ką norėjo, ir kai gavau
reikiamą leidimą, Kremliaus durys neužsitrenkė man prieš nosį – nuėjau iki pat
posėdžių salės, nors, tiesa, vieną dieną prieš įeinant į Kremlių pasikvietė rūbinėj
už užuolaidos ir liepė įjungti diktofoną, nuspausti fotoaparato užraktą...
Tačiau svarbiausia, kad tarptautinėje spaudos konferencijoje susitikau su
Jurijum Afanasjevu, Aleksandru Jakovlevu, kurie buvo nusiteikę palankiai Pabaltijo respublikų perestroikai, o va dėl B. Jelcino susiklostė nepalankios aplinkybės,
nors jau buvau suderinęs susitikimo laiką, bet kai atvykau, man paaiškino: „ n
se nia ne am aet (liet. jis šiandien negaluoja). Tada visa Maskva jau ūžė, kad
B. Jelcinas gerokai apšilęs, dar išvakarėse kažkur prie Maskvos upės sušlapęs...
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„Švyturio“ vyriausiasis redaktorius Juozas Baušys pasiūlė man į planus
įsirašyti interviu su kardinolu Vincentu Sladkevičium. Vis dėlto jau buvo prasidėjusi „perestroika“.
Nuvažiavau į Kaišiadoris pas kardinolą. Sutiko duoti interviu. Iš pradžių tik
pasišnekėjom, apie ką reikėtų rašyti, ir susitarėm susitikti kitą kartą, kai turėsiu
konkrečius klausimus. Plačiai pakalbėjom apie Bažnyčios situaciją Lietuvoje, kad
reikėtų panaikint ateizmo muziejų ir grąžinti Šv. Kazimiero bažnyčią tikintiesiems.
Ar Katedrą minėt, jis dar abejojo, esą gal nereik per daug norėt.
Pavaišino obuoliais, o išlydėdamas įdėjo iš Vatikano parvežtą rožančių,
kad savo mamytei padovanočiau. Patiko jo taktiškumas, nuoširdumas. Man jis
nepasiūlė dovanos iš Vatikano, o mano mamytei įdėjo.
Kai po savaitės sutartu laiku antrą kartą atvažiavau į Kaišiadoris, pasirodė, kad yra atvažiavęs Religinių reikalų komiteto pirmininkas, kuris, susikvietęs
dekanus, klebonus, kažką jiems nori pasakyti. Pagalvojęs, kad mūsų susitarimas
su kardinolu nueis perniek, pasiprašiau ir aš į tą susitikimą, bet man pasakė, jog
šį kartą tas susitikimas uždaras, be žurnalistų. O kardinolas pasakė ten neisiąs:
Ne a u s kvie iau
mes esam susitarę tai ir kal kim s
Kai parengiau interviu, išdrįsęs įrašyti ir Katedros grąžinimą tikintiesiems,
jį perskaitęs vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas Aronas Garonas pareikalavo
atskirai surašyti redakcijos žurnalisto klausimus ir tik po to įdėti kardinolo atsakymus. Paprieštaravau, kad tokių interviu iki šiol „Švyturyje“ nebuvo ir tik vyriausiojo redaktoriaus Juozo Baušio įsikišimas leido išspausdinti interviu, kuriame
po žurnalisto klausimų sekė kardinolo atsakymai.
Po Sąjūdžio suvažiavimo, kuriame A. Brazauskas paskelbė, kad Katedra
grąžinama tikintiesiems, tikėjomės, kad prieš Kazimiero vardadienį šv. Kazimiero
palaikai iš Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios bus grąžinti į Katedrą. Vėl
gavau užduotį. Ir taip parengiau publikaciją „Ar Stalinas sprendė švento Kazimiero likimą“.
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Per šv. Kazimiero palaikų perkėlimo į Katedrą iškilmes kardinolas V. Sladkevičius, atlydėjęs palaikus, pasakė pamokslą, kuriame daug kartų citavo „Švyturį“,
o mane jau ir rašytoju vadino.
Tais metais į „Švyturio“ redakciją dažnai užsukdavo rašytojas Vytautas
Petkevičius. Ir visada užeidavo į mūsų kabinetą, kur aš dirbau kartu su Alfonsu
Pakelčiu. Rašytojo iniciatyva bemat susiorganizuodavom buteliuką, o jis atskleisdavo
naujienų iš įvairiausių Sąjūdžio valdžios ir partijos entro Komiteto užkulisių,
paporindavo, kaip rašo savo romanus, o mes jam pasakodavom, kaip ir kokius
straipsnius ruošiam. Beje, rašytojas buvo ne tik mūsų straipsnių skaitytojas, bet
ir solidžiausias kritikas. O rašyt teko pačiais aktualiausiais to meto klausimais.
Prisimenu, dar Lietuvai nepaskelbus nepriklausomybės, „Švyturyje“ išspausdinau
publikaciją „Po NATO sparnu“. Joje aprašiau susinervinusį TSRS generolą, kuris
vos tvardydamasis mano poziciją ir klausimus laikė kvailyste.
Vos tik gavęs naują žurnalo numerį, V. Petkevičius, jei neužsukdavo į redakciją, tai nors paskambindavo. O telefone išgirdęs traškesį, visada primindavo:
Nekrei k
mesi tai ser antukas li nkę kei ia Ir suprasdavau, kad saugumas
mūsų pokalbių klausosi...
V. Petkevičius buvo toks žmogus, kuris mokė nekreipt dėmesio
urn
kritik
Po to gavau jo naujametinį sveikinimą su pritrenkiančiais žodžiais:
in k
urnalistika yra t kia kurva kuriai turi atsi u ti visas Ir palinkėjo 1999 m. įstoti į
rašytojų sąjungą.
O tada aš išleidau tik antrąją savo knygą „Užpaliai – mūsų svajonių kraštas“. Pirmoji mano knyga „Žemė – žmonių rankose“, kurioje rašiau apie planetos
atšilimą, gamtos išteklių ribas ir būtiną aplinkos bei žemės turtų saugojimą, buvo
išleista 1985 m.
Lietuvos nepriklausomybės dešimtmečiui išleidau solidžią knygą – albumą
lietuvių ir anglų kalbomis „Atgimusi Lietuva“. Ją išleisti susigundžiau prisiminęs, kad dar tada, kai dirbau „Švyturyje“, atvažiavus į žmonos gimtinę, uošvis
Leonas Adomynas vis klausdavo, kokios naujienos sostinėj. O vieną kartą iš po
etažerės, kuri buvo pilna knygų, ištraukė dar pokaryje užslėptą knygą „1928 m.
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vasario 16 d.“ Vos ją pavartęs, radau Justo Paleckio straipsnį „Kaip gimė Lietuvos
laisvės žodis“ ir atmintin įstrigo autoriaus teiginys, kad Lietuva turi ūti visi kai
ne riklaus ma ir ka nusikra ius rusų un
i nen ri ir lenki k
.
Tuo metu, kai gavau tą smetoniškų laikų knygą, J. Paleckis jau buvo TSRS
Tautybių tarybos pirmininkas ir man buvo keista, kad jis, buvęs toks Lietuvos
nepriklausomybės šalininkas, jau tarybinis. Parvažiavęs iš Maskvos, jis visada
užsukdavo „Švyturio“ redakcijon. Kartą, kai jau turėjau minėtą knygą, jį sutikau
sunkiai kopiantį laiptais. Pasisveikinom, persimetėm keliais žodžiais, ir vėl atminty
atgijo jo straipsnis, kurio jau nebepamiršau pamatęs ir gyvą autorių. Šis autorius
dabar agituodavo ir už internacionalizmą. Visai panašiai, kaip dabartiniai politikai globalistai agituoja už globalizmą, toleranciją musulmonams, juodaodžiams ir
geltonodžiams, visai pamiršdami tautos interesus.
Aš jau žinojau, kad J. Paleckis, užimdamas aukštą TSRS valdžios postą,
stengdavosi padėti lietuviams. Tik per jį „Švyturys“ gavo paskyrą antrajai „Volgai“. Net tuometinė Lietuvos valdžia tuo nusistebėjo.
Po truputį iš atminties jau blėsta patys svarbiausi Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo įvykiai, kurių verpetuose teko suktis, nes žurnalisto žodis tuomet
buvo labai svarbus. Turėjau akreditaciją į Aukščiausiosios Tarybos rūmus ir, kai
po kovo 11-osios ėmė grėsti okupantų išpuoliai, kai gatvės buvo užbarikaduotos,
o į Aukščiausiąją Tarybą, prisimenu, apsauga, atkėlusi spygliuotos vielos ritinius,
įleisdavo per langą, ne kartą su deputatais rūmuose kalbėjomės atsisėdę ant
gynybai sukrautų smėlio maišų. Kartą sugrįžęs į redakciją radau desantininkų
užimtą visą pastatą Maironio gatvėje. „Švyturio“ žurnalistai buvo užsibarikadavę
trečiajame aukšte. Nežinau, iš kur buvo tiek drąsos ar kvailumo, kad sumaniau ir
aš būti kartu su jais. Taigi įėjęs į „Jaunimo gretų“ redakciją iš Pilies skersgatvio,
per redakcijos langą, slėpdamasis už desantininkų sunkvežimio, išlipau į užimtą
spaustuvės kiemą. Kiemuose po kelis susispietę ginkluoti desantininkai nekreipė
į mane dėmesio. Per tris kiemus perėjau ramiai ir tik kai norėjau atidaryti duris,
kad patekčiau į savo redakcijos laiptinę, prišoko vienas su automatu ir griežtai
pareikalavo leidimo. Redakcijos pažymėjimas nei akreditacijos dokumentas jiems
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netiko. Lydimas automatininko, turėjau keliauti iki sargo būdelės, kurioje irgi jau
šeimininkavo desantininkai. Išlydėjo į gatvę, bet išeidamas dar spėjau paklausti,
kiek jie čia bus, man pasakė:
ka k n itsa unt (liet. kol maištas baigsis).
Visas tų lemtingų dienų kaleidoskopas atmintyje sukasi lyg seniai matyto
kino filmo kadrai, detalės pamažu blėsta, bet ryškiai prisimenu, kai prie Spaudos
rūmų susirinko minia, dainavo prieš čia atžlegėjusius tankus, prisimenu, kaip iš
automato kulkos smigo į virš dainininkų galvų esantį durų frontoną: kulkų žymes
dabar dengia reklaminiai skydai. Kai iš tanko trenkė šūvis, prieš jį stovėję ir dainavę žmonės nuo netikėto trenksmo tiesiog krito ant šaligatvio, nors šauta tuščiu
šoviniu. Kai su fotoaparatu prisiartinau prie tanko, vos negavau tankisto kalašnikovo buože per galvą. Laimė, automatininkas nepasiekė. Jei būčiau Sabonio ūgio,
pakaušis būtų nukentėjęs. Pasirodo, su fotoaparatu nemėgink prie tanko artintis.
Tai buvo imperijos pamokos mums, norintiems būti nepriklausomais.
O sausio 13-osios naktis lyg košmaras, lyg karo sumaištis, kai iš garsiakalbių
sklido burokevičininkų šūkiai, jie maišėsi su tankų burzgimu, trenksmais, automatų
papliūpomis, dainomis ir sužeistųjų klyksmais. Kas pabuvo šiame pragaro katile,
gali pasakyti, kiek Lietuvai kainavo laisvė, kai kurie net palaidoję artimuosius,
nusišluostę ašaras, išgyvenę visą siaubą, pamiršo pasirūpinti, kad galėtų dabar
pasididžiuoti „Sausio 13-osios“ medaliu, o kai kurių apdovanotųjų tas pagyrūniškas medalio demonstravimas dabar man kvepia netikrumu, netgi žeminimu tų,
kurie neužfiksavo savo atsidavimo, savo kančios, savo pasiaukojimo, ėjo ginti ir
valdžios rūmų, ir televizijos ne dėl medalių... jo dėl Lietuvos.
Negalvojau, kad kada nors tokie apmąstymai neduos ramybės. Regis, tiek
dabar galima būtų apie tai rašyti ir rašyti, bet dabartinė spauda tokia, kad kartais
net nebesinori prisipažinti, jog žurnalistas esi.
Kiekviena diena pilna naujų apmąstymų. Dar nuo tada, kai Gedimino pilies
bokšte kilo trispalvė, kai su daugeliu Sąjūdžio lyderių Katedros aikštėj stebėjom
tą šventą momentą, kai apsikabinęs su legendiniu tautos poetu Justinu Marcinkevičium ant jo skruosto pajutau šiltą ašaros drėgmę, ir nustėrom pamatę, kad
dar neužnešta vėliava ant kalno, o jau bokšte kažkas kelia kitą...
kny s
Lietuva

At imusi
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eim rūmu se
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ukra Nerin a
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Vėliau, kai tautos vadas savo tautą ėmė plūsti runkeliais, kirmėlynu ir kai
parašiau apybraižą apie užpalėnų Eugenijaus ir Jūratės Keraminų šeimą, auginančią net aštuonis svetimus vaikus, o solidžiausio dienraščio redakcijoj man atsakė:
kur ia kriminalas – aš supratau ir vis dažniau įsitikinu: ne tik krauju tautos
vėliava aplaistyta, kasdien mes ją laistom ašarom, plaunam ir plaunam, o ji vis
blunka, blunka...
Siekėm laisvės, nepriklausomybės, o dabar vėl mums nurodo, draudžia
Europos Sąjungos įstatymai, diktuoja, kada išeiti į pensiją, mes norėjom nepriklausomybės, o mums kiša danų kiaulių srutas, pasako, kada uždaryti elektrinę, kada
supjaustyti žvejybos laivus, kur sodint
miškus, kodėl nereikia augint linų.
Gry avimas
a arti kas
al iūn
m is
Panašios aplinkybės mane skatino I asm al um
atviriau kalbėti apie tai, kas dedasi vos
pradėjusioje atgimti šalyje. Daugelis pažįstamų net solidžių buvusio Sąjūdžio
veikėjų ne kartą prisiminė, kad, gaila,
nebėra tokio žurnalo, kaip buvo „Švyturys“, kuris solidžiai, argumentuotai analizuodavo Lietuvai aktualius klausimus.
Ir vieną kartą ryžausi atkurti buvusio „Švyturio“ vietoj „Lietuvos švyturį“. Kas panašaus darbo imasi, žino,
kad reikia turėti stiprią komandą ir
piniginę arba rėmėjų.
Komandą greit pasisekė surinkti,
o finansų užteko tik pirmam numeriui
išleisti. Bet greit paaiškėjo, kad kai kurie komandos nariai galvojo, jog viską
lems puikus pavadinimas ir dirbti beveik nereikės.
85

U Ž PA L I A I I I

Lietuvos valsčiai

Žinoma, daug kas pasitikėjo, ir
ra tie ių vent e eim nar M etrauskien
vos pradėję, jau ir reklamos gavom, o Vilniaus kra tie ių seniūnas J Galvy is ir
be jos iš pardavimo dar buvo beviltiška
urnalistas
al iūnas
m
išgyventi. Po metų parengiau projektą
„Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondui“. Mačiau, kad kai kurie leidiniai
gauna net šimtatūkstantines sumas, taigi tikėjausi, jog „Švyturys“ taip pat turi
gauti, bet vieno leidinio redaktorius tik pasišaipė:
k ten visi tav rau ai
Tiesa, ten artimų draugų neturėjau, bet negalvojau, kad tai svarbiausia... Naivus
buvau. Ketverius metus bandžiau laimę, bet kai kam kasmet skirdavo vos ne pusę
milijono, o „Lietuvos švyturiui“ ir dešimt kartų mažesnės sumos pagailėjo, nors
pinigų atsirasdavo ir fotomeno draugijai, ir kitoms kūrybinėms sąjungoms, nors
fondas, regis, ne tam skirtas. Pasirodo, pinigų dalintojams buvo visai nesvarbios
tautos kultūrinio paveldo ar šeimos kaip tautos kultūros gyvasties temos.
Kai valdžios krėsle atsidūrė Andrius Kubilius ir ėmė garsiai klykti, kad
krizė, krizė, kad reikia iš dirbančių pensininkų pensijas atimti, kai padidino
mokesčius, akcizus spaudai, būdamas jau pensininkų gretose turėjau užgesinti
„Lietuvos švyturį“.
Taigi dabar pensininkas, laiką skiriu savo krašto, tautos istorijai, sode auginu
česnakus ir pomidorus, miške ieškau grybų, bet vis vien kai per televiziją matau
globalistams padus laižančius tautiečius, kad lietuvių vaikai, regis, jau lietuviškai
dainuoti nebemoka, kraujas užverda – nejaugi trispalvė taip išbluks mūsų širdyse,
o tie atėjūnai į ją nusišluostys kojas...
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Prie užpalėnų tautiškumo aruodų

Mokytoja kraštotyrininkė Vanda Kuliešienė
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taip rašo mokytoja Vanda Kuliešienė savo
autobiografijoje.
Aš, Užpalių gimnazijos mokytoja Stefa Meiduvienė, buvusi Vandos Kuliešienės mokinė, vėliau bendradarbė, daug metų bendrauju su mokytojos šeima ir
visada žaviuosi mokytojos iniciatyvumu, noru pažinti M kyt a Van a ulie ien
savo kraštą, jo žmones, rinkti ir kaupti, sisteminti
surinktą medžiagą. Dirbdama Užp liuose ir artimai bendraudama su mokiniais,
jų šeimų nariais, kitais apylinkės žmonėmis, V. Kuliešienė suprato, kad Užpalių kraštas įdomus, spalvingas, turi turtingą, įdomią praeitį, gražius papročius,
moka gražiai linksmintis. Mokytoja ne kartą dalyvavo šeimų šventėse, išgirdo,
kokios gražios užstalės ar gegužinių dainos, koks šmaikštus užpalėnų humoras.
Be to, ir mokyklinė lietuvių kalbos ir literatūros programa, – kaip atsiliepia pati
mokytoja, – buvo siejama su tautosaka (ypač 9 kl. tautosakos kursas). Todėl ji
pradėjo užrašinėti liaudies dainas, pirmiausia, žinoma, savo močiutės ir tėvelio. Ir
mokinius skatino tai daryti. Vaikai paklausė, susidomėjo. Pluoštas liaudies dainų,
pasakų ir smulkiosios tautosakos buvo nusiųsta į Vilnių. Priėmė. Ir vėl užrašinėjo.
Pirmas mokytojos ir mokinių darbo įvertinimas – 1958 m. gauta Lietuvių kalbos
ir literatūros instituto padėka, nes „m kyt a V ulie ien ir s va vau ami m
kiniai surink au iau kai
lietuvių taut sak s alykų“. Su instituto direktoriaus
K. Korsako ir tautosakos sektoriaus vadovo A. Jonyno parašais.
Metams bėgant drauge su nuoširdžiais talkininkais moksleiviais buvo renkamos ne tik dainos ar pasakos, bet ir įvairių papročių aprašymai, žmonių pasakojimai apie šio krašto praeitį, padavimai ir nutikimai.
Vėliau buvo imtasi ir didesnės apimties darbų. Buvo surinkta didelė kolekcija
Užpalių krašto moterų rankdarbių pavyzdžių (audinių, nėrinių, mezginių), kurie
buvo eksponuojami Vilniuje, tuometinėse kraštotyros draugijos patalpose. Paskui
dalis jų perduota Utenos kraštotyros muziejui, o nemaži pavyzdžių aplankai –
Užpalių „Dausuvai“ ir vidurinei mokyklai.
alių kra tas
la ai seniai m nių yvenama viet v A ie
tai kal a i se a ylink se rymantys susim stę iliakalniai ilka iai
ir senka iai an u antys kl niai ir kalneliai Visur ia mint s
r t vių
s
l ita em
itie kalnai ir kl niai mi kai ir
u elių kas inai aivūs altiniai ir an u antys e erai am ių
s
me sukurti kartai i kart s er u ami ų var ai ir le en s tai
alikimas ran us alikimas mums
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uvusių s y ų tik amatų akmenys
tran as ul eriai vert y in ius s us trakt riai ne ailes
tin ai rask ievų ir irv n lių kilim
atsiminimuose rašo
mokytoja Vanda Kuliešienė.
Su nykstančiais kaimais ir vienkiemiais į užmarštį traukėsi dirvų, pievų,
kalnelių, giraičių, upelių, brastų pavadinimai.
Mokytoja Vanda Kuliešienė neliko abejinga šiems pokyčiams. 1973 m. ėmėsi
vietovardžių rinkimo darbo. Mokytojos paragintas, nemažas moksleivių būrelis
įsijungė į šį darbo barą. Išvaikščiojo daug kelių ir takelių, aplankė dar užsilikusias kaimų sodybas, susitikdavo su pagyvenusiais žmonėmis. Džiaugdavosi, jei
surasdavo senolių, turinčių neblogą atmintį ir mielai sutinkančių pasidalinti savo
turimomis žiniomis, „pavaikščioti“ savo jaunystės takais. Prieš mokytojos ir mokinių akis atsivėrė, anot K. Būgos, „žemės kalba“ – vietovardžių gausa, įdomumas,
grožis, o neretai ir spalvingi jų kilmės aiškinimai.
1973–1975 m. laikotarpiu iš 64 Užpalių seniūnijos (tuomet apylinkės) kaimų
užrašyta 1 279 vietovardžiai. Vienuose daugiau, kituose, deja, gerokai mažiau.
Uoliausi šio svarbaus darbo talkininkai, kaip vardija mokytoja, – tai vyresniųjų klasių mokiniai: L. Petrauskaitė, A. Mickytė, R. Garunkštis, S. Uborevičiūtė,
Laimutė ir Vidmantas Baniūnai, G. Indrulionis, V. Mikučionytė, R. Tutinaitė, V. Keraminas, D. Stukaitė, V. Ragauskaitė, I. Juškaitė, R. Baura, B. Vygėlis, G. Gervytė,
A. Mierkytė, . Stasiškis, V. Ragauskas ir t. t. ir t. t. ir daugelis kitų. Kuriam laikui
užrašytoji medžiaga buvo atgulusi į stalčius. Paskui, atkūrus nepriklausomybę,
atėjo laikas nuo jos nušluostyti dulkes, ir mokytoja pradėjo grupuoti, sisteminti
šią medžiagą. Galima buvo laisvai reikšti savo mintis, žmonės ypač atsiverdavo.
Jaunie i
kra t tyrininkai
su m kyt a
V

ulie iene
m

V Jukni nu tr
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Mokytoją domino ir tremtinių, buvusių kalinių, partizanų ir jų ryšininkų
atsiminimai. V. Kuliešienė artimai bendravo su daugeliu buvusių politinių kalinių, tremtinių, partizanų ir jų ryšininkų, užrašinėjo jų atsiminimus. 1977 m. kai
kurie mokiniai, matyt, tikrai pasitikėdami mokytoja, pradėjo nešti jų užrašytas
patriotines dainas (partizanų dainas). Tai buvo tarsi pagrindas vėliau sudarytam
dideliam partizanų dainų rinkiniui. Už aktyvų dalyvavimą kraštotyros veikloje,
už darbą „Užpaliai fašistinės okupacijos metais“ mokytoja 1985 m. apdovanota
LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos entro tarybos pagyrimo raštu.
Mokytoja nuolat rašė spaudai – ir rajono, ir respublikinei („Tarybinis mokytojas“,
„Tarybinė mokykla“). Viename iš prof. J. Vaitkevičiaus (LTSR Pedagogų draugijos
respublikinės tarybos prezidiumo pirmininko) laiškų 1985 m. rašoma:
Mes in me Jus kai talentin
e a
kuriame
timaliai
erinasi ir alykin eru ici a ir asmeny s e a inis kry tin
umas Jūsų
is a ie e a ini ar s eci ik a ie e a
asmeny s y atumus mums ūtų la ai vertin as
Laiške ir toliau kviečiama bendradarbiauti, dėkojama už pateiktą medžiagą. Mokytoja
sugebėjo suburti apie save mokinius. Jos nuoširdus bendravimas su mokiniais davė
teigiamų rezultatų. Kilniame kraštotyros darbe ji visada buvo apsupta mokinių
talkininkų. Jos vedamos literatūros pamokos – tai puikios gyvenimo pamokos, ir
tokios trumpos atrodydavo tos minutės. Mokytoja visada mielai dalydavosi patirtimi
su kitais mokytojais, patardavo, pakonsultuodavo iškilus reikalui. Mokykla įvairių
renginių metu naudojosi mokytojos paruoštais scenarijais. Ilgus metus ji vadovavo
mokyklos literatų būreliui, ugdydama meilę literatūrai, raiškiajam žodžiui, gėrio
ir grožio supratimą, vesdama mokinius į gilesnį literatūros pažinimą, ugdydama
jaunimo kūrybiškumą. Jos mokiniai visada užimdavo prizines vietas rajoniniuose
rašinių ir raiškiojo skaitymo konkursuose. Mokytoja dalyvaudavo rajoniniuose pedagoginiuose skaitymuose, o vieną rašinį skaitė Maskvoje visasąjunginėje mokytojų
konferencijoje. Kaip klasės vadovė buvo mylima auklėtinių, organizuodavo popietes
su mokiniais ir jų tėveliais. Per savo pedagoginio darbo metus išleido į gyvenimą
5 abiturientų laidas. Jos darbo įvertinimas – tai didelis pluoštas garbės ir padėkos
raštų. 1975 m. mokytojai Vandai Kuliešienei suteiktas mokytojos-metodininkės
vardas. Ta proga lietuvių kalbos mokytoja, bendradarbė Angelė Musninkienė rašė:
Ji la i s eru ici s nu lat misi tiek literatūr s tiek litini
yvenim nau v mis visa a
am kas eina kru
iai asiru
usi i ankst a alv usi am k s struktūr taikytinus met us
vai ines riem nes V ulie ien sumani klas s va v aunų ų
literatų u yt a e a
s ren tas lietuvių kal s ir literatūr s
ka inetas ars a ne tik m kykl e is ra ne ri a intas avy iniu
M kyt a n riai ali asi sav ar
atirtimi Ji aktyviai alyvau a
mikr ra n lietuvių kal s ir literatūr s m kyt ų met ini rateli
ar e ra niniams ei res u likiniams e a iniams skaitymams
ne kart yra ateikusi sav rane imus
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ristatym

metu aut riai
V
ir

ulie ien
al iūnas

inia ka V ulie ienei suteiktas m kyt s met inink s
var as
iau m s ne tik mes
s ar
rau ai et ir visi u
alie iai kurie i sav
ar ui atsi avusi m kyt
a sta au
metus
Daug jėgų ir sveikatos mokytoja paaukojo dirbdama prie knygos „Užpaliai –
mūsų svajonių kraštas“ išleidimo kartu su buvusiu mokiniu žurnalistu Stanislovu
Balčiūnu. Už šį kruopštų darbą gavo daug padėkos laiškų iš kraštiečių.
Tarp gausybės apdovanojimų yra Darbo veterano medalis, N. Krupskajos
medalis, 1989 m. LTSR Paminklų apsaugos ir Kraštotyros draugijos I laipsnio
diplomas.
Vanda Kuliešienė 1986 m. parašė „Gegužės 1-osios“ (Užpalių sen.) ir „Naujasodžio kolūkių istoriją“.
1987 m. baigė rašyti 3 dalių Užpalių apylinkės mokyklų istoriją (763 p.).
1990 m. VIII Draugijos suvažiavime Vanda Kuliešienė išrinkta garbės kraštotyrininku.
2001 m. Vanda Kuliešienė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Pasipriešinimo dalyvių teisių komisijos nutarimu pripažinta laisvės
kovų dalyviu.
1967 m. mokytoja Vanda Kuliešienė apdovanota LTSR Liaudies švietimo
pirmūno ženkleliu už pavyzdinį mokymą, auklėjamojo darbo organizavimą ir
aktyvią visuomeninę veiklą. 1991 m. išleido knygą „Kairių šeimos istorija“ (apie
Anykščių krašto knygnešį Feliksą Kairį ir jo šeimą, garsias Ažupiečių dainininkes –
motiną ir dukteris – Kairiūčias). 2006 m. Vandai Kuliešienei suteiktas Užpalių
garbės pilietės vardas.
2008 m. Lietuvos Respublikos pensijų skyrimo komisija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos paskyrė antrojo laipsnio valstybinę pensiją (Lietuvos
gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro teikimu).
2006 m. baigta rašyti „Nuodėgulių kaimo istorija (prisiminimai apie gimtąjį
kaimą metų verpetuose)“ (427 p.).
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ulie ienei

rane a kra tie iams seniūnas V Jurka

Mokytoja iki šių dienų labai kūrybinga, viskuo domisi, daug skaito, ypač
daug dėmesio skiria naujausiai grožinei
literatūrai. Randa laiko ir kitam mėgiamam užsiėmimui – rankdarbiams, ypač
ilgais žiemos vakarais. Jai patinka megzti, turi numezgusi gražių sudėtingų raštų kilimų. Utenos rajono organizuotoje
Užpalių apylinkės liaudies meno dienos
parodoje apdovanota garbės raštu kaip
kilimų mezgėja. Mokytoją visada žavi ir
domina mūsų šalies sportininkų pasiekimai, ypač patinka stalo tenisas. Jaunystėje mokytoja buvo aktyvi stalo tenisininkė. Turi pagyrimo raštą rajoninėse
stalo teniso varžybose laimėjus pirmąją
vietą (1958 m. kovo 23 d. Dusetų r.).
Visais metų laikais ją žavi gamtos grožis, mėgsta grybauti, ruošti skanius patiekalus iš įvairių vasaros ir
rudens gėrybių. Mokytojos šeimai būdingas vaišingumas, malonus ir nuoširdus bendravimas.

u l vainikas
V

alių

ar s

ilietei

ulie ienei
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ulie ių eima

Kartu su vyru mokytoju Kazimieru Kuliešiumi išaugino tris vaikus: Feliksą,
Joną, Stasytę. Visi įgijo aukštąjį išsilavinimą. Feliksas – fizikas, Vilniaus universiteto darbuotojas, fizikos mokslų daktaras, docentas. Jonas – kelių inžinierius,
dirba Valstybinėje įmonėje „Utenos rajono keliai“. Stasė – gydytoja pediatrė,
darbuojasi Šiauliuose. Mokytoją džiugina vaikų ir jau suaugusių anūkų pasiekimai. Dar daug idėjų ir sumanymų yra šios mokytojos, visapusiškai išsilavinusios
asmenybės, planuose.
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Pensija – geriausias ženklas tapti menininke
Kraštotyrininkė Palmira Sirvydytė
e ina A ukauskien

Palmira Sirvydytė gimė 1929 metais balandžio
26 d. Kani kų kaime, Užp lių valsčiuje, Uten s apskrityje, ūkininkų šeimoje: tėvai turėjo 20 ha žemės.
Šeimoje augo trys vaikai, iš kurių Palmira buvo
vyriausia. Už ją buvo jaunesni du broliai – Jonas ir
Vytautas. Tėvai lygiai mokė visus tris vaikus, kad
nė vienas nesijaustų nuskriaustas. Palmira baigė keturis skyrius Kaniūkų pradinėje mokykloje. Po to 5
ir 6 skyrių Užpaliuose. 1942 metais įstojo į Utenos
II-ąją mergaičių gimnaziją ir ją baigė 1947 m. Tada
pradėjo mokytis Vilniaus valstybiniame universitete.
Pasirinko Istorijos–filologijos fakultetą, lietuvių kalbos
ir literatūros specialybę. Universitetą baigė 1952 m. ir
pagal paskyrimą 10 metų dirbo M sninkų vidurinėje
mokykloje (Širvint r.) aukštesniųjų klasių lietuvių
kalbos ir literatūros mokytoja. Darbas sekėsi. Po penkerių darbo metų Lietuvos vyriausybė ją apdovanojo
medaliu „Už darbo šaunumą“. Visą laiką Palmirą
traukė gyventi ir dirbti savo gimtinėje, arčiau senų

almira

irvy yt

m kyt a

m

irvy yt su sav m kiniais
Il iuku se

m
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tėvų, nuolat gyvenančių Kaniūkų kaime. Negaudama darbo Utenos rajone, persikėlė į Jūžint (R kiškio r.) vidurinę mokyklą už 15 km nuo tėviškės. Po 6 metų
įsidarbino Utenos rajone: iš pradžių Ilči kų aštuonmetėje mokykloje, o paskui –
Užpalių vidurinėje. Čia dirbdama sulaukė pensinio amžiaus.
Palmira Sirvydytė Lietuvos vyriausybės buvo pripažinta nusipelniusia mokytoja ir apdovanota „Darbo veterano“ medaliu, padėkomis, garbės raštais.
Be tiesioginio mokytojos lituanistės darbo, daug reiškėsi užklasinėje veikloje:
vadovavo literatų, kraštotyros būreliams, mokytojų profsąjungai. Jos mokiniai užimdavo aukštas vietas respublikiniuose rašinių ir skaitymo konkursuose, nemažai
jų tapo literatūros mokytojais, žurnalistais ir rašytojais. Pvz.: Juozas Vercinkevičius – laikraščio „Voruta“ redaktorius, rašytojai – Viktoras Brazauskas, Liudas
Ožkinis, Petras Naraškevičius ir kt.
Daug jėgų mokytoja paskyrė kraštotyros darbui. Šioje srityje jai daug įtakos
turėjo motina Fausta Sirvydienė. Ji buvo didelė pagalbininkė ir patarėja. Motina –
tikra kaimo šviesuolė: daug skaitė, dalyvavo saviveikloje, giedojo bažnytiniame
chore, mokėjo visos apylinkės liaudies dainas, buvo neišsemiamas senojo kaimo
buities aruodas.
Palmira Sirvydytė su savo kraštotyros būrelio nariais surinko ir užrašė
daug vertingos kraštotyros medžiagos. Mokyklose, kuriose dirbo, sukūrė vietos
muziejėlius. Iš jų daug eksponatų pasiėmė Rokiškio ir Utenos muziejai.
Tapusi pensininke, gyveno savo gimtojoje sodyboje Kaniūkų kaime. Tėvai
buvo mirę. Broliai Jonas ir Vytautas Sirvydžiai, habilituoti mokslų daktarai, profesoriai, su šeimomis gyveno ir dirbo miestuose. Mokytoja Palmira savo šeimos
nesukūrė. Visą laiką būdama veikli, ir dabar ji nesėdėjo rankas susidėjusi – griebėsi
ūkininkavimo: augino gyvulius, dirbo žemę. Brolis Vytautas supirko visą ūkio
techniką ir kaip galėdamas padėjo.
Senstant ir fizinėms jėgoms silpnėjant, intensyvių ūkio darbų atsisakė, metėsi
į meno sritį. Būdama 69 metų pradėjo tapyti aliejiniais dažais paveikslus ir rašyti
eilėraščius. Per maždaug 10 metų susikaupė nemažas pluoštas kūrinėlių, todėl
pradėjo ruošti išleisti eilėraščių rinkinį „Išgertų akimirkų spalvos“. Nors piešimo
pagrindų jai niekur neteko mokytis, bet jos aliejumi tapyti paveikslai Rytų Aukštaitijos regiono parodoje V sagine 2009 metais užėmė II vietą.
Prasidėjus atgimimo epochai ir sugriuvus totalitariniam režimui, kaimas kuriam
laikui buvo apmiręs ir dvasiškai pasimetęs. Buvusi mokytoja, patriotė – lituanistė, nesulaukdama gimtinėje kultūrinio judėjimo ženklų, pati griebėsi organizacinio darbo. Buvo
sumanyta gražiai sutikti artėjančią Vasario 16-osios šventę. Per žiemą Palmira subūrė
saviveiklininkų trupę ir repetavo Žemaitės „Piršlybas“. Atsirado tautinių šokių ir
patriotinių eilėraščių bei dainų mėgėjų ratelis. Pirmas vakaras pavyko ir sutelkė
žmones saviveiklai. Su ne mažesniu pasisekimu „Piršlybos“ buvo suvaidintos regiono
saviveiklininkų sąskrydyje Užpaliuose. Kitais metais Vasario 16-oji buvo sutikta su
nauja programa – P. Vaičiūno pjese „Tuščios pastangos“. Kultūrinės veiklos kaime
ledai pajudėjo ir šiam darbui ėmėsi vadovauti tam atsidavę jauni žmonės.
Palmira Sirvydytė niekada nesišalino visuomeninių darbų. Dalyvaudavo rinkimų
komisijose renkant Seimą ir prezidentą. Buvo viena iš 3 autorių sudarant ir išleidžiant knygą „Kaniūkai“. Mielai dalyvauja visuose renginiuose, neatsisako tarti žodį.
86

U Ž PA L I A I I I

Kaimo vyresnieji gyventojai atgaivino sovietmečiu panaikintas gegužines pamaldas, vadinamas „mojavomis“. Palmira, visų pageidavimu, joms vadovauja: paruošia ir skaito
pamąstymus apie religinį gyvenimą.
2007 m. jai buvo suteiktas Užpalių seniūnijos garbės
pilietės vardas. Moteris taikaus būdo, su kaimo žmonėmis
gerai sugyvena, yra gerbiama ir mylima.
Apie Palmirą Sirvydytę galima būtų parašyti storą,
įdomią knygą, tačiau ir kelias jos biografijos eilutes gražiai
papildo jos pačios atsiminimai:
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er
su vir m kyt avim metų e tiesi ini ar
su
m iu sitraukiau u klasinę veikl kuri su ar literatų ūrelis
ir kra t tyra uv
kari metai ( ra au ir ti
m ru e
n ) kaime ne uv elektr s ra i
kultūrinis yvenimas mer
m n s suvaryti k lūkius i s inti trem ių uv nery tin i
ir ne atiklūs A su literatų ūreliu va in au su vakar liais
kaimus en rav me su m n mis
surinktus ini us ekskursa
v me atvirais sunkve imiais
kra t siek me net lan
u ių
n ri Vysty ama m kinių kūry ines as su r ani avau m nesini
almanach Mūsų alsai lei im Ats aus in av irvintų ra n
vietim skyrius (a ir au t ra n Musninkų vi urin e m kykl e)
At
mintis almanach a il yti liau ies ain mis kurias mums
a ainu av m n s vakar lių metu usi ar nema as rinkinys
liau ies ainų A st au
Lietuv s
aminklų a sau s
ir kra t tyr s rau i
rau i a risiųs av nur ymus kai
rinkti taut sak etn ra i
ri iūr ti kultūr s aminklus ir t t
M kiniai mielai alyvau av eks e ici se usisiekiau su ymiu
mūsų taut sak s rink u J nu D vy ai iu Jis a silank as mus
a
rinkti me ia
a van
kra t tyrinink va v i leist
rie kari Lietuv e
ra in au su m kiniais visk kas mums
atr
svar u ir ali in ti u mar ty e ai yra ne tik ainas
asakas smulki
taut sak
et ir a r ius val ius em s ūki
rankų ar us (lin a ir im
u n s amy ) u kra t tyrine
me ia a alyvau avau res u likin se ir ra n skyriaus tary s
suren t se ar se Dar as ū av vertinamas tei iamai
tai
sav ir ūreli var u au avau a kas ir Gar s ra tus a ius
ar us van av me Lietuv s
M kslų Aka emi s Lietuvių
kal s ir literatūr s institut taut sak s sekt riui Ir tai vis se
m kykl se kuri se tek ir ti
e t a ir man m kiniai talkininkav kal s srity e mūsų
ymiam kal ininkui J al ik niui kuri stu ente esu uvusi
ir
iai institut taut sak s sekt rius krei av si m kyklas su vai
ri mis u u timis M kykl s va vai rek men u av mane v
a a ra iau
alių a ylink s senka ius surinkau me ia
a ie
kalvystę a ra iau ūkininkų uit senus val ius senus a arus ir an
I surinktų senienų nesunku uv sukurti vietinius mu ie us
Jū intu se ir Il iuku se Vertin esnę mu ie inę me ia
asisa
vin av
ki ki ir ten s mu ie ai v
akmeninius kirvukus
alvarinius a u alus ventus miniatiūrinius aveiksl lius ( a r
lius ) senas s au s rau im laikų kny eles ir kt
ra t tyr s ar
uv
mu ir ti nes m n s eran ri kai
a
m kiniai tu
m si
ir a ati tur au viesius kultū
rin yvenim su rantan ius t vus ir net senelius i mam s us s
I usi
ensi ir atsiskyrusi nu m kykl s ar uvau ku
ina ener i s ir i i kai a i e t tu laiku sir ir
m
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Atsakingas už gyvybę ir gyvenimą
Medikas Kazys Binkis
te a Mei uvien
a imieras

inkis

antari kių vaikų
li nin s

y yt as

m

Kazimieras Binkis yra V lniaus universiteto vaikų ligoninės direktoriaus
pavaduotojas konservatyviajai medicinai. Lietuvos gydytojų sąjungos narys. Turi
licencijas ir dirba vaikų ligų gydytoju, vaikų hematologu. Kazimiero Binkio iniciatyva 2002 m. vasario 14 d. Lietuvoj pirmą kartą atlikta vaikų kaulų čiulpų
transplantacija ir atidarytas skyrius.
Kazimieras Binkis gimė 1950 m. gegužės 28 d. Baigė Utenos r. Gaižiūnų
pradinę mokyklą. Vėliau mokėsi Užp lių vidurinėje. Į mokyklą teko eiti 5 km
pėsčiomis ir tokį pat atstumą grįžti po pamokų namo. Kaip pats daktaras prisipažįsta, Užp liai jam nebuvo artimi bent jau dėl atstumo iki mokyklos, tačiau tik
iki 7 klasės. Tada, būdamas septintokas, nusižiūrėjo savo būsimąją žmoną – klasiokę užpalietę Galiną Bučelytę, su kuria, baigęs mokslus, sukūrė šeimą. Užpaliai
visais atžvilgiais tapo artimiausiu širdžiai Lietuvos kampeliu. Nors dabar gyvena
ir dirba V lniuje, tačiau Užpalių trauka nė kiek nemažėja ir laikas iš atminties
neištrina išdykusios mokyklinės vaikystės, kai buvo bandyta pašaudyti savadarbiais
pistoletais, kai organizuotai visa klasė pabėgdavo iš pamokų arba kai mergaites
„gydė“ prie durų rankenos prijungę elektrą.
Mokytojų kolektyvo prisiminimuose Kazimieras išliko kaip gabus, aktyvus
mokinys, klasės kolektyve draugiškas, visada geros nuotaikos, įvairių renginių
iniciatorius. Jis ir sportininkas, ir turistas, dalyvavęs rajoninėse ir respublikinėse
varžybose, ir aktyvus dramos būrelio narys. Baigęs Užpalių vidurinę mokykla,
įstojo į Vilniaus universiteto Medicinos fakultetą. Tiesioginį mediko darbą pradėjo
1972 m. Vilniaus klinikinėje ligoninėje, vėliau dirbo Greitosios pagalbos stoties
medicinos felčeriu, Vilniaus sveikatos apsaugos skyriaus gydytoju instruktoriumi,
infekcinės ligoninės skyriaus vedėju, o nuo 1985 m. Universitetinės vaikų ligoninės
vyriausiojo gydytojo pavaduotoju. Parašė daug straipsnių vaikų infektologijos ir
onkohematologijos klausimais.
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Kazimieras Binkis tarp užpaliečių pelnė didelį autoritetą. Daug šeimų nuolatos kreipiasi dėl įvairių susirgimų ir visada sulaukia geranoriškos pagalbos. Už
nuolatinį gydytojo rūpinimąsi savo kraštiečių sveikata 2008 m. Kazimierui Binkiui
suteiktas Užpalių garbės piliečio vardas.
Kazimieras – jauniausias Binkių šeimoje. Du vyresni jo broliai baigė Dailės
institutą. Žmona Galina turi chemiko-technologo specialybę ir profesinės edukologijos magistro laipsnį.
Kazimieras ir Galina išaugino ir išleido į savarankišką gyvenimą sūnų Tomą,
o dabar didelį dėmesį skiria savo anūkų Dominyko ir Eimanto auklėjimui.
Kazimieras rūpestingas vyras, tėvas, senelis. Laisvalaikiu labai mėgsta automobilizmą ir žvejybą.
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Gimtinės aidas širdyje

Pedagogė, politikė Milda Petrauskienė
tanisl vas

al iūnas

Pasižiūrėjus į Seimo posėdžius ne man vienam dažnokai kildavo mintis,
kad politikai, valdžios žmonės yra bejausmiai, įstatymų raidės vergai. O tada,
kai pamatydavau emocingus jų pykčio protrūkius ginant savo pozicijas, jie dar
labiau atrodydavo praradę žmogiškąją šilumą, gerumą, šalti kitų rūpesčiams, per
daug racionalūs, o kai kurie su aiškiai savanaudiškais tikslais ir pozicijomis. Gal
todėl ir Seimo reitingai, sociologų nuomone, tokie prasti. Ir nepavydžiu tokiems
Seimo nariams, kaip Milda Petrauskienė, būti tarp tų, kurie nelabai mėgiami mūsų
tautos. Juo labiau kad Milda Seime labai tolerantiška kitų nuomonei, o savo argumentuotą, tvirtą poziciją gina be triukšmo, be oponentų žeminimo, stebindama
nuoširdžiu paprastumu. Su kiekvienu moka bendrauti taip, tarsi būtų savo šeimos
rate, tarp pačių artimiausių žmonių.
Sunku pasakyti, kodėl ne kiekvienam lemta turėti tokį šventą, artumo
kupiną žmogiškos šilumos dvasinį pasaulį. Galbūt tai genuose užkoduota, o gal
tai iš gimtinės atsineštas geras kaimiškas nuoširdumas, atvirumas, kuris tautoje
formavosi daugelį metų, be pasipūtimo bacilų, be savo vertės ir perdėto nuomonės išaukštinimo, be pasipuikavimo
prieš paprastą žmogų. Tai vertybės,
kurias žmonės gerbia, myli, kuriomis
žavisi ir pasitiki. Gal todėl ir Milda
Petrauskienė Seime iš pirmo žvilgsnio
nekrenta į akis, nors dirbo Seimo Peticijų komisijos pirmininke ir viename iš
svarbiausių – Nacionalinio saugumo ir
gynybos – komitete, o nuo 2008 m. –
Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pirmininko pavaduotoja. Nei
televizijoje, nei popierinėje žiniasklaidoje ji įkyriai nesireklamuoja, nesiveržia be reikalo į Seimo tribūną, o
žiniasklaidininkai paskui ją nesekioja,
nes ji, regis, net neturi kuo nustebinti – jau 34 metus gyvena su tuo
pačiu vyru, vaikai išauginti dorais,
nepateko teisėsaugos akiratin, sukūrę
savo šeimas ir net mielų anūkėlių
krykštavimo jau dažnai pilni namai.
Taigi jokio kriminalo, jokios intrigos,
kurios šiuolaikiniai žiniasklaidininkai
alių ar s iliet M etrauskien su vyru
ieško net politikų paloviuos, o jos
nesuradę Mildos Petrauskienės šeimos Antanu rie s ar ei as int s lie s
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židinyje, atsigręžia į tuos, kurie jau trečią kartą tuokiasi ir
vis žada, kad tai pagaliau tikroji meilė, arba į tuos, kurie saviveiklininkais
vos prasižioję tarsi su angelais šnekasi atitrūkę nuo realybės,
nuo žmonių rūpesčių, netesėtais pažadais bandydami apmulkinti patiklią mūsų
tautą. Taigi rimtai politikei dėmesio retai belieka. Gal todėl jos veido nematyti
pramoginėse laidose, paparacių nuotraukose, bulvarinės spaudos puslapiuose.
Šiuolaikinis mokslas daug ko mus išmokė. Net žemės temperatūrą iš kosmoso
pamatuoti galim, daktarai į akis pažiūrėję ligą nustato, tačiau, regis, dar nėra
pasaulyje nei specialisto, nei prietaiso, kuris pamatuotų meilės gimtinei galią. Ta
gal kiek netikėta mintis atklydo, kai pamačiau dalykišką, nuolat darbo minutes ir
sekundes taupančią Seimo narę Mildą Petrauskienę, sugrįžusią gimtinėn, savo tėvų
sodybon Kaim nų kaime, netoli Užp lių miestelio, kai ji prisiglaudė prie senos
Net sen l s
ste isi ka
Mil a

etrauskien

ar m ka ver ti
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obels kamieno ir tylėdama blizgančiomis akimis žvelgė į žemę, pilną prikritusių
obuolių, kurių nebėra kam surinkti. Sodyba ištuštėjusi, nors, regis, dar neužmiršta – dar tebekabo užuolaidos, slepiančios netolimos praeities šešėlius ir šeimos
buities rakandus – verpimo ratelį, jau seniai sviesto bemačiusią muštukę, į kurią,
kaip dar prisimena Milda, pildavo tik atvėsintą grietinę, kad neišeitų didžiasviestis, o tikras geltonas, kvapnus sviestas, tarsi surinkęs visų lauko žolelių kvapą.
Ir keista dabar matyti Mildą nebeskubančią, ramiai sustojusią po augalota
obelim, paėmusią raudonšonį obuolį, tarsi jį glostytų, tarsi nedrįstų jo paragauti,
kad gaivus sultingumas vėl primintų čia praleistas vaikystės ir jaunystės dienas,
dar atmintyje ir sapnuose išlikusį anksčiau čia stovėjusį didelį namą su erdviomis gonkomis ir langais plačiomis langinėmis, kurių niekad neprireikė uždaryti,
su duonkepe krosnimi, kurioje ant ajerų ar klevo lapų dar taip neseniai mama
iškepdavo gardžios kaimiškos duonos, pavargusiom nuo darbų rankom prieš tai
gerai išminkiusi tešlą, o vėliau šį atsakingą darbą perleidusi dukrai Mildai, kurios jaunos rankos, pripratusios prie kaimo darbų, taip pat mokėjo ne tik karvę
pamelžti, šieną sugrėbti, bet ir duoną minkyti.
Prisirinkom čia, senoje sodyboje, obuolių ir vaikščiodami po sodą mintimis
sugrįžome į tuos laikus, kai šiais takeliais Milda Keraminaitė basa bėgiojo:
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Kaip prisimena Milda Petrauskienė (Keraminaitė), tėvelis buvo gana griežtas.
Nors Mildai mokslai sekėsi puikiai, jis mokė, kad nereikia girtis nei gabumais,
nei sėkme – juk žmonės ne akli, viską mato. Gal todėl ir dabar Seime negirdėti,
kad Milda Petrauskienė pasigirtų nuveiktais darbais ar pergalėm prieš politinius
oponentus, kurie, regis, taip pat vengia ją užsipulti ar kaip nors juodinti, nes,
tiesą sakant, neranda prie ko prikibti.
Taigi ši gimtoji kaimo sodyba Mildą dažnai sugrąžina praeitin, kurioj
kolūkių metais vaikai nebuvo lepinami skanėstais, bet kurios seklyčioj vos ne
kiekvieną savaitgalį skambėdavo armonika ar akordeonas, o susirinkęs jaunimas
trenkdavo polką, kad, rodos, net stogas kilnodavosi. Dabar čia tylu. Nebežvanga
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tėvelio plakamas dalgis, nebegirgžda mamos praveriamos durys pasitinkant parvažiavusius iš miesto vaikus. Bet vis vien čia Mildą traukia ta paslaptinga jėga,
kad vėl akis paglostytų raudonuojantys dobilai ar auksu nutviekstas nokstančių
rugių laukas, kad vėl ir vėl išgirstum, kaip šimtamečių eglių kankorėžius aižo iš
netolimo miško atskridęs genys ar kaip žemėn dunksteli prinokęs obuolys. Gal
tik tas žmogus, kuris neturėjęs kaime gimtinės, nesiklausęs pavasarinio vyturio
ar pempės pasveikinimo, galėtų neturėti širdyje kertelės savo jaunystės aidams,
gimtinės takams, kurie jau pradeda užželti.
Dabar Milda ir Antanas Petrauskai gyvena netoli Vilniaus, vos 10 kilometrų
iki sostinės centro. Atrodo, čia nieko jiems netrūksta. Puikus, išpuoselėtas namas
tviska švara ir idealia ramybe, su žiemos sodu, gražiausiom pavėsinėm, kurių
keliais žodžiais neaprašysi ir nenupasakosi, su keliais šimtais egzotiškų augalų,
atvežtų iš įvairiausių pasaulio kraštų, su žaliuojančia pievele, baseinu, į kurį per
akmenų kaskadas ritasi vandens kriokliukai, ir fontanu, visom vaivorykštės spalvom
sutviskančiu vakare, kai įsižiebia apšvietimas. Čia idealiai viskas pritaikyta, kad
būtų patogu, gera ir pakankamai šiuolaikiškos, modernios prabangos. Iš pirmo
žvilgsnio čia, regis, nebeatkeliavo nė lašelis tos kaimo dvasios, to malonaus žemės
kvapo, to kaimo žmonių gerumo, artumo. Kiekvienas kaimynų namas – atskiras
pasaulis, vis kita nuotaika, kuri dažnai mažai težinoma net artimiausiems kaimynams. Tai šiuolaikinio žmogaus, labai užimto, gyvenimo tempų padiktuotas
pasaulis. Bet ir jame patogumai, grožis, gal net muziejiškai tvarkingas interjeras
vis dar glaudžia anos kaimiškos nuotaikos paslaptį. Viename kambarėlyje, kuriame
paskutinius gyvenimo metus praleido Mildos mama, lentynos pilnos knygų, o ant
sienos – uteniškio dailininko nutapyta gimtoji Mildos sodyba.
Nors namuose pakankamai meno, paveikslų, net skulptūrų, tačiau tas paveikslas suteikia neregėtų sąsajų su gimtine, su Kaimynų kaimo žmonėmis, kuriuos
Milda Petrauskienė pasitaikius net menkiausiai progai pasistengia aplankyti. O žmonės čia jos visada laukia. Įvairių progų, švenčių prisigalvoja, kad su ja susitiktų.
Pavasarį Mildos šventė. Gegužę pasikvietė Mildą į jos vardines. Moteris, pamačiusi
gėlėm apipintą krėslą, neteko žado. Žmonės be falšo, be vaidybos – jų kaimynės
Keraminienės dukra, lietuvių meilės deivės vardu pakrikštyta, parvažiavo gimtinėn. O Milda irgi visa širdimi priaugusi prie gimtinės žmonių. Pasižiūri Vilniaus
teatruose kokį naują spektaklį ir, jeigu patinka, visomis išgalėmis stengiasi, kad
ir jos gimtinės žmonės jį pamatytų. Per metus keletą kartų Užpalių ir Kaimynų
kaimo žmonės į sostinės kultūros renginius, koncertus atvežami.
Kaip Milda sako, tos kaimo moterėlės, kurių vestuves dar basakojėj vaikystėj jai tekę matyti, dabar ne viena jau našlės likimo sulaukusi, yra ištikimos
draugės, bičiulės ir, žinoma, rinkėjos. Per praėjusius savivaldos rinkimus, kuriuose Milda net nekandidatavo, neradusios biuletenyje M. Petrauskienės pavardės,
visas kitas išbraukė ir savo ranka užrašė
Mil utę . Koks naivus ir mielas
jų nuoširdumas.
Laukė jos kaimiečiai ir 2008-ųjų rudenį naujame suremontuotame bendruomenės name, kuriame telpa bene visi kaimo žmonės. Ir kai ji atsiprašinėjo, kad pastaruoju metu vos ne kasdien tai viename, tai kitame Lietuvos krašte susitinka su rinkėjais, kad nuo nemigos naktų limpa akys, išvargusi, kaimo moterėlė taip pat nuošir875
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džiai, tiesiai šviesiai, visai ne taip, kaip
kartais mes komplimentus žerdami, o iš
širdies tarė:
et erai atr ai Mil ut.
O paskui šnekėjosi, dainavo, šoko.
Ir visi vyrai, kiek jų kaime telikę, Mildą
kvietė valsu pasisukti ar polką treptelėt, ratelį susikibus rankom pasisukt...
Toks jos bendravimas su gimtojo kaimo
žmonėmis, matyt, dar labiau suartina.
Ne kartą girdėjau stebintis, kad
Milda Petrauskienė labai greit kilo karjeros laiptais. Buvusi lietuvių kalbos ir
literatūros mokytoja Pakr ojo rajone,
vėliau Uten s apskrities viršininkė, dabar jau Seimo narė.
Štai kaip ji pati prisimena savo tikslo siekimą ir kopimą karjeros laiptais:
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m

suteikim

al iūn nu trauk s

ai ai iau vi urinę st au Vilniaus
valsty ini e a ini institut Lietuvių
kal s ir literatūr s akultet La ai n r
au ta ti m kyt a u metu uv la ai
ma in a ai us vi urinę eiti m kyt auti ir
stu i u ti neakivai iai ai i a er au
neakivai in skyrių ir ra au ir ti
al uti ki vi urin e m kykl e ra inių
klasių m kyt a Gavau irm klasę a a
876

U Ž PA L I

RA TO Ž

O

S

U Ž PA L I

AR

S PILIEČIAI

atr
ka visk
inau m ku ir ne utau ki s aim s Da ar
t kiai aviantiūrai tikrai nesiry iau
et man
irm k liai
usme i a in
visas rai eles skait ir ra
Man kai aunai
m kyt ai k le ų nu m ne turin iai au laisv laik tek ir ti
vairius visu meninius ar us va vauti vyresnių klasių m ksleivių
ir kultūr s namų mer inų kių k lektyvams u ratim netur au
kai tai aryti et stu i avau kių a ra ymus m kiausi ati tų
in snelių ir a u man
kių k lektyvai alyvav ra nin e ainų
vent e ten e iais metais al uti ki m kykla ( e a likusi tik
a rin in ) at vent
me i u ilie ų ek alyvauti amin ime
a ir usi ve us metus m kyt a ir asim kiusi neakivai
iai ai kiai su ratau ka man trūksta e a inių inių ir ka
turiu t liau m kytis staci nare
ir a ariau
ai usi e a
in institut
m avau askyrim
akr
etverius metus ir au I vi urin e m kykl e lietuvių
kal s ir literatūr s m kyt a I lei au vien a iturientų lai
M kykl e
i elis e a ų k lektyvas va vau amas irekt riaus
lituanist
ran Au u i Čia ū iau ir usi ir t liau et mane
kai aktyvi visu menininkę aste
ra n va vai ir akviet
ir ti
arti s k mitet Il ai svars iau ir ne in ama kai el tis
atarim klausiau sav irekt riaus kur er iau ir kuri nu m n
man uv svar i Jis asak
ik m kykl visa a s si su r ti
Ne e r au Nu
m iki
m (ly iai
metus) ir au
akru
arti s k mitete instrukt re kuravau kultūr s stai as
me icin
i ama netur au ali su ratim kas tai er ar as
irma u u tis kuri a tur au a aryti tiesi inei vir ininkei
sekret rei i e l ei nutei Galiauskaitei ara yti kal
kuri i
tur
asakyti ra n e a ams ru s
irm si s r a amenu
ara iau ra i lyri k kal a ie kilnų m kyt
ar
a aukim
ir an a yr u tai et sak trūksta artin s vasi s Ir tai
visus a tu nerius metus arti s k mitet sekret riams (i skyrus
V tuik kuris visk ru av ats) ra y avau rane imus kal as
vairi mis r mis er ratau ų stilių kal s manier
uikiai
aus avau kuri e viet e turi atsirasti krei inys
rau ai ku
ri e viet e reikia acitu ti Lenin ar ter ti citat i tu metinių
arti s va ų r tin ų ų kal ų
ks uv laikmetis ar usavy e
asikal av m asi u k av m et vie ai k n rs aryti ūtų uvę
e rasmi ka ai
au elis alykų sri ių uv sti riai i e l i u ta
et niekas netruk
u sel ti tautinių kultūrinių tra ici ų ainu ti
lietuvių liau ies ainų ren ti estivalių in ma reik
ati u ti
tam tikr u klę sistemai
tur
ūti ent vienas smas ent
viena aina l vinanti Lenin ar arti
akru is man yvenime alik ilų
sak
en ra
aunyst
atys ra iausi metai en sukūriau eim ten im a u
man vaikai
val as ir A n
etveri metai m kykl e a tu neri
877

U Ž PA L I A I I I

Lietuvos valsčiai

arti s k mitete ek au va in ti
ra n
a uv ti ūkiu se
vairiu se k lektyvu se vent se Atva iavusi ir ti akru
irm
kart
ama iau t kias ly umas (Man i kart kil as ciaci a su
L re nev kny a l iniai
asak imu a ie l inius
ve ei
varikl ir va iu k k l e alų u teks ) Mintyse svars iau sak
erlin a akru
em ta iau ar ri ysiu e ar leisiu aknis
ri i au amilau t kra t
m nes i m kau net akru ieti k
nekt Nieka a ne amir iu t s erlin s em s kuri i au in av
t kius avus cukrinius runkelius k kių sav
imtin e ne uvau
ma iusi Gerai ei u asitaiky av sausas ru u ir technika al
av nuimti erlių
ei u ne
tu met savaitę ar net vi visų
stai ų ar u t ai triūs av lauku se trauk av i a liu usi s
irv s tu s cukrinius runkelius kuriu s v s sten av akelti
m m kiausi Vilniaus auk t e artin e m
kykl e Man kai il l ei m kslas i e m kykl e uv la ai
nau in as Čia
st
atys eriausi Vilniaus universitet kitų
auk tų ų m kyklų styt ai i au teis s ek n mik s va y s inių
m s ali m n uvau i kviesta C ir avau asiūlym
vykti ir ti
ten
Gri kevi ius tu met man asak
reikia
va iu ti nam
ten
akru is a sieis ir e ūsų
N Dy enk (C II sekret rių kuri visi la ai i ) ra
u kinau kai is aklaus kai
askyrim iūri man vyras
a atsakiau ka is k l kas niek ne in
ai i sak
syk ūsų
vyras kai tas siūlas turi eiti askui a at
kelet ienų a au uvau ten e kur vyk lenumas
ir mane i rink k mitet sekret re i e l i ai Lauk ar as sav
kra te tar savų m nių ai mane i vien s us s
iu in i
kit s
utau i iulę atsak my ę
uv la ai
mus laikmetis Atvykusi
ten
atekau
k lektyv kuris er kai skyr si nu ankstesni
(turiu alv e
akru
arti s k mitet ) Jei u akru y e vyrav em krati ka
atm s era k lektyve ir
au aunų m nių
ten s arti s
k mitete aut si sta naci a Čia net
erius metus irmu u sekret
riumi ir Vytautas vari nas kuri nu m n uv ne in i ama
is
lemiamas Net C
ar u t ai u kau av ka V vari
n reikia ra yti
au n
kny ir ka m us itiek metų
ir antis iame ste
tai avy ys kai netur tų ūti
eveik
ketverius metus tek ir ti kartu (A ie
laik tar
ūtų alima
mi kny
ara yti ) uv a ių vairiausių alykų su tin ų
situaci ų kai tur au rinktis kai man asiel ti k
aryti A
visa a rinkausi ne akl aklusnum ar nu lankum visa a tur au
tvirt nu m nę
ici
e i elių em ci ų ramiai ir au sav
ar
At
metas kai V vari nas man asak
u ne tik avai
k ę et a mei ir val i
ie i
lū ų nuskam ę
iai
man uv i iausias k m limentas
878
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Ir ei ian ien ar kas n rs kaltina uvusius t met
ten s
va vus ūtais ir ne ūtais alykais tur ūt amir
k ki e siste
m e k ki e visu men e mes yven me e i u ūti r siems ir
smerkti kitus inant ka u tai au niekas nenu aus
amenu r s
m vasari
ten atvyk u
Centr k mitet atst vai I sikvietę ka inet
irm
sekret rių
ir mane asak
I
ten s mums skam in
C ir rane
ka
rie J asanavi iaus aminkl e am s l s V vari nui
ne vi rasmi kai uv asakyta
asistenk ka tu tu au tų lių
tenai ne e ūtų
Man uv lie ta va iu ti
ir eiki s (ten tu
metu kuni av sau um erseki amas kle nas
kas u nas) ir
ste ti ar au m nių susirinkę a ny i ir k er am ksl kal a
kuni as I va iavau rava iu ama r J asanavi iaus aminkl
s au amatyti kai aunas vaikinukas surink rie aminkl esan
ias les ir sku iai n r u tu metini
litechnikum astat
u
nerimu ir y e va iavau
ir eikius ir net nesta tel usi miestely e
lie iau vairu t ui va iu ti t liau
t liau
au I nalin s ra nas
asiva in usi r au in ma a ar au kas ali asakyti ka
reik
neklausyti rie intis Ir y a tie kurie s vietme iu atys
k la rav
s
la u
k ki s ūtų uvusi s asekm s
Nukent tų irmasis sekret rius ir kiti
ų viet tu tu au askirtų
nau us va vus Ne inau kam nu t ūtų uvę eriau
arti s k mitet au av m lai kų au iausia an niminių
kuriu se uv ra ma a ie m kyt us kitus va vau an ius ar u
t us aste tus a ny i e lai ant artim m ų a ie k munistų
arti s narius sla ta susitu kusius a ny i e ar krik ti usius sav
vaikus Ir tu metu uv t kių m nių kurie visk mat ir in
artais reik av vienai ar kitai rea u ti Da niausiai viskas
ai av si
kal iu Ne amenu ka
l t
ent vienas m us
ūtų nukent ęs
risimenu ir irm
C
lenum ( uvau k tik ra usi
ir ti ten e) Mes su V vari nu ame alyvav me L e e
tys
C sekret rius i e l as
skait rane im a ie ateistin
aukl im ir net kartus amin
ten i nei iam s us s
l ai
ir amas ateistinis ar as m kykl se ar
k lektyvu se kasmet
a iturientai st a
uni ų seminari ir t t A sekret riaus
aklausiau kas a ar us Jis atsak
Nekrei k mesi te u sau
neka
Dau iau kių k mentarų Ir kių veiksmų r us nam
kia reakci a
autrius alykus uv m aus kuris va vav
ra nui ir kur v liau visai k neveik ir u in
Dau y nutarimų vairiausių ra tų i e l ini ar klau
simais mus asiek av i
C L
C
eikalavimai erinti
i e l in ar y a susti r atvykus Lietuv Mitkinui Dau elis
tų ra tų tai ir nu ul av stal iu se nes t ki uk rimityvi m
t kių a sur i kų nutarimų nei ati vyk yti nei versti kitus a au
879
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ne al au Gerai ka mes su V vari nu tu klausimu uv m
en ramin iai
M G r a i v laikais ersitvarkym
vasia uv ai kiai
untama ir ten s kra te m n s ta aktyvesni ra n s au e
atsira kritinių strai snių tu metin s santvark s val i s at vil iu
kurta ersitvarkym s ū i iniciatyvin ru
ek
alyvauti
s ren iniu se en rauti su aktyviausiais
ū i inteli enti s
atst vais
aliu Ju evi iumi etru anavu etru Galiausku
ūta J nu kiene ir au eliu kitų alti s kelias
ū i r a
ni u ami mitin ai
tai uv nau a a in tautinę savim nę
ne riklaus my s siek
m vasar nutar m restauru ti aminkl Vytautui
Di ia am kuris astatytas net li Vy u nų amenu kultūr s ar
u t ai at st av t l krei iausi k m aunim irm sekret rių
A ilinsk
al ie ar ytų iniciatyv Jaunimas n riai m si
i ar
La ai au rie i aminkl ir
ailininkas uteni kis
J e ys ir kt er la ai trum laik ar as uv a arytas Ir
tik
t
er Lietuv
askli
iniciatyva
restauru ti atstatyti
aminklus Vytautui Di ia am
Ne amenu kas man aku
ka ar te ra yvas
m
astatyt aminkl J nui asanavi iui aut rius Vilniu e yvenan
tis
lesl vas lun
A susira au au tu met ar aus am iaus
aut rių ir akvie iau
ten Jis sutik restauru ti aminkl
astat m ast lius a rū in m reikiam m me ia m ir
m
vasar aminklas restauru tas
aminklas tary iniais metais niekam neu kliū av
uv
a au ęs me iais ir
eveik nesimat i atv s us s et kasmet
vasari
ia ka kas atne av ir a av
lių
m im i a me iu rasminti lietuvių liau ies tra
ici as
ten akvie iau me i r
us i vis s Lietuv s er
e imt ienų im Vestuvių kalnas Vestuvininkai
civilin s
metrikaci s m
atva iu ti rie t kaln
asi val yti
ra ias
ten s a ylinkes Iki i l te est vi skul tūr s kvieslys ant ir
aunave iai ir lys su ir liene mu ikantai ir kiti vestuvių
ers na ai ie kūriniai me i
r
uteni ki
ran
a iūn
iniciatyva neseniai uv restauru ti
u metin s ail s m kykl s m kyt ai Laima ir An rius
ur aliai J e ys J leckevi ius In ra ius mane ara in imtis
iniciatyv s ir restauru ti kry ius kurių ten s ra ne uv astatyta
ana nema ai ai liau ies meistr Antan Deveiki ir kt meistrų
ar ai Ir v l tek kviesti me i r
us kurie rem amiesi i li
kusi mis nu trauk mis atstat Antal s ir ir eikių kaimų kry ius
A
iau iausi ka
asinau ama tarny ine a timi tu
riu nema ai tak s ir risi e u rie kultūr s avel i sau im
kultūrini yvenim l t im
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risimenu irmus tikrai em krati kus rinkimus
ų ų ru
en arti s ra n k mitet k n erenci e
n erenci a vyk net vi
ienas Dar rie k n erenci likus keli ms ien ms a utęs i el
ū i s au im ir av ų ūti nei rinktam atsistaty in irmasis
sekret rius V vari nas ai i alies suma in tam
nes t ien
uv ru iamasi i iuliam mitin ui
n erenci e netrūk u nin
ų kal ų kritik s arti s k mitet vyk m
k mitet va vams
Ne ei rink antru u sekret riumi V ili v vyk m
k mitet
irminink
Gal atavi iaus
ra n k mitet nariu I uvusių
ra n va vų i rinkta a viena Mane alaik kultūr s ar u t ai
ram n s m nių va vai ir kt irmu u sekret riumi i rinktas
A unca antru u A al iūnas sekret re i e l iniam ar ui a
var us vykis au nul męs Lietuv s likim atv ręs keli
ne riklaus my ei uv L
suva iavimas
m ru i
Jis ir t liau va insis ist riniu ne iūrint k ks metra tininkas
a ie
ra ytų
ten s m n s la ai alaik L
suva iavim
ele atus ra n laikra tis mir te mir
strai snių atsilie imais
A vienintel i sekret rių neva iavau suva iavim sav viet
u lei au eiliniam artie iui n r au ka
a rasti m n s a ustų
suva iavim vasi art an ias ermainas Lietuv s yvenime
m ru i
si s vakar Lietuv s k munistų arti a
i nyk i Lietuv s em la i
akeit ava inim ir ta Lietuv s
em kratine ar
arti a
mus uv laik tar is
L
suva iavim alis uvusių k munistų nu
askui ur kevi ių
alis i st
i
arti s nes nesu rat k a skritai veik kita
alis
nu m su A ra ausku
m umi kuriu atik m ir
kuris nenuvyl Iki i l nesi ailiu i in sni
u su tin u ist rini virsm laik tar iu ai kiai ma iau kas
yra kas (tai au atskir strai sni kny s tema) Dau elis m nių i si
an
susi ū kiti u l i vien kra tutinum
kit
nu akty
vaus atei m u lų a ny i s lankym
uv ir t kių aktyvių k mu
nistų kurie a nai erlenk av la
et asikeitus situaci ai an
lietis rie
ū i k neveik ir smerk k munistų arti kuri e
atys i uv kelet e imtme ių Dau uma ų erai atsimin ar a a
tys i yven tu s laikus kai vyk
kari re istenci a are tai tr mimai
i ir Man r s Lietuva nu t ki ti
m nių la iausiai nukent
Ne amir iu vien s
nar s u nin s kal s i sak
a n riu
riau ti iki Lenin
amenu vien uteni kę kuri vis vaik i
arti
s k mitet ir riekai tav ka
ten e neturime i i
va
a
minkl n ra kur a ti lių i r li kų res u likų atvykusiems turis
tams Na
askui asikeitus litinei situaci ai ir viena ir antra
ta ar i mis tu metin s santvark s ir k munistų arti s kritik mis
Nu
m ra i s ir au LDD skyriaus tary s ir
mininke v liau
m vykusių L
eim rinkimų
eim
nari
sieni reikalų ministr
Gyli a
a ten e
m
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k v
uvau askirta ten s a skrities val yt a ūr m s i
niek
reik su rmu ti a arat
erimti i ministeri ų savival y
ių unkci as m nes astatus ir an uv ats em s r inim
em s re rm s kar tis
m n ms la ai reik
t s em s vyk
ar i k va tar
iminių l kelių
ų skly
iekvien ien
ar
er iūr avau asira y avau s ecialistų aru tus em s
r inim
kumentus La ai svar u nea sirikti nesuklysti et
laimei netek rau nu ti n
l vien ara
m rinkimus L
eim laim us k nservat riams i
au i ar ir i vykau yventi Vilnių I ra ių ir au LDD
sekret riate v liau
m susi un us LDD ir L D
uvau
i rinkta L D
irminink A ra ausk ava u t a D iau iu si
ka man l m likimas ir tek laim ir ti alia t ki m aus asme
ny s ai avy ys k ks turi ūti va vas Visa a uv au iama
a ar a m ui m k imas en rauti su visais t leranci a kitai
m stantiems A ra ausk asmeninis avesys alykiniai su e imai
ste in au el mūsų
Ne a ar et
kelių e imtme ių
i iul in l mūsų
taut s yvenim vertins ist ri a ir laikas
m uvau i rinkta L
eim au iaman at e rinkimų
a y ar e ( a al artin s ra ) N rs nekan i atavau ir nesu
rinkta ten s a y ar e yvenimas rivert stei ti sav (kai
eim nar s) iur
ten e
teni kiai manęs ne amir
susira
Vilniu e m skam inti ra atva iu ti ka a iau i s ręsti ų
r lemas ka
atar iau ir an Atsitik tai ka
a ar ten e
lankausi ne tik enkta ieniais (kai ati riimin u interesantus)
et ir savait aliais
artais er savaitę ūnu
kartus iure
kiekvien
ien
ir a a
a Mari a Il inskien
enka s ręsti
a ias vairiausias m nių r lemas rie kelet metų uv la ai
aktualūs em s r inim klausimai
astaraisiais metais uteni kius
au ina e ar yst emi raci a ma s ensi s smunkantis ra y
venim ly is ir an Da nai
iur u suka kultūr s ar u t ai
vairių men k lektyvų va vai ra
a ti aremti alyvauti
ų r ani u amu se ren iniu se
iek lei ia alimy s a e u r ani u u i vykas k ncerti
nes keli nes ekskursi as Ansam lis u eikie ių ai a k ncertav
Lenki e einų kra te Lietuvių namu se einų ir a arių a ny
i se sen rų ansam lis
kvata suren k ncert Vilniaus miest
sen rams r ani avau kelet ar ų eime kur uv eks nu ami
uteni kių
alių kra t ailininkų taut ailininkų ar ai vyk
men k lektyvų asir ymai (
alių
it s
lvai ien s l l s
M tu
ar ai i me i ir metal A Janau i m ksleivių
ansam lis
asa l )
ra usi ka enci
ir au Naci nalini sau um ir yny
s k mitete va vavau eim
etici ų k misi ai ek
a uv ti
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V J varien
atinas

alių seniūnas V Jurka

ten e

m

eim rinkimų
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s ve A anistane alyvauti A i s m terų arlamentarių ir
ministrių k n erenci e ri Lank e lankytis cunami nusiau
tu se re i nu se
i ka enci ir u Valsty s val ym ir savival y ių k mitete
esu i k mitet irminink ava u t a is ar as man asmeni kai
la ai
mus nes tai susi ę su valsty s val ymu savival a artu
su kitais eim nariais esame aren ę ne vien
asiūlym kai
t ulinti valsty s val ym valsty s tarny
aren iau
nsti
tuci s atais
l tiesi inių merų rinkimų varstant siūl mas
ataisas susi usias su viet s savival a ne kart tek ir k mitete
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Kartais susimąstai, kas žmogui atveria vartus į laimę, į karjeros aukštumas.
Kai iki užkimimo moterys ginčijasi, kad vyrai joms trukdo užimti rimtus solidžius
postus, Milda tuo niekad nesiskundė. Ji nebandė neigti vyrų galimybių kilti karjeros laiptais, o pati puikiai mokėjo ir dabar moka savo argumentais įveikti net
vyrų nuomonę, todėl visad ir visų pastebimas jos sugebėjimas bendrauti ramiai
su visais žmonėmis. Milda Petrauskienė randa tinkamiausių žodžių kolegoms Seimo nariams ir Kaimynų kaimo aštuoniasdešimtmetėms močiutėms, didelę patirtį
turintiems politikams. O argumentai, žinios atsiranda ne iš knygų ar laikraščių,
o iš asmeninės patirties, kurios ji įgyja savo kasdienėje veikloje. Gal ir keistai
atrodo, kad ši elegantiška, jautri moteris, darnios šeimos mama, rūpinasi Lietuvos
karių reikalais, jų taikos palaikymo misijomis Irake, Afganistane, Kosove. Tačiau,
kad apie jų kasdienybę sužinotų ne iš kariškių pasakojimų, o pati savo akimis
pamatytų, širdimi pajustų tą karo alsavimą karštuosiuose pasaulio kraštuose, su
kolegomis iš Seimo ir kariškiais susiruošė sunkion kelionėn į Afganistaną. Nei
vyras Antanas, nei duktė Agnė, nei sūnus Evaldas net nebandė atkalbinėti nuo
pavojais dvelkiančios kelionės. Visi žinojo, kad Milda tai daro ne iš smalsumo,
o dėl būtinybės, kuri jai svarbi sprendžiant komitete, Seime su Lietuvos kareivių
misijomis susijusius klausimus. Kariniu lėktuvu „Spartan“, trumpam stabtelėjusiu
Tbilisyje, po poros valandų nusileido Kandahare, kur tarnauja 60 lietuvių karių. Jie
kasdien jaučia karo dvelksmą, neištveriamą net kai kuriems jauniems vyrukams,
iš kurių vieno likimas jau nepagailėjo, dar vienas kitas pats pasiprašė grįžti prie
ramesnio gyvenimo gimtojon Lietuvon. Kad čia visas oras ne tik Lietuvai neregėtu
karščiu alsuoja, bet ir karo dvelksmas aiškiai juntamas, visi atvykėliai iš Lietuvos
pajuto jau pirmosiomis minutėmis lėktuvui nusileidus. Buvo nedviprasmiškai,
kariškai pasakyta užsivilkti neperšaunamas liemenes ir užsimaukšlinti šalmus.
Daug šiurpulingų įvykių girdėjusi gimtojoj šaly, Milda čia išgirdo ir pamatė tikrąjį
afganistaniečių kasdienio siaubo, skurdo ir atsilikimo dvelksmą, kai susitikime su
Goro provincijos gubernatoriumi ir vietos policininkais visos viešnios iš Lietuvos privalėjo užsirišti skaras, kaip būtina daryti afganistanietėms, o apsilankiusi
Čagčarano ligoninėje apgriuvusiame pastate pamatė, kad su sunkiais ligoniais
vyrais tose pačiose palatose buvo gydomi moterys ir vaikai, o gydytojai parodė
dvidešimtmetę afganistanietę, ką tik pagimdžiusią septintąjį vaiką.
Tai tokia ta šalis, kur neišsisklaido karo dūmai, viešpatauja skurdas, auginama žaliava narkotikams, pasiekiantiems ir mūsų šalį. Tie regėti vaizdai, ta
kelių dienų patirtis kiekvienam žmogui ne tik sukelia emocijų bangą, bet lieka
gilių apmąstymų užtaisu sprendžiant svarbias karių misijų problemas, jų būtinybę
ir prasmę.
Kai šis pasakojimas Kaimynų kaimo moterėlėms šiurpuliu per nugaras
nubėgo, kai, regis, jos nustojusios kvėpuoti klausėsi savo kaimo dukros, viena,
tarsi pasimiršusi, kad sėdi tarp kaimynių, garsiai ir nuoširdžiai prašė: Neva iu k
au iau tenai ka nenu autų eriau as mus atva iu k
Niekas net nešyptelėjo dėl tokio naivoko, bet nuoširdaus prašymo, o Milda
visiems susirinkusiesiems bendruomenės namuose ėmė pasakoti apie savo keliones,
atostogas Turkijoje, kur dieviškas klimatas, vandenynas ir paslaugų, maisto kainos
ne didesnės negu Palangoje. Taigi ten tikras turistų rojus. Jame visad garantuo888
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tas atostogautojams palankus oras. Tai bene svariausias argumentas, kuris Mildą
išviliojo savaitėlę paatostogauti į svetimus kraštus.
Prisipažinsiu, jau ne kartą esu rašęs, kam mums turkijos, antalijos, jei
pakankamai gražu Lietuvos Antalieptėje. Pati Milda dar pridurtų, kad Lietuvoje labai daug gražių, patrauklių vietų. Ir nėra rajono, kuriame ji nėra buvusi.
ra mielų kampelių Žemaitijoje, Suvalkijoje, pasakiški Dzūkijos krašto pušynai.
O nuo tada, kai tapo diplomuota mokytoja, Milda, atvykusi į Pakruojo lygumų
kraštą, jį pamilo, nors jis rudeniop nuo darganų pasidaro klampus ir purvinas,
nors ten į laukus nebeįvažiuoja kombainai ir cukrinių runkelių kasimo mašinos,
o su mokiniais visuotinių talkų metu tekdavo iš molingos dirvos rauti žemėm
aplipusius cukrinius runkelius. Bet vis dėlto čia jos pedagoginio kelio pradžia,
čia gražios ir darnios šeimos šaknys, vaikų gimtinė, kurią jie tiesiog dievina, nors
čia nėra tokių pušelėm ar beržais apkaišytų kalvų, kaip prie gimtųjų Kaimynų,
netoli Užpalių, kur vingiuoja Šventoji, kur mėlynuoja ežerai, kur nuostabiausia
Aukštaitijos žemė, kur yra visko – ir molio, ir smėlynėlių, kur noksta avietės,
kur gražiausiai kukuoja gegutė, kur upės pakrantėse birželio naktimis skamba
lakštingalos, kur savi žmonės, atlapaširdžiai aukštaičiai, visada pasirengę viens
kitam padėti. Gal todėl bene šešerius metus tuščia likusi Mildos Petrauskienės
(Keraminaitės) sodyba neapaugo kiečiais, dilgėlėmis, o obuoliai krinta į neseniai
nušienautą pievelę...

889

U Ž PA L I A I I I

Lietuvos valsčiai

Pasaga – likimo ir laimės ženklas

kininkė, visuomenininkė Viktorija Jovarienė
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Kad pasaga – didelė vertybė, sužinojau dar vaikystėje, Ant V J varien s
kai su mama vežėčiomis važiuodamas pas senelį į Šim nis svirn i asa ų
ant kelio pamačiau seną, parūdijusią pasagą, o mama, su- su tas u ra as
Lietuvai
stabdžiusi sartį, liepė paimti tą pasagą ir pasakė, kad, jei kas
al iūn nu tr
randa pasagą, randa savo laimę.
Tą vaikystės akimirką vėl prisiminiau, kai Lietuvos vardo
minėjimo tūkstantmetį šventėme Užp liuose, ir ant ūkininkės Viktorijos Jovarienės
svirno sienos pamačiau iš pasagų surinktą ir sudėtą užrašą: Lietuvai
Šitiek
pasagų vienoj vietoj nebuvau matęs. Ir jeigu kiekviena pasagėlė laimę lemia, tai
Viktorijos Jovarienės namai, sodyba, klėtis turėtų būti pilni laimės. Tik kaip tą
laimę išmatuoti, jeigu iki šiol nei išminčiai, nei senoliai, nei mokslininkai, sukūrę
įvairiausius „gudrius“ kompiuterius, dar neišmokė, kaip įvertinti, kaip pasverti
laimę. Juo labiau kad vieniems laimė yra turėti milijonines sąskaitas bankuose,
kitiems – dvarus, limuzinus, o man pasirodė, kad Viktorijai Jovarienei pati didžiausia laimė turėti gražų žirgą. Ir dėl tokios nuomonės su manim nesiginčytų
nei vienas užpalėnas, nei vienas Lietuvos žmogus, kuris bent kartą lankėsi šioje
sodyboje. Dėl to nesiginčija net pati V. Jovarienė, nuo pat vaikystės nesiskyrusi
nei su darbiniais arkliais, nei su lenktynių žirgais.
Kažkada viena Uten s rajono žurnalistė parašė, kad pasagos ženklas užkoduotas Viktorijos Jovarienės genuose. Nesiginčykime, – tai graži metafora, o kad
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genuose tikrai yra meilės žirgams požymių, rodo Viktorijos šeimos, gal tiksliau, jos
tėvo Justino Rastenio gyvenimas. Onos ir Justino Rastenių šeima gyveno Saldutiškio
valsčiaus Degutinių kaime. Valstiečio auksarankio gyvenimo būdas lėmė, kad jis
kiekvieną dieną leido tarp arklių, nes buvo kalvis, o kas be jo arklius pakaustys.
Dirbo ir račium – vežimai be jo rankų irgi neriedėjo. Taip pat buvo ir dabar beveik užmirštos – rimoriaus – profesijos meistras: jis puikiai pasiūdavo pavalkus,
balnus, ne vienas arkliukas jo kamanėlėm buvo kamanotas. Žinoma, retas šiais
amatais besiverčiantis lietuvis didelį ūkį turėjo, o dvarų tai tikrai nepasistatė, juo
labiau kad šeimos buvo gausios – po dešimt ar daugiau burnų pavalgyt norėjo.
Rastenių šeimoj irgi gimė dešimt vaikų, bet išgyveno tik penki.
Justinas Rastenis visokiausiais būdais kabinosi į gyvenimą, kad kaip nors
prasigyventų. Sužinojęs, kad į Rusiją prie Maskvos iš netolimo kaimo nusidanginęs kraštietis tapo kelių inžinieriumi ir labai prakuto, dar prieš Pirmąjį pasaulinį
karą ryžosi pas jį tarnauti ir gerokai užsidirbti. O tas inžinierius žirgus laikė,
net varžybose dalyvaudavo, todėl arklininko darbą, žirgų priežiūrą ir patikėjo
Justinui Rasteniui.
Ir koks buvo šeimos nustebimas, kai už daugelio metų uždarbį, visas santaupas Justinas, net vagoną pasisamdęs, iš Maskvos parsivežė gražų, grynakraujį
Orlovų veislės ristūną. To žirgo net iš gretimų kaimų žmonės ateidavo pasižiūrėti. Kai kaimiečiai išvažiuodavo į Li kmenis kermošiun, Rastenis dar tik eidavo
į pievą žirgo parsivesti, o jį pasikinkęs visus pasivydavo ir aplenkdavo.
Viktorija to žirgo neprisimena, nes gimė 1940 m., o karui prasidėjus ir užėjus vokiečiams, šie išsivedė Rastenių žirgą. Bet kiek kartų tėvelis pasakojo apie
tą žirgą, tiek kartų mažajai Viktorijai ašaros byrėjo, nes vokiečiai išsivedė ne bet
kokį žirgą, o ristūną, kuris mylėjo šeimininką ir paklusdavo tik jam. O kai žirgas
nepakluso vokiškoms komandoms, netgi įspyrė vokiečiui, tas be jokio gailesčio
ristūną nušovė
To žirgo dar ilgai gailėjo visa šeima, o po karo, kai prasidėjo trėmimai į
Sibirą, visi suprato, kad gerai tėvas padarė, jog ne žemės už santaupas pirko, o
žirgą, nes kaip tik tai jų šeimą išgelbėjo nuo tremtinių dalios.
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Pokariu vos ne kiekviena šeima laikė ne tik karvytę, paršiuką, bet žemei
įdirbti reikėjo ir arkliuko. Gal nė septynerių Viktorija neturėjo, nes mokyklos
lankyti dar nebuvo pradėjusi, bet arkliukas jai buvo mieliausias iš gyvulių. Vos
tik išgirdusi, kad reikės arkliuką parsivesti iš pievos, pirmoji pasisiūlydavo, tik
prašydavo riekutės duonos už parvedimą. Duonos, žinoma, pati nesuvalgydavo.
Nuėjusi į pievą padėdavo ant žolės arkliukui, o kai tas pasilenkdavo, įsikibusi į
ausis ir karčius užsiropšdavo jam ant nugaros ir parjodavo į kiemą. O kaip kitaip užlipsi ant arklio
Kai Viktorija Rastenytė pradėjo mokytis pradinėje mokykloje Š škiniuose,
kad rudenį ar pavasarį nesušlaptų medpadžių, į mokyklą ant arklio atjodavo, o
paleistas arkliukas pats namo kelią rasdavo. Po pamokų jau nebūdavo svarbu,
kad kojos gali peršlapti – namie ir batai, ir kojinaitės ant pečiaus išdžiūdavo.
Vėliau, kai susikūrė kolūkiai ir arkliuką teko atiduoti į fermą, Viktorija
Rastenytė su pavydu žiūrėdavo į brigadininkę, kuri ant balno sėdėdama jodavo
per kaimą.
Baigusi aštuonias klases Kirde kiuose, o 1964 m. B ivydiškių žemės ūkio
technikume įgijusi agronomės specialybę, grįžo dirbti į netoli gimtinės esantį Saldutiškio tarybinį ūkį.
Kartą Užp lių seniūnas Vytas Jurka viešai sakė, kad Viktorija buvusi jo
mokytoja, nes, baigusi technikumą Saldutiškio vidurinėje mokykloje, per gamybinio mokymo pamokas vaikams dėstė traktoriaus pažinimo paslaptis ir aiškino
jo mazgų veikimą. O V. Jurka kaip tik buvęs Viktorijos kraštietis ir iki šiol jos
pamokų nepamiršo. Po metų Viktorija persikėlė į Užpalius, kur taip prigijo, kad
jau beveik penkis dešimtmečius užpalėnai ją laiko sava.
Užp liuose Viktorijai teko rūpintis pačios didžiausios kolūkio brigados, kuriai priklausė 220 sodybų ir keli tūkstančiai hektarų žemės, reikalais. Kolūkiečiai,
tikėdamiesi, kad jaunoji brigadininkė bus jautri jų rūpesčiams, greit užvertė ją ne
kolūkio, o savo reikalais. Vienam karvutės ganykla per prasta, kitam – per toli,
trečiam – nėra kuo bulvių apkaupti, nes arklių brigadoje nedaug belikę, ketvirtas
skundžiasi, kad kaimynui ganykla arčiau duota. Šiuos kasdienius reikalus VikV J varien
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torija greitai surikiuodavo tarsi šachmatų figūras ant lentos. Jei kuriam ganykla
nepatinka, pasiūlo susikeist su tuo, kurio jam tiktų. Nesutiks Suprantama, nes
tas, kuris kas rytą su traktorium ar kombainu į laukus išvažiuoja, negali po kelis
kilometrus į ganyklą gyvulius varinėti, nes nedaug laiko beliktų brigadoj dirbti,
o tas, kuris ne kasdien prie kolūkio darbų „pririštas“, gali ir tolėliau savo gyvulėlius ganyti.
Jei kuris vairuotojas ar traktorininkas iš vakaro ilgokai užstalėje su draugais
pasėdėjęs pasiskųsdavo, kad mašina neužsiveda, Viktorija daug burnos neaušindavo – pakėlusi variklio dangtį ir užmetusi akį, greitai diagnozę perprasdavo, pati
variklį užvesdavo ir tepasakydavo:
sk a ar
Jos konkretumas ir aiškumas netrukus viską sustatė į vietas. Tačiau, norint
per dieną aplėkti visą brigadą, reikėdavo įveikti keliasdešimt kilometrų. Iš pradžių
pabandė su paprastu dviračiu, vėliau įsitaisė motorinį. Vakare, kai virš Šventosios
pradėdavo kilti rūkas, kai sutemos ištrindavo visus šešėlius, brigadininkė, vos
iem V J varien
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padėjusi galvą ant pagalvės, greitai nugrimzdavo sapnų karalystėn. O kai ryte
dar virš horizonto neiššokusi saulė nudažydavo topolių viršūnes, Viktorija jau
lėkdavo per brigadą. Ir taip kasdien sukosi kolūkio darbų karuselė. Ir varginanti,
ir monotoniška, net nuobodoka.
Viktorija šimtus kartų prašė kolūkio pirmininko Romualdo Labogos, kad
nupirktų jai gerą arklį po brigadą jodinėti. Kolūkietį ji bematant įtikindavo, o pirmininkas nenusileisdavo. Bet Viktorija nebūtų Viktorija, kad ko nors užsimaniusi
nepasiektų. Žmonės šnekėjo, kad neatsitiktinai jos vardas pergalės ženklu įrašytas.
Taigi ir kolūkio pirmininkas pasidavė: Gerai nu irksiu a tau ir el ar au ūsi
laimin a
Bet Viktorijai iki laimės visada dar ko nors trūksta, todėl ji užsibrėžė
tikslą brigadoje auginti ristūnus, nes, nuvažiavusi į Sartų žirgų lenktynes, vis seilę
varvindavo žiūrėdama, kaip ežero ledu skrieja lenktynininkai.
Dar tik antrus metus tedirbo Užpaliuose, kai su žirgu Varpeliu ir Viktorija
Rastenytė į trasą įsiveržė. Žirgelį labai mylėjo, bet jis nebuvo iš tų, kurie prizus
skina. Be to, ir treniruotis nebuvo nei kur, nei kada. Kai lenktyniaudama Viktorija
pamatė, kad žirgelis dūsta, pavargo ir gali nepasiekti trasos pabaigos, nušoko nuo
vežimėlio ir pati atbėgo iki finišo. Todėl gavo prizą už išradingumą.
Dėl šio įvykio pirmininko širdis suminkštėjo ir jis nusileido Viktorijos norui auginti žirgus.
Regis, dar po metų, pasibaigus respublikinėms žirgų lenktynėms, Viktorijos
Rastenytės vardas jau skambėjo visoje Lietuvoje. Ir ne tik todėl, kad varžybose
dalyvavo vienintelė moteris, bet dar ir todėl, kad ji aplenkė visus vyrus.
Netrukus Viktorijos rūpesčiu Užpaliai jau turėjo savo hipodromą. Įsirengė
jį jau nebenaudojamame aerodrome, į kurį šeštajame dešimtmetyje kelis kartus
buvo atskridęs lėktuvas su raudonu kryžiumi, nes Užpaliuose buvo ligoninė, ir
kai atsirasdavo sunkiai sergantis ligonis, kviesdavosi garsius profesorius net iš
V lniaus. Vėliau tas aerodromas tapo lyg ir nebereikalingas, todėl Viktorija jį ir
nusižiūrėjo hipodromui. Tiesa, jis neprilygo nė vienam kitam Lietuvoje esančiam,
bet tai buvo geriau, nei treniruoti žirgus važinėjant žvyrkeliu.
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Kai Viktorija Rastenytė ištekėjo už kolūkio vairuotojo Antano Jovaro, moterys prašneko, kad pamirš dabar Viktorija savo žirgus. Bet ji ne tik nepamiršo, o
sodyboje, kurioje buvo didžiulė klėtis, svirnas, įkūrė arklininkystės muziejų, apie
kurį ėmė rašyti šalies laikraščiai ir žurnalai. Eksponatus jam Viktorija kaupė dar
nuo mokyklos metų. Tai tėvelio pasiūtas balnas, tai kamanėlės su žvanguliais, tai
tėvelio nukalta ar šiaip kur rasta pasaga. Be to, Viktorijos atvykimas į Užpalius
beveik sutapo su vienkiemių naikinimu, gyvenviečių statybom.
Viktorija pastebėjo, kad išsikraustydami į gyvenvietes, kolūkiečiai tiesiog
ėmė atsikratyti senienų. O tos senienos dabar tapusios muziejinėm retenybėm.
Jeigu kada užsuksite į Jovarų sodybą, Viktorija parodys seną komodą, kurią jau
buvo ruoštasi sukapoti ir krosnyje dūmais paleisti. Parodys daug piestų, muštuvių,
komodų, verpimo ratelių ir, žinoma, pasagų, pentinų, balnų, pakinktų, aukštaitiškų lineikų, suvalkietiškų ri kų (brikelių), važių. Jau buvo sukaupusi ir ūkininkų
sermėgų, kailinių, kepurių kolekciją.
Klėtyje – pasagų kolekcija. Ir apie kiekvieną iš jų Viktorija gali įdomiausių
istorijų paporinti. Čia yra net vieno studento diplominis darbas – nukalta ypatingos formos pasaga. O už vieną balną svečias iš užsienio keliasdešimt tūkstančių
dolerių siūlęs. Bet Viktorija jo nepardavė: Jei u tiek siūl tai matyt yra i esn
verty
ne u a maniau
ar u si ini ai ly sm lis tar ir tų i yr s ir sau a tu
ia Viktorija Jovarienė seniai vertina tautos talentus, kūrybą, amatus, istoriją.
Taigi čia, jos muziejuje, kaip pati sako, visa Lietuva visa lietuvi vasia Ir dar
pridurčiau – kiekvienam kampe, prie sienų, ant palangių – žirgai tiesiog žvengia,
lekia, skrieja, ar kokiam paveiksle, senoviname atviruke paprasčiausiai ramiai ganosi. Ant sienų – kilimai, gobelenai, paveikslai su žirgų atvaizdais, net svetainėj
Viktorija svajoja pasikabinti užuolaidas su žirgų siluetais.
V. Jovarienės sodyboje kasdien apsilanko daugybė žmonių – vieni atvažiuoja, kiti išvažiuoja ir niekas nesistebi išgirdę kieme šnekant vokiškai, rusiškai ar
prancūziškai. Tačiau svečiai dažnai būna nustebinti, ypač užėję į bernų kamarą
ar mergų klėtį. Žinoma, bernų kamaroje daugiausia daiktų, kurie reikalingi žirgui
balnoti, o mergų klėtis tiesiog kvepia moteriškumu. Ir ne tik todėl, kad čia džiūsta
įvairios vaistažolės, prie sijų pakabintos beržinės ar ąžuolinės vantos. Čia yra ir
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keletas tautinėmis lovatiesėmis uždengtų V A amkaus lai kas V J varienei
lovų, net pačios etnologės Gražinos Kadžytės mergautinė lova. O jei kas labai domisi kerais, burtais, Viktorija pakviečia
ir vietos žiniuonę, burtininkę, kuri ne tik praeitį nupasakos, bet ir ateitį nuspės.
Ši etnografinė, muziejinė Viktorijos Jovarienės sodyba skiriasi nuo kitų muziejų visų pirma tuo, kad eksponatai nesukrauti stenduose, spintose po stiklu, o
tiesiog išdėstyti ant stalų, varstotų, palangių, o į senovinį važį ar lineiką galima
pakinkyti žirgą ar porą žirgelių svečiui po miestelį pavežioti. Papuošusi arklį
žvanguliais, Viktorija jį duoda auksines vestuves ar krikštynas švenčiantiems užpalėnams, kad šventėj daugiau tautiškumo, praeities dvasios būtų.
Dėl domėjimosi tautos istorija, kultūra, paveldu kartais Viktorijai visai netikėtai gimsta mintis, kurią ji stengiasi tuojau pat įkūnyti.
V. Jovarienė Užpaliuose buvo vos keletą metų tepragyvenusi, kai sužinojo, kad čia Muravjovas Korikas 1863 m. sukilėlius žudęs, o patį jų vadą Joną
Červinskį pakoręs. Viktorija susirado uteniškį liaudies meistrą Stasį Karanauską
ir užsakė paminklą sukilėlių vadui. Paminklas dar tebestovi Užpalių kapinėse.
ve iu se N rve i s
m terys mer ų kl ty e
as ūkininkę
V J varienę

m
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Viską Viktorijos akis pastebi – kur tautos vertybės tarps- V J varien s kl ty e
m
ta ar kur yra pamirštamos. Dvaro arklidės, malūnas dabar mu ie u e
al iūn nu tr
nykūs ir apleisti, o V. Jovarienei dėl to širdį maudžia. Jei
turėtų daugiau pinigų, nelaikytų į kapšą susidėjusi, o paaukotų tiems dvaro rūmams, jų remontui. Jos muziejuje, klėtyje eksponatai nebetelpa,
todėl sugalvojo, kad bent dalį dvaro arklidžių suremontavus, būtų galima muziejų čia perkelti. Kažkur nutvėrusi seno šiferio, bandė laikinai kiaurą arklidžių
stogą uždengti, bet tuoj pat atsibudo rajono paveldosaugininkai – taip negalima.
Tik kažin, ar tie patys paveldosaugininkai viską padarė, kad dvarui išsaugoti ar
V. Jovarienės idėjom įgyvendinti gautų Europos Sąjungos lėšų Dažnai už viską,
kas Viktorijos sukurta, padaryta, surinkta, išsaugota, giria ją, vertina, o kai padėti
reikia, neatsiranda norinčiųjų.
Viktorijos sodyboje lankėsi prezidentai Valdas Adamkus ir Algirdas Brazauskas; ne vienas žemės ūkio ministras ir muziejumi, ir Viktorijos žirgais žavėjosi,
užsienio svečių delegacijos čia atranda lietuvių tautos kultūros perlus. O ar čia
pabuvojo bent vienas mūsų šalies kultūros ministras, girdėti neteko. Gal juos labiau
vilioja kiti horizontai – moderniojo meno muziejus, tolerancijos gėjų kultūrai aspektai ar noras įsiveisti dar daugiau globalizacijos piktžolių tautos kultūros dirvoje
Jei pavyktų išsaugoti ir padaryti veikiančią bent dalį Užpalių dvaro, čia
galėtų įsikurti ne tik Viktorijos Jovarienės arklininkystės muziejaus filialas, bet
ir nuolat veikti Užpalių krašto tautodailininkų, liaudies meistrų, gabiausių amatininkų darbų paroda. (Užpalėnų tapybos, drožybos, mezgimo, audimo, metalo
kalybos, keramikos menininkų kūrinius žr. spalvotų iliustracijų puslapių intarpe
p. 1585–1632.)
Kai žiūri į Viktorijos Jovarienės pastangas ir optimizmą, norą viską išsaugoti savo darbščiomis rankomis, gali jai tik pavydėti energijos ir užsidegimo, noro
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viską apglėbti, viską mylėti ir kitus to paties mokyti. Ji niekada nebuvo žirginio
sporto trenerė, bet moksleiviams įkūrė jaunųjų žirgininkų būrelį, kuriame vaikus
mokė prižiūrėti arklius, juos šukuoti, maudyti, taip pat jodinėti ar šieno vežimą
parvežti. Tiems vaikams teko laimė ir naktigonės džiaugsmą patirti, ir bent jau
vietinių varžybų azartą pajusti savam hipodrome.
Prisimenu, kai užpalėnai susirinko iš visų Lietuvos miestų ir kitų šalies
kampelių į bene pirmąjį kraštiečių susitikimą, po oficialiosios dalies Viktorija visus
susodino į vežimus, lineikas, ri kas ir ilga kinkinių virtinė nusidriekė per miestelį link hipodromo, kur vyko žirgų lenktynės. Praėjo jau daugiau nei dvidešimt
metų, bet tą kraštiečių susitikimą visi prisimename.
Dabar vos ne kasmet kraštiečius, susirinkusius Užpaliuose į susitikimus,
palinksmina kanklių ansamblis „Pasagėlė“. Garsi ji savo melodijomis, koncertais;
ir „Aukso paukštę“ pelnė, ir Prezidentūroj koncertavo, bet, sako, niekas taip ir
nepaklausė – kodėl „Pasagėlė“. Tačiau kai susimastai, jokių abejonių nebekyla:
kaip kitaip galėtų vadintis Užpalių kanklininkių ansamblis, kai šiame miestelyje
gyvena taip žirgus mylinti Viktorija Jovarienė.
Nors jau nebe jaunystė, bet Viktorija iki šiol brangina senokai amžinybėn
išlydėtą bendramintį vyrą Antaną, kuris visada ją suprato, gerbė už jos pastangas
puoselėti lietuvybę, kartu važiuodavo į žirgų lenktynes, o giminės ir kaimynės
jį gąsdino, kad Viktorija, žirgais jodinėdama ar lenktynių vežimėliuos kratoma,
moterystę išsikratys. Bet Antanas ja
tikėjo. Net kai susilaukė dviejų dukterų – Neringos ir Eglės, – jas palikęs
prižiūrėti močiutei, dundėdavo į Dusetas, kur žmona ristūnų lenktynėse
dalyvaudavo.
Niekad žirgininkė neskaičiavo,
kiek medalių, prizų, diplomų iškovota,
bet iki šiol itin brangina Žemės ūkio
ministerijos „Kaimo spindulio“ apdovanojimą. Taip pat moteris džiaugiasi,
kad dukros, laimės pasagas suradusios,
nenutolo nuo kaimo, nuo žirgų, jau
ir prizų respublikinėse žirgų lenktynėse pelnė.
Gyvenimas toks, kad likimas
amžinybėn pakviečia visus – ir kaimo
šviesuolius, ir plevėsas, ir prezidentus.
Taip jau sutapo, kad mokslinės tiriamosios ekspedicijos Užpaliuose dalyviai, apgyvendinti Viktorijos Jovarienės
re i ent A ra ausk lai tuvių ien
klėtyje ir pirtyje ant Šventosios kranto,
išgirdo liūdną žinią: mirė Lietuvos pre- V J varien su Versm s lei ykl s eks e ici s
alyve A a k nyte tanikiene u e
vakę
zidentas Algirdas Mykolas Brazauskas.
al iūn nu tr
Prezidento laidotuvių dieną tapome
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nuoširdaus, lietuviško kaimo žmogaus dvasios kilnumo liudininkais. Viktorija Jovarienė, iš ryto aplėkusi gyvulius, laukus, dirbtuves, apypiečiu iš klėties atsinešė
žvakidę, pastatė nišoje ant kolonos, greta – rėmeliuose juodu kaspinu perrištą
arklį glostančio Prezidento A. Brazausko nuotrauką, uždegė žvakę ir tyliai tyliai
tarė: Da ar ir mes alyvau ame lai tuv se Jis uv eras m us ir myl
arklius
Taip atsisveikinome su didžiu tautos žmogumi. Tačiau teko pastebėti, kad
Viktorija randa gerą žodį kiekvienam – ir suvargusiam kaimiečiui, ir miesto inteligentui, ir mokinukui, ir senoliui. Kas tik ją aplanko sodyboje Bajorų kaime prie
pat Užpalių, tą ji svetingai priima ir pavaišina tuo, ką tuo metu turi: papjausto naminio sūrio ar pyrago, lašinių ar kumpio, pila čiobrelių arbatos ar šviežio
pieno, nesėsiančiam prie vairo pasiūlo taurę savo gamybos vyšnių vyno. O jei
laiko turi, prie svečių prisėdusi ir dainą sudainuoja apie žirgelį, raitelį bernelį
ar šaunų artojėlį. Kiek negirdėtų dainų ji moka, regis, niekas nežino, o ir pati
nėra suskaičiavusi. Gal Užpalių kraštotyrininkai galėtų jas užrašyti ir įrašyti į
kompaktinę plokštelę
Girdėjau, kaip kartą pavakare, po darbų ji svečiams dainavo tol, kol užkimo, o tada pasisiūlė padeklamuoti eilėraštį. Ir pradėjo:
a ras iausiai
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V J varienę
asveikin
Vilniaus u al nai
etr nien
ir J Galvy is
al iūn nu tr

Ar in t ir tas
ai i Justin Marcinkevi iaus
ai i eli
m aus i mintis smu se
as myli arklius tas myli m nes
tas us laimin as Lietuv
Kai susitinki su Viktorija Jovariene ir pradedi kalbėti apie arklius ar karves, žinai, kad kalbi su rūpestinga, išmintinga ūkininke, kuriai rūpi grynakraujai
ristūnai ar karvės. Pastarųjų šėmąją veislę, susiradusi kažkur
prie Švenčioni ar Ignal nos, parsivežė tam, kad išsaugotų
ra icinis kra tie ių
jau retenybe tapusią lietuvišką galvijų veislę.
susitikimas
Prakalbęs apie poeziją, gali išgirsti mintinai Viktorialiu se
m
jos Jovarienės deklamuojamą Paulių Širvį ar Justiną Maral iūn nu tr
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cinkevičių. Jei užsiminsi apie gamtą,
Viktorija Jovarienė papasakos apie jos
klėtyje džiūstančių vaistažolių galias.
Kalbai pakrypus apie liaudies meną,
tautodailę, išgirsi ne tik apie Užpalių
krašto geriausias audėjas, bet ir apie
visus Utenos rajono drožėjus, parodys
kieme stovintį medžio drožėjo Stasio
Karanausko stogastulpį, o pažvelgęs į
ant sienos kabančią akvarelę sužinosi,
kad jos autorė dailininkė Verutė Tarvydaitė – buvusi garsaus skulptoriaus
Juozo ikaro mokinė.
Kai susitinki kaimo žmogų ūkininkę Viktoriją ir daugiau pabendrauji,
supranti, kad jai rūpi ne tik ūkio, bet
ir kultūros, tautos, visos Lietuvos reikalai, likimas. Tik sunku suprasti, kada
ji randa laiko viskuo domėtis, tarsi iš
tikrųjų turėtų laimės pasagą.
Jei apie tai užsiminsime Viktorijai
Jovarienei, ji paporins ir apie pasagos
simbolinę reikšmę, prasmę:

Vikt ri a J varien su
Alvy u

atinu

Lietuvos valsčiai

ten s meru ir

etu

m
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ma i k reik
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rasmių sie amų su asa a asak senų ų keltų vir urų rikalta
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Jei pasagą virš staktos prikalsi rageliais žemyn, laimė ant jūsų liesis, o airiai ar britai sako, kad rageliai turi būti nukreipti į viršų, tuomet primena taurę
ir laimė iš jos neišteka. Tačiau Viktorijai svarbiausia tikroji pasagos prasmė, kad
arkliui saugo kanopas ir sąnarius. Tai pats didžiausias stebuklas, kurį ji labiausiai vertina.
O jei paklausime Viktorijos Jovarienės, ar ji surado savo laimės pasagą, ji
tik nusišypsos ir pasakys: Neturiu laik alv ti Dar ai laukia
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Seniūnijos autoritetas

(Ilgametis Užpalių seniūnas Vytas Jurka)
ra ina Kačerauskienė

l inas Kusta

Užp liai įsikūrę Rytų Aukštaitijoje, Uten s rajone, giliame ir vaizdingame Šventosios slėnyje. Čia
gyvena darbštūs ir sumanūs žmonės, kurių nuo amžių
„klėtys pilnos“, trobose kvepia duona ir skamba kankliai. Straipsnio autoriai esame užpalėnai. Įvairiomis
progomis bendraujame su tėviškėnais bei jų seniūnu
Vytu Jurka. Apie šio žmogaus prasmingus darbus ir
norime papasakoti.
Vytas gimė 1948 m. liepos 25 d. Gaiv nių kaime,
Sald tiškio valsčiuje. Tėvas buvo paprastas kaimo
žmogus, turintis nedidelį ūkelį. Motina – našlaitė,
ganydama gyvulius, iš burokų, griežčių mėgdavusi
drožinėti įvairias figūras. Likimo valia tai pastebėjo
geri žmonės (režisierius Antanas Sutkus, aktorė Jaali seniūnas V tas urka
dvyga Oškinaitė), kurių dėka būsimoji Vyto mama
eksternu baigė gimnaziją, Dailės mokyklą, vėliau ir Dailės instituto skulptūros ir
keramikos specialybę. Buvo gavusi stipendiją tęsti mokslus Čekoslovakijoje, bet
karas sutrukdė tolesnes studijas. Karo metais mokytojavo. Matyt, iš motinos Vytas
paveldėjo meilę grožiui, harmonijai ir, kaip jis pats sakė, socialines nuostatas.
V. Jurka baigė Gaideli pradinę, Saldutiškio vidurinę mokyklas, 1971 m. – Lietuvos žemės ūkio akademijos Agronomijos fakultetą. Visada domėjosi daržininkyste,
sodininkyste. 1970 m. pradėjo dirbti kolūkyje agronomu, kolūkio pirmininku,
jo pavaduotoju gamybai, bitininku. 1988 m. vasario 16 d. buvo skirtas Užp lių
seniūnu (tuo laiku šios pareigos vadinosi apylinkės tarybos pirmininkas).
Turėdamas didelę darbo patirtį, jis sumaniai tvarkė seniūnijos ūkinius reikalus. Šalia ūkinio darbo seniūnas daug pastangų, laiko ir širdies skyrė Užpalių
bendruomenės kultūrai puoselėti. Apie tai norisi plačiau papasakoti.
Užp liuose stovinčio tilto per Šventosios upę turėkluose buvo metalinės
plokštės, papuoštos Vyčio ženklu ir ąžuolo lapais, su užrašu
iltas stat tas
V tauto id io o etais . 1951 m. jos buvo nuplėštos. Daug metų styrojo
ištrupintas betonas, surūdiję varžtai. Atgimimo metais visuomenė per spaudą ėmė
kelti plokščių atstatymo klausimą. Naujasis Užpalių seniūnas rūpinosi šiais darbais.
Atstatyti tilto ženklai iškilmingai pašventinti 1989 m. vasario 16 dieną. Į
iškilmes upeliais plūdo užpalėnai, skambėjo Lietuvos himnas, daina „Sėk, sesute,
žalią rūtą...“
Užpaliai ne kartą degė, todėl gyventojai pastatė paminklą šv. Florijonui –
ugniagesių globėjui. 1933 m. nežinia kada pastatytas medinis paminklas pakeistas
betoniniu. 1963 m. sovietų valdžios įsakymu paminklas nugriautas. Prasidėjus
Atgimimui ir pirmaisiais Nepriklausomybės metais seniūnas Vytas Jurka ir klebonas kun. Juozapas Šumskis kartu su kitais užpalėnais ėmė rūpintis paminklo
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atstatymu. Netrukus miestelio centre vėl stovėjo pašventintas paminklas. Seniūno
iniciatyva čia vyksta Šv. Florijono minėjimas – rajono ugniagesių šventė.
Ne be seniūno pastangų 1995 m. šalia kapinių atidengtas paminklas „Žuvusiems už Lietuvos laisvę“. Tais pačiais metais buvo iškilmingai atidengta ir
Užpalių parapijos klebono kun. Edmundo Rinkevičiaus pašventinta paminklinė
lenta, pritvirtinta prie špitolės sienos. Juodame akmenyje iškalti žodžiai:
ia e
ara i os astate
etais eikė oku a inis K B šta as.
ali
iestelio aikštė e u o išniekina i u
ietu os arti anai. 1992 m. Užpalių kapinėse atidengtas paminklas karo lakūnui užpalėnui Juozui Namikui. 2001 m. Deg sių kaime
atidengtas koplytstulpis įžymiam Lietuvos generolui Jonui Galvydžiui-Bykauskui.
1998 m. atkurtas Užpalių herbas, kurį patvirtino LR Prezidentas.
Seniūno rūpesčiu atstatyti kultūros namai, kuriuose vyksta ansamblių „Pasagėlė“, „Svaja“, „Varsa“, ritminių šokių grupės ir kitų būrelių repeticijos, koncertai,
parodos, jaunimo vakarai, kraštiečių susitikimai ir kiti renginiai. Kultūros namų
patalpomis naudojasi gimnazija. Visi yra dėkingi seniūnui už kultūros židinio
puoselėjimą.
Viena gražiausių tradicijų, gyvuojanti jau 20 metų, – užpalėnų susitikimai
prieš Švč. Trejybės atlaidus. Susirenka po visą Lietuvą ir net užsienyje išsisklaidę
Užpalių krašto žmonės. Kaip paukščiai, tėviškės ir artimųjų ilgesio genami, jie sulekia į gimtinę. Organizatoriai stengiasi, kad susitikimai būtų įdomūs ir prasmingi,
skambėtų muzika, dainos. Seniūnui tenka didžiausia rūpesčių našta. Jo iniciatyva
bendrijoje teikiami Užpalių garbės piliečio vardai nusipelniusiems užpalėnams –
vietiniams ir gyvenantiems kitur. Tarp jų – kun. Juozapas Šumskis, LR Seimo
narys Antanas Stasiškis, mokytojas, jau a. a. Alfonsas Juzulėnas ir kiti. Seniūnas
suranda laiko aplankyti Kaun ir Vilniuje gyvenančius kraštiečius.
Svarbus Užpalių visuomeninis, kultūrinis reiškinys – Užpalių bendrijos
leidžiamas mėnesinis laikraštis „Už palių“, kurį prenumeruoja vietiniai ir svetur
gyvenantys užpalėnai. Seniūnas ir bendrijos tarybos pirmininkas Vytas Jurka – laikraščio redaktorius ir siela. Toks leidinys – vienintelis Uten s rajone. Jame trumaliuose a silank s
ane e io

sku as

onas Kaune kas
aloniai endra o su
seniūnu V tu urka
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pai aptariami ūkiniai, edukaciniai ir socialiniai klausimai, iškilmingai paminimos
valstybės, bažnytinės šventės, žymūs žmonės. Daug vietos skiriama mokyklai ir
kaimų bendruomenėms. Laikraštyje yra ir užpalėnų kūrybos.
„Už palių“ – tai laikraštis, teigiantis gėrį, atjautą, keliantis žmonių dvasią.
Redaktorius, turėdamas lituanisto gyslelę, savo straipsniuose labai gražia, paprasta
kalba dėsto mintis.
Jis vengia užgaulios kritikos. Jaučiama didelė pagarba žmogui. Galbūt seniūno požiūris į kritiką iš dalies sutapo su vienu iš „Auksinių minčių“ skyrelyje
pateiktu D. Karnegi pasakymu: Kritika anaši
ašto aland i isuo et su r ta
at al. Redaktoriui arčiau širdies rašiniai apie žmogaus padorumą, sąžiningumą,
darbštumą. Seniūnas gerai pažįsta savo seniūnijos žmones, jų likimus, polinkius,
todėl visada pateikia gyvų pavyzdžių. Tai labiau ugdo, skatina nei piktesnės
pastabos. Jo palinkėjimai, sveikinimai visada dvelkia namų šiluma, mieli širdžiai.
Štai palinkėjimas Tėvo dienos proga:
ieli ė eliai
ors u s nuo dar suskeldė
rankos ė o nu airintas eidas tačiau ak se isada tes indi d iau s o i urėliai krūtiali

seniūnas

V. urka s eikina
ši ta et kanklinink
n

ikulskien
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nė e laka t irta
linti širdis. Laikraštyje visada prisimenami seniūnijos žmonių
gimtadieniai, mirusieji. Prireikus seniūnas išspausdina ir laišką užpalėnams.
„Už palių“ reguliariai leidžiamas nuo 1996 metų. Jau išleista 140 numerių.
Prieš Naujuosius metus prenumeratoriai gauna menišką mėnesinį kalendorių.
Atrodytų, jog viskas sekasi lengvai, sklandžiai. Tik nedaugelis žino, kiek prie
to darbo Vytas Jurka praleidžia bemiegių naktų, aukoja retas poilsio valandėles.
Leidinys turi didelę išliekamąją vertę. Tai tikras Užpalių krašto metraštis, kuriuo
ateityje domėsis ne vienas tyrinėtojas. Už iniciatyvą ir darbą leidžiant laikraštėlį
Vytui Jurkai pareikšta LR Prezidento padėka.
Užpalių seniūnija garsėja gražiai sutvarkytomis sodybomis. Miestelis kaip
bažnyčia – gražus, tvarkingas. Skveruose ir net ant stulpų žydi gėlės, centre
įrengtas fontanas. Seniūno iniciatyva renkamos gražiausios sodybos. Tai Aldonos
Kirvelienės, Stasės ir Beno Leikų, Danieliaus ir Virginijos Žilėnų sodybos. Visų
neįmanoma išvardyti.
Vytas – paprastas, nepasipūtęs, geras žmogus, šviesi asmenybė, labai vaišingas. Greitai pajuntantis ir greitai atsiliepiantis. Jį galima palyginti su bitele,
ilgam nutūpusia Užpaliuose. Bitininkas nuo jaunystės laikų. Jo sodyboje kvepia
medumi ir pienu. Tuo vaišina svečią, dovanoja korį su medumi. Iš tėvų, remdamasis Šapokos istorija, kurią jis mokėjo beveik atmintinai, Vytas paveldėjo
tvirtas tautines pažiūras, meilę savo tėvynei. Tai padėjo statant naujus paminklus, puoselėjant žmonių kultūrines vertybes ir tradicijas. Ne veltui „Pasagėlės“
vadovė Asta Motuzienė sakė:
e inau k
es dar tu e ei ne ūt
urkos. Iš
meilės gimtajam kraštui, jo žmonėms jis sodina vaismedžius. Tikimės, kad jie
žydės ir duos gražų derlių.
Vytas ne tik seniūnas, svarbiausia – jis gražios šeimos Tėvas. Su žmona
Laimute (ekonomiste) užaugino ir išleido į mokslus dukras Virginiją ir Onutę,
sūnų Vidmantą. Viena dukra tapytoja, antra – architektė, sūnus chemikas ir informatikas. Auga trys anūkai.
Vytas Jurka – tautos branduolio asmenybė, teigianti gyvenimo išmintį,
mokslą, kultūrą. Jis yra ne kartą sakęs:
V to urkos šei a
sūnus Vid antas
dukros Vir ini a
nutė ir

ona

ai utė
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„Gyvenimo pagrindas yra šeima, mokslas, darbas, sąžiningumas, darbštumas. Gerbkime vienas kitą, nedarykime to, kas pačiam būtų blogai. Neužsidarykime savame kieme. Matykime aplinkinius, išgirskime ir vienas kitam padėkime.
Neužmirškime vaikystės poterių, neišduokime tautinių nuostatų, būkime laisvos
dvasios, nepraraskime gimtosios žemės ilgesio.“
Kai Užpalių seniūnas Vytas Jurka pažymėjo savo gyvenimo šešiasdešimtmetį
ir darbo seniūnu dvidešimtmetį, prabėgę metai patvirtino, jog jo širdis karštai
plaka Užpalių kraštui. Nors svarbus mūsų kraštiečių V. Jurkos darbų pripažinimas, bet svarbiausia, kaip pats Vytas Jurka vertina savo darbą. Štai kokiais
žodžiais, baigęs dvidešimt dvejų metų seniūno darbų karjerą, jis apibendrino
savo buvusią kasdienybę:
ieli ūs kraštiečiai nuosta aus
ali krašto
onės
inant se tint deši t au ali a tru ut sta telėti l
iš šalies a el ti
nu
ent
eni
ir dar kiek onas ie as duos asid iau ti šiuo asauliu. tsiseikini as
eni o ūdo akeiti as niekada nėra len as l
kaleidosko e ra ė a
isas
eni as. Vis
eni
teko dir ti endrauti su
onė is todėl noriu sa o
inti is asidal ti su an sa u ta usio krašto
onė is.
li krašte ra
enau
au e eik keturiasdeši t et
ano ak se u au o antra u alieči karta. Visus dau iau
ar

u alėn

nuotrauko e entre
V. urka
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ar a iau a stu. er š laikotar
ie ta o an arti i inau
d iau s us ir ar us.
Visada asiliksiu dėkin as lči k krašto
onė s. ane os erko us
etus at e ė
ado auti
er alės kolūkiui. Kai o
onės riė ė kai sa
ėliau an sa ais ta o
isas
ali kolūkis isa seniūni a. ėkin as ten s sa i ald ės ado ei sk ri
dar uoto a s su kuriais teko išs r sti ne a ai sudėtin klausi . au sten ė ės atlikti
sa o ė o is kad skirti ini ai likt
as u alėnus. o aisro kultūros na us atstatė
tai
at ūs
onės. Sten ė ės sa o ė o is ra inti iestel t ark ti sk erelius
uos ren ti ten kur anksčiau anė kar es sodinti ėles. ėkin as
ali
ėlininka s
ūkininka s kurie a al ali
es isada adėda o. aila kad iki šiolei
ali s dar
a lenkė euro inės lėšos. Bet ro ektai au aren ti
ali ir Kai n
andentiekiui
ali
iestelio a linkai sut ark ti Kani k kultūros entrui re ontuoti. rti iausiu
laiku turėt
rasidėti dar ai ino a kai nus r s ra ono ado ė.
Kai kas sak da o kad
ali
ra urkos laikraštis. esi inč siu. io laikraščio
stei i ui
aketa i ui leid ai atida iau dau sa o ė
lais alaikio širdies šilu os.
is an ran us kai sa o aikas. orė au kad is ūt naudin as ir in or at us ir
u s
ieli
ali krašto
onės. a ai dėkin as tie s kurie rašė laikrašt rė ė
aterialiai latino s ausdino. Sten iausi kad ne ūt u auli strai sni kad laikraštis
teikt in or a i a ie
alius ar in us šio krašto
ones
kstančius ren inius.
ano troški as ūt kad
ali seniūni os endruo eni laikraštis
uo antis
enkioliktus etus šiuo etu il iausiai ietu o e dar il ai ūt leid ia as. io dar o
i tis ent koordinuoti eriausiai tinka seniūnui nes is la iausiai aučia seniūni os
eni o uls todėl linkiu nau a leidė ui ir redaktoriui sėk ės.
Vaik stė aun stė ra ė o tenos ra ono ai ni kai e ir ie i okslai aideli
radinė e ėliau Sald tiškio idurinė e ok klo e. u da as kai e ste ė au kai stie iasi
edeliai eda aisius ir ats kiek ien dien kla oda as er snie u ust tais laukais
kilo etrus iš ok klos s aud iant šaltukui ir akaruose stant arai s a o au ūti
sodinininku ir au inti
oni d iau s ui tokius ačius kai ara raudonšonius o uolius.
orė au stoti
r dos e ės ūkio te niku
sodinink stės s e ial . e a kadan i
okslai sekėsi
otina kal ė o ai ti idurin
ok kl ir stoti
e ės ūkio akade i .
Bestudi uoda as susi a ė au oto ra i a. ė ai kiek iš alėda i alaikė et norint nusi irkti
eresn otoa arat la oratorin ran reikė o dau iau lėš kuri au nedr sau kaul ti
Seniūnas V. urka
sėdi

riek e
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iš tė . at riau kad ali a a ildo ai u sidir ti ir i iniu dar u. akti is kro iau
ele inkelio a onus asaros atosto
etu Ka a stane iš ak en stačiau na us neaki ai dininka s adėda au aruošti kursinius dar us. Vakarais o askait
ore kiškėse
stato uose na uose dė au lan us rindis duris. ai ne tik u rūdino et ir su ora o nuostat kad norint k turėti ne ali a ūti išlaik tiniu siekti len ai auti et
reikia u sidir ti sa o rakaitu. Bai s okslus a au ask ri
tė išk tai ir liko
ne
endinta s a one
oni d iau s ui au inti akarės aros s al os o uolius. eko
kd ti kit
iršesni
nurod us lanus kurie s ne isada ritarda au et kitos
išeities ne u o. a au laninės siste os srai teliu ar a ietine kal a šnekant ald iai
atsto au ančiu rie ai du. Vaik stė e tiesio ausda au i to o ir a linkini kai
oni nuostat ne asitenkini
ūkio ald ia. ors i oda i to laikotar io re resi
akis
ir nesak da o et sa o a linko e t aiškiai išsisak da o. r ats ta s tokiu
ento
s onė e ne ė ia u ald ios atsto u isada aučiausi ne aukiai. odėl sten iausi kuo
a iau su riešinti
ento us ir kiek
ano a tuo laikotar iu nedidinti atstu o tar
dar uoto
ieškoti ko ro is .
entosios kas inu a uošt krašt teko lai ė at kti
. ir nuo to laiko
šis kraštas an ta o arti as
onės
eriausiais kai nais endradar iais. er tuos
etus u o isko su kai kuriais
onė is al ir nesuta da o
arakteriai tekda o
asi arti et ne ta
kad
o us ūt nuskriaustas aniekintas et ta
kad ats
atsitiest ar a ent sa o el esiu netrukd t kitie s. a aliau teko eiti ir tokias arei as
kai reikė o laik tis nustat tos t arkos tuo etu eikianči stat
. er tuos etus
isada laikiausi otinos su or uotos nuostatos kad niekada nedar k kita to kas ne erai
ūt tau ačia . uo laikotar iu kai tik radė o atsi auti kolūkiai
onės ė ė eriau
enti et dau u a dar kolūk e dar ė o kai
la . e a as a a
šaltinis u o
a al inis ūkis. a artinė is aki is iūrint kai kurie s rendi ai atrodo keisti. lčiuk
kai o
onė s olės iltus tekda o a intis
ali kolūk e ir kai t čia diena u o
skirta er
č. re ės atlaidus. si ai duokite koks alonu as e ani atoria s traktoriais dardėti su rieka o is olės kai ilna a n čia ir aikštė esi eld ianči
i ini
kai n . čiū kad
onės aklausė riešin u at e u ūt
an tek aiškintis ant
kili ėlio . ai ne ienintelis at e is kai tikrinda o ar dir a e er š entes nors da ar
kai a al o i ūt
ali a ne a iau adar ti eriau ailsė us. a ar tenka dėl to tik
a ailestauti et tuo laiku kitai ne u o ali a.
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Visada tariai iūrė au sald iai suokiančius al todėl ne u au a su tas adinadrau
rato.
ones ertinau a al dar
el es .
aniau ir te e anau kad
onės keičiasi.
ač aila kai kartais sa o el esiu susi adina er nuo on a ie sa e
et isie s reikia sudar ti s l as asitais ti.
ar
enda as lčiukuose a utau kad reikia dau iau dė esio skirti ir šei ai
dau iau endrauti nes au au o sūnus dukra. elikda o lais
sa ait ali .
čia dar
sa o ranko is stat os radėtos e eik tuščio is kišenė is. a ai au norė au turėti
sa o asto
u kuri ne ūčiau nieka skolin as nei aterialiai nei orališkai. i iškai
dir da as ailsėda au nuo ner inės ta os kolūk e.
a ai skaudu u o kai t i i o rad io e au dir au a linkės iršaičiu ra ono
ado ė a o skund iš
ali
Bu s kolūkio ir ininkas asistatė il ant u ės
kranto.
kad ta
ilis karkasinė iš lent ir s ali sur sta sa o ranko is u iršo
a inėti.
linkiniai at elės
onės atė kokie ait arai sunešė t
il
kai ienas
dir da au er naktis iki ar či . a ai dėkin as
ali krašto
onė s kad kai isuotinia e kolūkio susirinki e u o s arsto as sod os al ni kai e ir it no ardai as kur sukūriau sa o ranko is alsa o ano naudai. al tik išlie ant a aud
kad alsa ote ne ūkio ado ės naudai u ites an teko okėti d i u ai ran iau.
asitaikius ro ai išė au iš
ali kolūkio ir radė au dir ti
ali a linkė e.
alen ė o nors tuo kad u o nor uota dar o diena. Su links a ironi a risi enu kai
iš ra ono at ko arti os ko iteto ir
kdo o o ko iteto atsto ai šnekinti dir ti Vil či
kolūkio ir ininku. tsisakiau ot uoda as kad da ar turiu kalendori ir laikrod .
Vienas asiūlė isa tai asii ti kitas tru ut dau iau
stantis su rato ironi ir
areiškė kad a ituoti ne erta.
ač sudėtin as laikotar is u o
etai. Kolūki iri as endro i
or ani a i as ėliau turto dal os. au u a risitaikiusi
enti kolūkio s l o is
kai sako a u o alikti ant ledo. ie u o au ne ūkininkai kurie sa o dar o aisius
a ato o et ar keleri o dar ininkai da nai ir la ai eri dar ininkai et atl
turė o auti kas ėnes ir iš to
enti. tsirado
udruči
kurie su e ė o su irkti
iš seneli
a us asii ti te nik dau el alikda i liko is ranko is. ar kita ėda
kad
onės u o ri rat o ie s isk
ald ia nurodo la ai len ai iš arda ė ar
ne ri iūrė o astat te nikos. e eresnė adėtis ir susikūrusiose endro ėse. Kolūkio
laikais sukau tas turtas neatnau ina as nusidė ė o u o iš arduotas todėl o a ai
eliko a ininka s. S arkus ru lio nu ertė i as tai at u o did iulė ala kai
o us
atidir s kolūk e
ar dau iau et
rarado isus sa o a us u kelias aslau as
te nika. ar ir da ar ra nelik iduot endro i
kurias suneštas isas turtas ra uolė ir niekas nesiruošia ent dalinai atl inti. Kai sa o u dir t turt nešė
endro es
a linkė e niekas neklausė net ir atariant la iau tikė o u usiais kolūki
ado ais et
dar ir da ar seniūni o e ieško teis ės.
oniškai ali a tik u austi kad tai u o a aulė kuri lai ula ant skriaud adariusi
u usi
ado
et seniūnas nieko ne ali
adar ti kai e ė ė ir teisėsau a.
au nuo rudens
ali kultūros entre iešai kelia as klausi as dėl ano išėi o
ensi . at t ka kas turi sa o tiksl . au elis klausia kodėl ruošiuosi alikti
dar . au ka atrodo kad tai era ra i dar o ieta seniūnas ali adar ti isk . š
tikr
tai nėra. Visada aučiuosi l
tar
riekalo ir kū o. Seniūnas ato aučia k
reikėt
adar ti ko trūksta et da nai ūna surištos rankos. r la ai skaudu kai
o1911

U Ž PA L I A I I I

Lietuvos valsčiai

ali
V t

ar ės

iliet

urk s eikina

tenos

eras

. Katinas

ali

ar ės

V to urkos

iliečio

a er i o

ere oni a. Sei o narė
ilda

etrauskienė

ir Vilniaus
u alėn

seniūnas

eroni as

al

dis.

.

ar ės

ilietis

V tas urka tar
u alėn .
S. Balčiūno nuotraukos

1912

U Ž PA L I A I

A

Ž

U Ž PA L I

A

ali

PILI

IAI

ar ės

ilietis

V tas urka su šei a
ir anūkais

us os ne su ašaro is krei iasi a al os o a niekuo ne ali adėti. a niausiai dėl
lėš st iaus o kartais ir dėl kai no netinka o el esio. ai i is ne ali a ri ersti
ienodai el tis ir er ti kai n . okie su unda tik tada kai aliečia
ači interesus.
Seniūnas esti su ar tas ir turi
lėš
anaudo i o a ri o i
kuri
etai o et
is dau ė a ne a ai lėš raranda e ir dėl ači
ento neatsakin o o iūrio. iekas
nesusi sto ilda as šiukšles kur akliū a askui
ksta kad iškai u ersti atliekois.
u teršto s teritori o s sut ark ti au reikia tūkstanči lit o tas lėšas ūt
ali a anaudoti reikalin esnė s sriti s. idesni dar ai ro ektai s rend ia i ra ono
l
eniu. K edir au nesitenkinau idutiniais re ultatais. Visada norė au ir noriu kad
ali
onės
ent
eriausiai ūt sti riausi ūkininkai ini iat ūs erslininkai
liet si ska iausios dainos s ortininka s ne ūt l i
ar o . r isada kol a ė siu
su rasti u alieči
asieki ai ane d iu ins ir iš
ensiu dėl nesėk i .
iekur nesiruošiu kol leid ia s eikata nei iš a iuoti nei alikti
ali krašto.
ia r nai sa o ranko is susili d iau na elius ka inėse ilsisi ano a utė ir tėtė.
ia kraštui o
onė s kiek leido ano ė os ir ali
ės atida iau e eik is
sa o dar in iausi a iaus dal . tsis eikinda as linkiu isie s u alėna s drau a s
ne rarasti ilties tikė i o ateiti i ir s ar iausia asitikėti sa o ė o is nenusi inti et
kokio e situa i o e. ei u tikėsite dėsite astan
nu alėsite net ir li as a aliau risitaik site kad os a iau ka uot . ir ant a al otai su u nele seksis ir ūkininkauti.
atin i linkė i ai ūs auni ui.
aliuose ra er
ali
i siekti okslo ėliau
studi uoti. ei u ūs s a onės neišsi ild s
aliuose s etur neu irškite šio krašto.
ir ai ro ai asitaikius r kite tė išk tenai kur laukia tė ai arti ie i. r isada
sa o dar u siekite kad
ali kraštas ūt
ino iausias arsiausias e ės ka elis.
r s ar iausias alinkė i as su arti u su kai nu elkitės tai kai norėtu ėte kad
su u is el t si. ada isie s
enti us dau s a iau.
o su nuošird iausia eile ir a ar a linkiu u s ieli u aliečiai aš au u s
ūs seniūnas.
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Spinduliuojanti gerumu

Pedagogė, visuomenininkė Nijolė Rimkevičienė
na

alu inskien

Užp liuose gimė ir augo ne viena veikli moteris. Tarp jų ir 1942 m. gimusi
Nijolė Visockaitė-Rimkevičienė. Čia prabėgo jos vaikystė, čia ji baigė Užp lių
vidurinę mokyklą ir iki šiolei neužmiršta užpalėnų. Mokykloje buvo gera sportininkė: plaukikė, tenisininkė – dabar remia Užpalių gimnazijos teniso komandą
„Perkūnas“. ra įsteigusi prizų už laimėjimus varžybose.
Baigusi Vilniaus pedagoginį institutą, įgijo istorijos ir socialinių mokslų mokytojos profesiją. Dirbdama Uten s aukštesniojoje medicinos mokykloje vyr. dėstytoja žinias gilino Ka no technologijos universitete ir 1998 m. baigė studijas. Įgijo
edukologijos magistro laipsnį, o 2004 m. tapo docente. Dirba Utenos kolegijoje,
dėsto filosofiją, sociologijos pagrindus. Ją myli ir gerbia studentai. Skaitydama
laikraštį radau gražų studentės atsiliepimą apie dėstytoją Nijolę:
e ul mūsų visų vei u se atsis in i erumas velnumas su rati
mas
l la iausiai linkiu Jums
styt a ir t liau skleisti sav
erum
in im
ai ir il s i e veskit mus
styt a i ne i
ni s
in im ka al tume eriau a inti vieni kitus ir asaul
Tai padėka už suteiktą gėrį kiekvieno studento širdžiai, atiduodant dalelę savęs.
Neapsiribojo Nijolė vien darbu, nes jos pagrindinis kredo:
ik en rau ant
alima atrasti yvenim esmę Ji visą save atidavė Utenos kraštui, o ypač Užpalių
krašto žmonėms. Ji kolegijos Sveikatos priežiūros ir socialinės rūpybos fakulteto
tarybos pirmininkė, tarptautinės labdaros organizacijos „Lions“ klubo Užpaliuose
fundatorė, Užpalių bendrijos tarybos narė, Utenos moterų centro „Ievos namai“
direktorė, moterų sveikatingumo programos „Krūties vėžio prevencija“ vykdytoja –
gerosios ambasadorės vardą turinti narė, Lietuvos karališkosios bajorų sąjungos narė.
e ina Ni l
Van a Gen vait
Vis ckait s su mama
Gen vaite Vis ckiene
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Vilniaus u al nų
seniūnas J Galvy is
N

imkevi ien ir
alių seniūnas
eraminas

Labai plati Nijolės labdaros veikla. Būdama tarptautinės labdaros organizacijos
„Lions“ Užpaliuose fundatore, visus norinčius aprūpino akiniais – net 400 vnt.
Daug kaimo žmonių, turinčių negalią, gavo įvairių tipų vežimėlių, kėdžių, dviračių, vaikai – sportinių marškinėlių, drabužių, avalynės, kuprinių.
Užpalių kultūros centro saviveiklininkai po kiekvieno renginio visada būna
Nijolės pasveikinti. 2010 m. birželio 5 d. jos iniciatyva Užpalių senojoje cerkvėje
buvo surengta sakralinės muzikos ir poezijos šventė „XXI a. santaka“, kurioje
dalyvavo JAV ambasadorė Anne E. Derse su vyru. Koncertas užpalėnams buvo
atgaiva sielai, – tai Bacho, Mocarto, Donicečio ir kt. kompozitorių kūriniai. Po to
kultūros centre visi bendravo prie arbatos puodelio. Ir tai ne vienintelis malonus
susitikimas su Nijole Rimkevičiene.
2009 m. spalio mėnesį Utenos rajono savivaldybės taryba šventiniame posėdyje suteikė Nusipelniusio Utenai žmogaus vardą už aktyvią visuomeninę veiklą
Utenos moterų centro „Ievos namai“ direktorei Nijolei Rimkevičienei. Ta proga
„Utenos diena“ išspausdino dėmesio vertą interviu su Nijole Rimkevičiene:

Gimiau ir au au
aliu se
veliai uv a rasti m n s Vis laik av ausi
mama Ji uv
i el
timist
ar
ir ama m
ainu ti ik
m aus eru
mu n rs atyr ir skriau ų yvenime Ji mane m k erum sav
avy iu nieka a
nenusi rę av nu neturtin ai yvenan ių eimų sku
kaimynams
a al
Galiu
asakyti ka mama uv t laik irm i s cialin ar u t a i teik a al kitiems
nelauk ama atly inim
Visu menin s veikl s reik a utau anksti
ar m kykl
uvau i el aktyvist
kau ainavau susi av au s rtu
laukimu tenisu
rie
metus ra au ir ti me icin s m kykl
D stau il s i
il s i kai iūriu ir
inių er avim

i i au
stu entams

ten s k le i
asak
krat
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m aus var

viet i k

ry ių

imkevi ien

m

ten s ra n savival y s mer Alvy
u

suteikim Ni l
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atin a

van imas

kultūrinę s cialinę visu meninę veikl ir tar tautinių

l t im
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eras m kyt as ne asak visk
et vili a aunu lius
a inim keli
iai esu t s
nu m n s ka tar stu ent ir styt
turi ūti ly iaver iai a ar ūs santykiai t ks
yra visų styt ų
iūris tar usavi santykius t l akultet atm s era yra ilta
tu entai i iu asi t kiu en ravimu Visu met sten iausi su rasti aun m ų ir
au it ri e kurti rau i k atm s er
Di eli
asiauk im reikia tam kuris ry tasi ūti m kyt u a iau nieka a t
nesi ail au e t
styt u ūti len viau nei m kyt u nes ateina m tyvu ti m n s
l ir en r kal rasti visu met a ras iau ies sakant en ravimas su aunais
m n mis la ai
ityviai veikia nelei ia m styti senama i kai yvenimui suteikia
iu laikin tem
l il s i
Ji visų m kslų ra ia Visu met uvau au iau humanitarinių
alykų alinink
avaime ka kai i sirutuli
ka
alinkau ūtent
e askaitų k le i
turiu au visu meninių arei ų su veikat s rie iūr s
ir s cialin s rū y s akultet tary s irminink
ar
tary s nar
visu meninę
veikl sten iu si atraukti ir stu entus A itu u aunim neven ti la arin s veikl s
kvie iu alyvauti erum akci se kuri s skirt s s cialiai remtin ms eim ms Dalyvau u
ir r ektin e veikl e Vienas i r ektų
Mer inų e imų sti rinimas
u stu en
t m keliavau Vien kur vyk kataliki k
aunim suva iavimas Di iu u si ten s
k le i s teikta a ka u visu meninę veikl mal nu ka man visu meninę veikl
remia k le i s ir a ministraci a
M terų centr Iev s namai
irekt re esu nu
metų ių namų i a kil
ni
a ti kitiems iu atve u kit ms m terims kuri ms t s a al s la iausiai reikia
aky iau ia t kia en ra m i ka arei a iu metu kai Iev s namai mini veikl s
met aliu tei ti ka kartu su kit mis m terimis kuri s alyvau a klu veikl e nu
at
kūrim (su
tak niene D ukiene
akaliene A elaniene G La inskiene
ir kt ) nuveikta i ties nema ai ai tei ti turiu a rin
nes mūsų r ani aci s veikla
atsis in i ne tik ra n alies iniasklai e et ir u sieni alių in rmaciniu se lei iniu se
M terų centr a rin iniai veikl s tikslai kelti m terų k m etenci vairiais yve
nim klausimais a ti s ręsti skau ias s cialines r lemas (sveikat s smurt
e ar
yst s) traukti m teris kultūrin yvenim
alaik me lau ius ry ius su N rve i s
e mark a skrities kaim m terų r ani aci a (n rve s kiekvienais metais atvyksta
ten ren ia seminarus skait
askaitas) Jau sen kai vyk ma smurt
rie m teris
krūties v i revenci a M terys su a in inam s su ia nk l ine li a suteikiama ms
alimy nem kamai asitikrinti sveikat
u tikslu
kaim viet ves va in a
i
ni kas in
aut usiukas
ra skait m s askait s vyksta iskusi s iais klausimais
lau iai en rav me su A ne u kiene ek alyvauti Lietuv s m terų III ir IV su
va iavimu se kur atst vavau ten s ra n ir a skrities m terims kai iau rane im
ten s a skrities m terų yvenimas realy ir r lem s
ten iu si ka m terys autų kvali iku t teisinę in rmaci Jei s in tų teisinę
r lem s usę austųsi kur kas tvirtesn s ir sau esn s
ūna atve ų kai krei iasi vien kiu ar kit kiu klausimu ne tik m terys
artais
su ai ti us ien et visu met i klausai nes auti arei
a ti
a mal nu kai a
tarim ir a al s ra stu entas Gera in ti ka tavim asitiki ai yra auk iausias
vertinimas
9 7
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su ir tar tautini klu
Li ns un at r J a rin inis tikslas teikti vairi
a al
tiems kuriems s reikia Ve ama i s i
s su ūriau vairių r esi ų m
nes (nema a alis i
alių
m kyt ai ūkininkai alis ten s k le i s styt ų
savival y s ar u t ai verslininkai me ikai) Visi klu nariai siekia a ti m ui
iam klu ui tar ininkau ant uv sulaukta aram s i u sieni alių J s sulauk sunkiai
ser antys ne alie i e ar iai au iavaik s eim s
asmet yra r ani u amas taut ail s ar ų ir r esi nalaus men ar ų aukci
nas J metu surinkti ini ai ūna skiriami ser antiems leukemi a vaikams ei ten s
ar eliui
lut
kur lank vaikai turintys re im sutrikimų Jau au y metų klu
nariai r ani u a nem kam akių atikr kaim m n ms
ten s a skrities li nin
av l ų si yti atalynei rea ilitaci s centras ne aliesiems k m ensacin s technik s
alių imna i s irm k liai av ku rines viena klas
s rtinius mar kin
lius vira ius
aliu se yvenan iai l lininkei
itai uv arū inta siuvim ma ina J s su
kurt mis l l mis av si ir n rve ai

Ai ku ir amas visu menin ar
ūna eini ir u kliūni atiri ne tik tei iamų
et ir nei iamų em ci ų ti ry s suteikia kitų m nių alaikymas ma u ka visu met
ir visur sutinku en ramin ių en rau ama su
miais m n mis saky iau turt u
vasi kai ir aunu
ų visu meniniams tikslams yven inti
su kin a visiems klu
nariams kurie au au metų atlieka erus ar us
altruisti kai a e a kitiems yra iniciatyvūs i ra in i
snūs

La ai m stu keliauti eli n s ūna ne tik visu meniniais ar tikslais et ir
a intin s ek a uv ti Itali e Airi e Austri e Lenki e N rve i e V kieti e
Is ani e rancū i e Nei il m s ū
alik In i a ri Lanka u av
ten yve
nan ių m nių timi mas tų alių kultūra
Dar atinka a silankyti mu ie u se alyvau u Ver en s klu ren iniu se
artais m stu a ūti kiek ramiau u met asi iūriu k ki in rmacinę lai ar
aukiai su rau e asi neku iu u
Va ru eniu tai nesi aviu Mieliausias avasaris Jis a e a ir suteikia m ui
nau ų min ių i ų
m us a in amas amt
a sta ir save avasaris suteikia
timi m tik im nau ų lanų sumanymų

Man atr
ka
m aus yvenim tikslas
sav veikla
ai alima asiekti vairiais keliais
tiek sav
r tine tiek visu
veikla Visu menin veikla asi ymi tu ka m us reali u a sav
nesiva vau amas kiais materialiais i skai iavimais ian ien aliu
meninei veiklai man i ties ati u ta au laisvalaiki valan ų ta

i inti em e
r
menine ilantr ine
i as sumanymus
asakyti ka visu
iau maty ama ka
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m n ms reikalin a ių r ani aci ų veikla a ir re iu
e sav yvenim rasmę is
man visu menin s veikl s vertinimas man yra reik min iausias ar in iausias ai ne
tik vertinimas et ir askatinimas tęsti ra tus ar us
Jau Antik s laikų m styt ai tei
ka
m us sukurtas tam ka myl tų kitus
ir teiktų nau
iems Visu menin s arei s uv vertinam s auk iau u in ivi ualius
interesus as era ir nau in a visu menei yra era ir nau in a kiekvienam s nariui
N r iau ar nuva iu ti Graiki
as susi ę su Antika
ventas alykas ra
ių ra ia yra Antik e Anks iau i min iais uv avimasi Gaila ka ian ien ų
statusas kiek akitęs a ar i min iai tie kurie i m tinų ir ensininkų atima a al as
emiu si Arist teli etik s rinci ais kurie tei ia ka
yvenime nereikia eiti
kra tutinumus ūtina i laikyti vasi s ramy ę
Nereikia ne i ti yk i nes is lu
m ų var u m k ti atleisti tam kuris
ei
a emin Geras m us rau as yra i iausia verty
asak A e ent
iu eri yra viena verty
tai m aus ry ys su m umi asi alintas
iau smas
a vi u a
skausmas er us suma a tai yvenim il s i a
„Utenos diena“, 2009 10 17.

Užpalių „Lions“ klubo rekomendacija
Užpalių „Lions“ klubo nariai siūlo šio klubo narei, įkūrėjai i olei
imke i ienei suteikti Užpalių garbės pilietės vardą.
Nijolė Rimkevičienė palaiko glaudžius ryšius su Užpalių seniūnijos žmonėmis.
Ji žino miestelio žmonių problemas, stengiasi jiems padėti,
užjaučia ir suteikia materialią paramą šeimoms, netekusioms maitintojų ar sudegus namui.
N. Rimkevičienė asmeniškai parūpino funkcines lovas Skaržinskui bei G. Juzulienei, kuriai padėjo parūpinti ir slaugos pašalpą.
Jos dėka su Užpalių istorinėmis, kultūrinėmis vietomis susipažino JAV ambasadorė Anne Derse, Danijos, Vokietijos, Norvegijos
delegacijų ar kolektyvų dalyviai.
Nijolė organizavo krūties vėžio prevencijos renginius, kurių
metu Užpalių, Kaniūkų moterys galėjo nemokamai pasitikrinti sveikatą ir turėjo galimybę pabendrauti su Seimo nare Agne uokiene.
Už dalyvavimą šioje veikloje Nijolei Rimkevičienei 2005 m.
buvo suteiktas gerosios ambasadorės vardas.
Daugiau kaip 10 m. ji finansiškai remia Užpalių gimnazijos
teniso klubą „Perkūnas“.
Visada pasveikina Užpalių kultūros namų dramos būrelio
narius, įvykus premjeriniams spektakliams.
Jos iniciatyva 2001 m. Užpaliuose buvo įkurtas Užpalių „Lions“
klubas, kuris bendrauja su dviem Norvegijos „Lions“ klubais. Jų dėka
Užpalius pasiekia finansinė parama bei labdara.
9 9
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Ši labdara išdalijama tiems žmonėms, kuriems ji ypač reikalinga:
drabužiai, avalynė, neįgaliųjų vežimėliai, vaikštynės, funkcinės lovos.
Gauta ir išdalyta žmonėms apie 400 akinių, atliktos nemokamos akių patikros.
Parama pasiekia ir Užpalių gimnaziją: sportinė apranga, dviračiai, kuprinės, higienos priemonės ir kt.
Nijolė palaiko ryšius su Užpalių moterų bendrija „Širdžių
šiluma“, stengiasi burti moteris į įvairius renginius.
Šios bendrijos vadovė O. Palubinskienė buvo pakviesta dalyvauti
seminare, kuris vyko JAV ambasadorės rezidencijoje, B. Minutkienė
turėjo galimybę vykti į Norvegiją, dar dvi moterys buvo pakviestos
vykti į Prancūziją.
Už aktyvią visuomeninę veiklą Nijolei yra suteiktas Utenos
miestui nusipelniusio žmogaus vardas (2009 m.).
2011 m. už aktyvią švietėjišką, kultūrinę, socialinę veiklą bei
tarptautinių ryšių plėtojimą ji apdovanota jubiliejiniu atminimo ženklu,
pažymint Utenos miesto įkūrimo 750-ąsias metines.
Tai tik dalis N. Rimkevičienės nuveiktų darbų garsinant Užpalių kraštą, jo pasiekimus, kultūrinį gyvenimą.
Už minėtą prasmingą, įvairiapusę socialinę veiklą šiame krašte
užpalietei Nijolei Rimkevičienei rekomenduojame suteikti Užpalių
garbės pilietės vardą.
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Petras Abukauskas – ryšininkas, sujungęs
Lietuvos miestus
Aurimas Abukauskas

Petras Abukauskas gimė 1907 m. lapkričio mėn.
L gamiškio kaime. Tėvų žemė ir sodyba ant aukšto
Šventosios kranto, netoli Krokulės šaltinėlio. Vyresnis
Petro brolis Pranas augo tėvų pagalbininku, o Petrui buvo sudarytos sąlygos mokytis. Baigęs Užp lių
progimnaziją, 1923 m. vyksta į Kauną ir, įstojęs į
Aukštesniąją technikos mokyklą, įgyja elektriko ryšininko specialybę. 1927 m. jis jau montuoja ryšių
komutatorius ir tiesia telefono linijas, sujungiančias
Lietuvos miestus ir miestelius. 1923 m. veda Žemės
ūkio ministerijos buhalterijos darbuotoją Veroniką
Sabaliauskaitę, dar studijuojančią neakivaizdiniu būdu
Vytauto Didžiojo universitete. Vyriausybei nutarus
automatizuoti ryšių tinklą ir tuo tikslu pirkti įrengimus, P. Abukauskas ir P. Toleikis 1934 m. koman-

Mokslo metai. 1923 m.

Po lagerio, tremtis Angarske.
1951 m.

Mokslo metai Kaune. 1924 m.
1922

U Ž PA L I

A

Ž

Ž

P

A

I

I

I

A

I

I

A

Su šeima Kaune.
1939 m.

diruojami dvejiems metams į Angliją specializuotis montuojant ir aptarnaujant
autotelefonijos įrengimus.
Sugrįžęs į Kauną P. Abukauskas 1935–1937 m. profesionaliai dirba montuojant
autotelefonines stotis entriniame pašte Laisvės alėjoje ir Šančiuose, Juozapavičiaus
prospekte. Skiriamas vyriausiu mechaniku įrengimų priežiūrai Kaune, o atgavus
Kla pėdos kraštą ir Klaipėdos ATS. Dalyvauja Šaulių sąjungos veikloje, būdamas
ryšių tarybos leitenantu.
1941 m. birželio 14 d. suimamas ir išvežamas į lagerius Archangelsko srityje. Žmona Veronika Abukauskienė, 4 metų sūnus Aurimas ir 9 mėnesių dukrelė
Marytė ištremiami į Novosibirsko sritį, Karasuk Barabos stepes. Po dvejų metų
P. Abukauskui pranešamas teismo (troikos) nuosprendis – 10 metų lagerio pagal
58 straipsnį. Karo metų badas, miško darbai, aukštos įtampos linija Abakan–Taišet, tai Velsko, Svijažko, Taišeto lagerių kasdienybė. Ir „laisvė“ 1951 m. be teisės
sugrįžti į Lietuvą. Įsidarbina pagal specialybę netoliese, Angarske, kur statomos
raketinio kuro ir urano sodrinimo gamyklos. Pagal 1954 m. Malenkovo įsaką
vėl tampa tremtiniu. Pasą atgauna ir reabilituojamas 1957 m. po XX komunistų
partijos suvažiavimo.
1961 m. sugrįžta į Vilnių, įsidarbina Energetikos valdyboje ryšių skyriaus
inžinieriumi ir užsiima energetikos ryšių aukštos įtampos linijų tobulinimu, prioritetinių sistemų įvedimu. Ne kartą apdovanojamas už naujoves, demonstruotas
TSRS liaudies ūkio pasiekimų parodose. 1975 m. išėjo į pensiją, 1977 m. mirė,
palaidotas Užp lių kapinaitėse greta tėvų.
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Kukli žymaus žmogaus biografija
Vanda Kuliešienė

Gimė 1930 m. ir augo Užpalių
miestelyje Onos ir Antano Adomaičių
šeimoje. Užpalių vidurinę mokyklą baigė
1950 m. Studijuoti išvažiavo į Ka ną,
baigė Lietuvos žemės ūkio akademijos
Mechanizacijos fakultetą ir 1956 m. gavo
inžinieriaus mechaniko diplomą. Baigęs
studijas, buvo pakviestas dirbti į ką
tik sukurtą Žemės ūkio mechanizacijos ir elektrifikacijos mokslinio tyrimo
institutą. Institute, eidamas skyriaus
vedėjo pareigas, dirbo mokslinį darbą.
1968 m. – jis jau technikos mokslų
daktaras, o nuo 1972 m. – vyresnysis mokslinis bendradarbis. ra keleto
knygų, taip pat mokslinių straipsnių
apie žemės ūkio gamybos kompleksinį mechanizavimą, traktorių ir mašinų Boni a as do a ičius
naudojimą autorius.
Štai kaip apie savo krašto žmones samprotauja B. Adomavičius:
alėnai eln tai ali did iuotis kad
i to i e ė išau ino
dau
a i
er
ė n
linči ir sa o dar ais
uošianči
oni . Kiek iena io ra i a
skirtin as ė i as
sa o tiksl
skirtin os et ienodai ran ios
i tinės e
intos ėdos.
ik skaudu kad laiko er etai dau eliui
u o skaus in i kad
ne ien
laškė o airius asaulio kraštus... ačiau atirti išeni ai
tai sa otiškas as en ės ertės atikrini as. odėl
su dideliu alonu u
kstu tradi inius u alėn susitiki us.
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Gražios šeimos motina
Stanislo as Balčiūnas

Vargu ar rastume užpalėną, kuris, sugrįžęs gimtinėn, nepasuktų nedidele miestelio gatvele, pavadinta
Krokulės vardu, atsigerti ir atsigaivinti švento šaltinio
vandeniu, atgaivinti prisiminimų. Man tie prisiminimai
sugrįžta vos įsukus į šią gatvelę, kur kairėje pusėje
pokaryje pastatytame name prabėgo mano moksleiviškos dienos. Tačiau jos prasidėjo ir iki šiol neišblėso
kitoje, paskutinėje šios gatvelės sodyboje, kur dabar
gyvena kardinolo Audrio Juozo Bačkio pusseserė Bronė Trepkuvienė. Tiesa, tą sodybą užpalėnai iki šiol
vadina Galvydžių namais. Nors Galvydžių namuose
pragyvenome tik vieną, 1950 metų, žiemą, tačiau dar
prisimenu, kaip pavasarį čia žydėjo didelis sodas,
prisimenu didžiulį klojimą, kurio jau nebėra. Nebėra ir kitų pastatų, išlikę tik namas ir klėtis, kurioje
kažkada tilpo visi „Pažangos“ kolūkio grūdai. Ir dar
atmintyje išlikęs pušynėlis už klėties, kur buvo diar ius.
džiulis, pusiau po žeme įrengtas rūsys, tik jo stogas
kyšojo virš žemės, o mes, išdykėliai vaikai, žiemą su
slidėmis nuo jo kartais nuskriedavom, kai pasirodydavo, kad kiti kalneliai per
maži. O vasarą pušynėlis mums, paaugliams, būdavo kasyklomis, kuriose negiliai
po velėna rasdavome krūvas nuo karo likusių, nesprogusių automatų šovinių su
kulkomis ir paraku. Buvo ir tuščių, su suplyšusiomis, prasiviepusiomis gilzėmis.
Vilniaus Arkivyskupo
namuose. 1993 09 03
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e aiči
au iesčio

rad.

mokyklos mokytojai.
B.

eštaraitė

edė as .
.

elinis
.

al

daitė

. u tė.
.

ok klos

ekeris

.

alino nuotr.

Vaikai spėliodavom, ar čia buvo kokia ginklų slėptuvė, likusi nuo karo metų, ar
tik atsitiktinai išbarstytos krūvos šovinių. Matyt, ir karo metais Galvydžių sodyba
buvo pavojuje
Pokario metais, tarybiniais laikais mes mažai težinojome, kas buvo tie Galvydžiai. Juo labiau, kad čia buvo įsikūrusi „Pažangos“ kolūkio kontora, vėliau gyveno
Stasė Ruseckienė su keturiais vaikais, pokario metais atsikrausčiusi iš Plad škių
kaimo. Vėliau, net 15 metų, šioje sodyboje šeimininkavo apylinkės veterinarija.
Tik atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, kai sugrįždavome į kraštiečių susitikimus, Galvydžių namuose gyveno buvusi pirmosios laidos Užp lių vidurinės
mokyklos auklėtinė Antano Galvydžio dukra Bronė Trepkuvienė. Ši sodyba kažkada
priklausė jos dėdei Juozui Galvydžiui, kurio šeimoje išaugo trys vaikai. Jauniausia
dukra Onutė Galvydaitė, vėliau tapusi Bačkiene, yra garsių Lietuvos diplomatų
žmona ir motina, taip pat kardinolo, arkivyskupo Andriaus Juozo Bačkio mama.
Onutė Galvydaitė gimė 1907 m. gegužės 25 d. Vyresnieji – brolis Antanas
ir sesutė Verutė – jau buvo baigę carinę rusišką mokyklą Užp liuose, tad tėveliai
sumanė Onutę leisti mokytis į Utenos „Saulės“ progimnaziją.
1926
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Baigusi Utenos progimnaziją, Onutė Galvydaitė išvyko į P nevėžį. Nepasitenkinusi progimnazijos žiniomis ir
jausdama potraukį pedagoginiam darbui,
ji įstojo į P nevėžio mokytojų seminariją.
Čia į ją dėmesį atkreipė Stasys Antanas
Bačkis, išgirdęs ją raiškiai deklamuojant
eilėraštį. Jaunuoliui Onutę nuolat piršo
jo draugas Adolfas Šapoka, kuris vis
kurstydavo žavėtis, koks gražus jos balsas, kokia ji nuostabi dainininkė, kokia
artistė ir kokia gražuolė...
Stasiui Antanui Bačkiui Onutė
„krito į akį“ ir kurį laiką jie dar susirašinėjo laiškais.
Panevėžio mokytojų seminarijoje
Onutei Galvydaitei lietuvių kalbą dėstė
prof. J. Balčikonis. Onutė prisiminė, kad
profesorius atkreipė dėmesį į jos pavardę
ir paklausė: jei tėvas Galvydis, tai kodėl
.
ji ne Galvydytė, o Galvydaitė. Profesorius Su sūnu is ičardu ir udriu uo u.
pasiteiravo, kaip ją Užpaliuose vadina.
– Niekas kitaip nesako, tik Galvydaičia, – paaiškino Onutė.
Profesoriui nieko kito nebelikę, kaip gerbti užpalėnų tarmę – taip Onutė ir
liko Galvydaičia arba Galvydaitė.
Baigusi Panevėžio mokytojų seminariją, Onutė Galvydaitė išvyko į Žema čių
Na miestį dėstyti lietuvių kalbos liuteronams, kurie labiau simpatizavo vokiečių
kalbai. Bet jaunoji mokytoja sugebėjo ne tik vaikus, bet ir jų tėvus palenkti į
lietuvių pusę. Gal tai lėmė ir jos visuomeninis aktyvumas – čia ji įkūrė Lietuvių
moterų draugijos skyrių ir pati jam vadovavo.
Ved inio
et

eni o

sukaktis.
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Stasys Bačkis tuo metu jau studijavo Paryžiaus universitete, bet Onutės
nepamiršo, jie vis susirašinėjo laiškais. Po studijų Paryžiuje Stasys Antanas Bačkis
buvo paskirtas Užsienio reikalų ministerijos Politinio departamento sekretoriumi, o
1933 m. Užpaliuose įvyko Onutės Galvydaitės ir Stasio Antano Bačkio vestuvės.
Taigi, po septynerių metų pedagoginio darbo su vyru ji išvyko į Ka ną, o po
penkerių metų S. A. Bačkis buvo paskirtas Lietuvos pasiuntiniu Paryžiuje.
Dar gyvendami Kaune, jaunieji Bačkiai vasaroti atvykdavo į Užpali s.
1934 m. Onutė ir Stasys Bačkiai susilaukė pirmagimio sūnaus Stasio Ričardo, o
1937 m. jiems gimė Audrys Juozas.
Kai 1997 m. per kraštiečių susitikimą į Užpalius atvykęs Audrys Juozas Bačkis,
jau būdamas Vilniaus arkivyskupijos kardinolu, senuosiuose Galvydžių namuose
mamos 90-mečio proga su užpalėnais traukė senų laikų dainą „Du broliukai kunigai, du broliukai urėdai“, tai net giminaičiai stebėjosi – iš kur visa tai jis moka.
1928
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Kun. uo as
Krokulė e
č.

re

u skis

er
ės atlaidus

dešinė e . Kardinolas
udr s uo as Bačkis
kairė e

– O, mama būdama gera dainininkė su mumis dainuodavo ir mus išmokė, – paaiškino kardinolas.
Jis prisimena, kad „ okantis ok klo e asaros atosto
etu a a asii da o
lietu išk
ra atik ir okė aikus tais klin os lietu i kal os.
otinos rū esčiu ir
astan o is liko ne a iršti tradi iniai lietu i
a ročiai lietu iškos dainos...“1
Prisiminus, kad jau nuo 1938 m. Onutės ir Stasio Bačkių šeima gyveno
Paryžiuje, akivaizdu, jog lietuvybės puoselėjimas ir mūsų šalies pasiuntinio Prancūzijoje lietuviškumas buvo persismelkęs iki širdies gelmių, nes ir S. A. Bačkio
mokslinis darbas buvo „Lietuvos ir Šventojo Sosto konkordatas“. Už šį darbą
jis gavo teisės daktaro laipsnį. O knygoje „Užjūrio lietuviai. Vardai ir veidai“,
išleistoje 1995 m. Vilniuje, apie Onutę Bačkienę taip rašoma: „Visuo enės eikė a.
ietu os di lo ato
ona. os rū esčiu sunkiais karo ir okario etais Bački na ai
u o auki u uo ė a lietu ia s.“
1947 m. Onutė Bačkienė dalyvavo Visuomeninio ir socialinio moterų susivienijimo III kongrese Paryžiuje. Šiame kongrese O. Bačkienė skaitė pranešimą
„Lietuvė motina“, kuriame apibūdino lietuvės mentaliteto bruožus – kūrybiškumą,
jautrumą puoselėjant šeimos židinį, nepaprastą moralinę ištvermę, kai šalį ištinka
baisūs pavojai. Sudėtingomis svetimšalių invazijos sąlygomis lietuvės nepalūžta,
netampa vergėmis. Ji pabrėžė, kad ir nuniokojus Lietuvą, kai daugelis vaikų atskirti nuo motinų, šeimos ištremtos, išblaškytos, lietuvės motinos nepraranda vilties
dėl teisingumo ir prigimtinių motinystės teisių išsaugojimo, dėl krikščioniškųjų
vertybių puoselėjimo šeimos ir tautos gyvensenoje.
Vėliau, išrinkta Pasaulio motinų sąjūdžio tarybos nare, Onutė Bačkienė
nuolat kėlė opius Lietuvai klausimus.
Viena iš brangiausių relikvijų Bačkių šeimoje – Popiežiaus Jono Pauliaus
II palaiminimas 50 metų jų vedybinio gyvenimo, arba auksinio jubiliejaus, proga. Nedaug surastume šeimų, kurios
tiek dešimtmečių išsaugo tokią šeimos 1 Vasiliauskienė A. Šeimos motina, Voruta 1997,
darną. Sulaukę senatvės, sugrįžę Liegeg. 24, Nr. 20 (302).
1929
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tuvon, Stasys ir Onutė įsikūrė Vilniaus senamiestyje, oriai, su diplomatine ir
žmogiškąja patirtimi, artimo meile ne kartą sutiko savo šeimos židinyje Užpalių
krašto žmones, o Stasys Antanas, net ir gulėdamas ligos patale, pačius šilčiausius
žodžius yra pasakęs apie savo žmoną Onutę, kuriai visus nuopelnus stengėsi
priskirti, kai pas juos lankiausi jau beveik prieš du dešimtmečius, rengdamas
pirmąją knygą apie mūsų kraštą „Užpaliai – mūsų svajonių kraštas“.
Apie Onutės Galvydaitės ir Stasio Antano Bačkio šeimą, jų gražiai, lietuviškomis tradicijomis išauklėtus ir garbingų postų pasiekusius vaikus derėtų parašyti
ne vieną solidžią monografiją, tačiau čia tik keli epizodai, keli prisiminimai iš
įvairiaspalvio lietuvių tautai svarbių žmonių gyvenimo.
Šie poeto Jurgio Baltrušaičio posmai gauti iš profesoriaus Broniaus Vaškelio
1972 12 04.
Onai ir Stasiui Bačkiams
ur is Baltrušaitis
Kai nūnai tau šird skauda
Kai rankas tau

er ia

ančiai

Suok lietu i t li raud
ai

a uoda ta o Kančiai...

u ištraukei urt kart
es u ta o dur

t ko

r u ta o lais ės

art

o udoši

o udik ...

ie nustos tau ka
iausis

kas

ar o Kr i

kal

u tik sti rink sa o d asi
u tik auklėk keršto
ūs

ie as

ali ...

i los klo a

S eti i šernai as knisa
Verki e dalies nusto
ūti r ki ės u
š inau kad
au

erškėči

Bet aš skel iu
Kad e

isa...
u s dar skirta

rau i

dirsi

ilt t irt

er alės ne irsiu...

1942 02 16
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Gimtinės poetės pėdos
Bronė Balčiūnienė

au au aš sena tė
na el
lia
ra ia
ali
akrašt
o šin
an šla ė o lie os alios
r du er ai šalikelė aukšti...
Taip tėviškę prisimena Bronė Vaškelytė-Balčiūnienė viename savo eilėraščių. Gimė 1927 m. Užpalių
miestelyje, Užtiltėje. Apie savo gyvenimą ji taip pasakoja:
ane au ino la ai auna a a ir au randaus
a iaus sulauk s tėtis senelė ir teta neliutė. a a su
tėčiu dir o laukuose. š au au dau iausia ri iūri a senelės
ir tetos. Senelė la ai rie ta oteris sau o o ano s eikat
alaik da o draus
o teta neli a rū inosi d asiniu
eni u. a nai esda osi
a n či . okėda a dau
dain ir turėda a ra
als
ratino dainuoti ir ane.
Vakarais i sekda o asakas aisias ir asla tin as ra ias Bronė Balčiūnienė Vaškel tė
ir uokin as is tas ačias ir is kitokias...
a a la ai ertinda a kn as ir ati dau skait da a norė o kad ir aš ne ūčiau
a e in a eninia
od iui. rieš eida a
ok kl au okė au skait ti raš ti iešti.
ė elis da nai ane esda osi laukus išk
okė su rasti a tos ro .
ai dėt nakt aiškinda o kur koks ai d nas rod da o koks š iesus aukšči
akas kokie
a irt
r ulo atai...
ūs
a rasto e et aukio e su didele duonke e krosni i ir lūktine olio asla
r čio e au o e keturi aikai tr s seser s ir ienas roliukas. e u o ūs tro o e arni keiks
irta i o. a nai čia ska ėda o liaudies dainos ir š entos ies ės. au
u o kal a a
ač akarais a ie raeit
erus ir aisius laikus isokius nuot kius...
. radė au lank ti ok kl . ane okė at s eriausi ok to ai S. Barisaitė
. aunorienė . Kar e ičius . Baltak s.
. a asar ai iau šešis sk rius.
rasidė o karas atneš s dau aisen i
ar .
. ruden ėl sėdau
ok klos suol . ok da asi ro i na i o e radė au
eiliuoti. ašiau tru us eilėraščius kūriau ku letus.
. ai usi ro i na i
radė au dir ti artoto koo erat e s skaitininke.
au iau nesi okiau nes u o la ai sunkios okario dienos. Visa šei a u o e liki
asi ir nela ai sotūs.
. neaki ai diniu ūdu ai iau Kauno koo era i os te niku . ki ensi os
dir au
uolo
artoto koo erat o u altere.
1987 m. vasarą Užpalių seniūnijos salėje vyko šventė – buvo visuomenei
pristatyta Bronės Balčiūnienės (Vaškelytės) pirmoji eilėraščių knygelė „Atleisk,
ąžuole“. Joje – eilės apie gimtuosius Užpalius, jų gamtą, žmones, praeitį bei dabartį.
1931
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Džiaugiuosi, kad užaugau prie Alaušo
i olė Bankauskienė

au iau kai du ši tus et
laušo
e ė sau o ano tė ir rotė i s aust
ėd aid . Kiek ino a iš istorini šaltini
ir
li
alst inio d aro doku ent
išdalinus
ali d aro e es rie laušo
e ero
a. rad io e susi or a o du
dideli kai ai
ei in škiai kur
eno
ano a tės So i os Balčiūnaitės Bislienės
rotė iai ir lauš s kai as kurio atokes
nė e teritori o e
ulauš e
uolauš e
eno tė elio l ino Bislio i inė.
a tės tė eliai
o ilas ir
i
li a Balčiūnai
a u ei iniški kai o
sen u iai. o ilas Balčiūnas u o su a
nus ūkininkas aistrin as ir
au into as
asistatė did iul ak enin t art
ir a
laik ti dal auda o ir
lenkt nėse ant
Sart e ero ledo u o ta s ri ininku.
ro . i olė Bankauskienė
a tė okėsi ir ai ė nt lie tės e ės
ūkio ok kl
ač drau a o su u eni a
a auskaite Sur ailiene iš to aties kai o ūsi o o Karo akade i os ro esoriaus
into Sur ailio a a.
So i a Balčiūnaitė
. ištekė o u
l ino Bislio ir a u iš ko ok to auti
V uon
ok kl . ė elis l inas Bisl s au u o ai s ten s Saulės
i na i os
ada o in klas ir dir s ok to u
a
radinė e ok klo e.
etrukus auna šei a iš ko Kaun čia tė elis sto o tuo etin
edi inos
institut
ai ė su a ri u ir liko dir ti Kauno klinikose sto atolo o ro esoriaus
S. e ulio ko ando e sta a osi Vokieti o e rašė okslinius dar us skaitė askaitas
studenta s do ė osi literatūra turė o ra
als
ė o dainuoti asi
ė o uikia
iškal a ra iai iešė. ai i nuo ankst os aik stės ane su o nuoširdūs ertinant s
oksl kn
onės.
Bai usi Kauno Salo ė os ėries idurin
ok kl sto au V lniaus uni ersiteto
Kauno u anitarin akultet studi uoti lietu i kal os ir literatūros. asirinki
lė ė
tai kad ok klo e i t
lietu i kal dėstė iškilus lietu i kal os ok to as ado a s
ir dra os ūreliui kelioni
ė ė as
ok to as uo as il s kuris il us etus u o
ir ūs klasės auklėto as su u is sa o auklėtiniais a kelia s is
ietu .
alia lietu i kal os ir literatūros
ač do ė ausi istori a. odėl ir ie i ilolo
iniai dar ai u o skirti Balio Sruo os ir uo o rušo istorini dra
a ie Bar or
ad ilait anali ei oetės Karolinos raniauskaitės literatūrinia
aliki ui os drau
stės su ntanu Baranausku as ekta s.
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Su a ri u ai usi studi as uni er
sitete dir au lietu i kal os ir literatūros
ok to a direktoriaus a aduoto a edė o
a aduoto a Kauno iesto š ieti o ir u
d o sk riu e kit atsakin dar .
. sukūriau šei . V ras Vir
audas Bankauskas tuo etinio Kauno o
lite nikos instituto a sol entas
i s e
aniko s e ial
iki ensi os dir o airiose
Kauno iesto a klose.
Kartu u au ino e dukr a i Ban
kauskait Sereikien kuri kai ir a a
asirinko ilolo ės keli
ai ė Vilniaus
uni ersiteto Kauno u anitarin akultet
išleido ono ra i a ie Balio Sruo os kū
r
šiuo etu ra Vilniaus uni ersiteto
Kauno u anitarinio akulteto ietu i
ilolo i os katedros ro esorė.
Kita dukra
iedrė Bankauskaitė
a kienė ai ė studi as Vilniaus dailės aka
de i os Kauno dailės institute i o ta to os
s e ial
dal au a leneruose arodose
ro . i olė Bankauskienė su
ru Vir audu
su šei a kelerius etus
eno ir dir o
kontrastin a a e k adore.
Sūnus Valdas Bankauskas
erslininkas aistrin as e s do isi lai a.
au aau inusi aikus ir erko usi
et ri
asukau okslo keliu. aska
tinta ro . renos eliū ienės sto au V tauto id io o uni ersiteto un tinės dokto
rantūros studi as. Vado au ant ro . al irai u e ičienei a
niau so ialini
oksl
edukolo i os daktaro diserta i
ukštesni
klasi
okslei i ilolo inis iš rusi as
šiuolaikinio i tosios kal os ok o o iūriu
radė au dir ti Kauno te nolo i os
uni ersiteto So ialini
oksl akulteto
d o siste
katedro e ta au do ente šiuo
etu einu ro esorės arei as.
K
au nuo
. uoselė a ra ias eda o
ren i o tradi i as kurias kūrė
ir uoselė o ro . . o od orskis ro . . iaučiukėnienė ro . a il. dr. . u e ičienė.
uo
. radė o eikti s e iali
ro esini studi
ro ra a
eda o ika kuriai
au dau iau kai deši t et
ado au u esu os koordinatorė. a al ro ra
studi
uo a ir
a eda o o k ali ika i nuotoliniu ūdu ne tik Kauno et ir kit
ietu os
re ion
ok to ai. ie s dėstau endrosios eda o ikos lietu i kal os ir literatūros
ok o etodikas ado au u ai ia iesie s dar a s. ai
at dir u doktorantūros
ro ra o e.
an ado au ant au d i doktorantės sėk in ai a
nė so ialini
oksl
edukolo i os diserta i as šiuo etu ado au u dar d ie doktoranta s.
su askel usi dau iau ne u
strai sni
okslo studi
oko
kn
esu
ono ra i
endraautorė dal au u šalies ir u sienio aso ia i dar e talkinu dar o ru ė s
rie ietu os es u likos š ieti o ir okslo inisteri os ren iant š ieti o doku entus.
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i inės susitiki as

uo
. ado au u K
So ialini
oksl akulteto dukolo i os instituto
duka inės ko eten i os entrui.
ais alaikiu kurio tiek nedau elieka do iuosi ietu os istori a oe i a oto ra i a
turiu sukau usi ne a
i liotek .
askel us ietu os ne riklauso
rasidė o su r i as tė
e
kuri il us
etus aldė rotė iai rie laušo e ero.
ir iausia teko ne a ai adir ėti kad ietu os ar
uose rasčiau e ės ald o
doku entus kurie siekia dau iau ne u
et . ano ir ano i ini
a eldė i o
teis teko rodinėti ten s ir
ne ė io teis uose. ai u o sunkus atkaklus ir dau
ė
areikala s ro esas. is
ko dau iau ne u
et . Bet nėra to lo o kas
neišeit
er surado e sa o kil ės šaknis sutelkė e i in . en kur sto i seno i
Bisli sod a
uolaušio kai e au
ko keturi i ini susitiki ai.
nt at autos
. na ionali uotos tė
ir seneli
ald tos e ės ant laušo
e ero kranto au ė ė kurtis i ini sod os
laušos kai o
uolaušio teritori o e.
alia seneli Bisli sod os kūrė e ir sa o
i olės ir Vir audo Bankausk sod .
Vis da niau endrau a e eiki Stark
aške iči Sereik
a k
š on
ukšėn Kukanau
a eli šei os kurios t sia sen sias laušos ir ei iniški kai
rotė i
Bisli Balčiūn
e eiki Kiliuli
tradi i as.
i ė idė a su urti seno o
uolaušio kai o at aunė usi
endruo en kuri ir
toliau rū int si kai o istori os aieška tradi i t sa laušo e ero ekolo i a.
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Gyvenimo patirtis išmokė skaičiuoti pinigus
Valde aras Ber inskas

ano tė as u o ir as airuoto as Viluči kai e ir kolūk e. is i ė ir u
au o
aliuose ienas o rolis u o tarna o le a ičiaus ar i o e todėl ištre tas
Si ir ir ten irė.
i iau
. lie os
d. Viluči kai e.
an tė iškė
tai ne tik risi ini ai a ie šia e ietu os ka el e raleist
aik st
ok kl
okslo drau us. ki šiol šia e kai e
ena ano tė eliai na ir
uo as Ber inskai.
. ai iau Viluči aštuon et
ok kl
. ai iau
ali
idurin
ok kl . Besi ok da as
ali
idurinė e ok klo e kas dien
auto usu sunk e i iu ar net i ėsčio is eikda au
k atstu
tar Viluči ir
ali . Kiek ien kart r da as tė išk
a iuoda as ikėn Bekinči Viluči
K šūn kai o keliais risi enu tuos laukus kuriuose šešerius etus teko rė ti šien
ra ėti dar us rauti urokus rinkti ul es ar kolorado a alus. rieštarin us aus us
an sukelia su riu usios er os ar klo i ai dir tu ės ar sandėliai
alūnai ar siloso
duo ės. ur ūt čia ne u o ietos kur aš ne ūčiau risiliet s da ant er ose a
d ius arkliais e ant šien auto o iliu a enant rūdus ar tiesio t arkant a link .
ie dar ai u o ne kaino a a atirtis ir rūdini asis ano tolesnia
eni ui. ors
te u au deši tokas tačiau an kolūkio ir ininkas asaros atosto
etu atikė o
sunk e i
kuriuo e da au šien ar a rūdus nors neturė au airuoto o a
ėi
o. uo ertini u ir asitikė i u did iuo uosi ir da ar. tsi enu tuos ilutiškius
u ališkius
ok to us ir ūkio s e ialistus kurie an adė o or uotis kai
o ui
adė o su rasti k reiškia okslas dar as a ar a
o ui tė a s.
oni
a ar
dės išlik
ano at int e iki da ar tačiau norint as iš ard ti reikėt
a inėti isus
to eto kai o
ento us. Be a e o tokia
o iūriui didelės takos turė o ano tėtis
uo as kuris u o ienas ir
Viluči kolūkio airuoto . Su uo a lank da au
isas a linkines sod as ei kai us.
. su a ri u ai iau K
ašin a
os akultet ir i au in inieriaus
e aniko s e ial .
. dir au ko auni o dar Kauno ieste
. a al nės
a riko audonasis S alis eneralinio direktoriaus a aduoto as
.
B i
tuani a
eneralinio direktoriaus a aduoto as
.
B Vilniaus ankas
Kauno ilialo ad inistra i os direktorius. uo
. iki da ar
B S B ankas
Kauno inansini
aslau
entro klient a tarna i o direktorius.
. K
kono ikos ir ad os akultete ai iau Vad os studi
ro ra
ir i au k ali ika in ad os okslo a istro lai sn .
uo
. esu Kauno kole i os kono ikos ir teisės akulteto student
ai ia
dar
ni o ko isi os nar s ir ininkas.
uo
. riklausau Kauno u alėn klu ui
ausu iai .
ors
enu ieste tė išk lankau nuolatos. Kai au inė au čia te e
ena
ano tė ukai. Kiek ienais etais dal atosto
raleid iu Vilučiuose. uo et a lankau
isas
ali a linkes a endrau u su čia
enančiais ok klos drau ais ei ietiniais
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ento ais. Be d iu i
inuči da nai sus aud ia šird tai o da artinis kai o auni
as isai nenori dir ti ne ėra tokio akt aus s ortinio kultūrinio
eni o do ė i osi
te nika os ali
ė is.
au esi ok da as ok klo e siekiau ūti akt us
o us. a ai did ia ausi sa
i i kai deši to e klasė e u au išrinktas
eriausi
ok klos s ortinink deši tuk .
Bu au slidininkas ut olininkas o eriausiai sekėsi ė ti k kros . ai at teko inti
ok klos ar ra oninėse ar ose. ačiau nuo at ir o kurso turė au la iau atsiduoti
oksla s. Visus enkerius etus okiausi uikiai todėl a au raudon di lo . Sa o
o ė s ortuoti iš dalies teko a iršti tačiau is ien išlikau akt us studentas u
au student stat ini
ūri nar s tai
at
etus ie s ado a au.
e us etus
ado a au isai akulteto stat ini
ūri
eiklai.
ano ado au a i studentai dir o
e aiti o e u o ieni iš ir au anči .
ti or ani a iniai dar o ūd iai leido an kilti kar eros lai tais. Bu au akt us
s orto š enči dar uoto
akaroni ini iatorius ir or ani atorius kelioni
ado as.
Kelet
et
u au dau kartinio ietu os andens d io če iono
audonasis s alis
ir
ituani a ko andos ado as ietu os andens d io edera i os nar s.
au
et
ano aistra ra ta s lauki as. Kiek ien r t
rieš rasidedant
dar o dienai nu laukiu
k il io distan i .
ar
. ūda as studentas iš kau
ir
sa o kelion s etur
ekos
lo aki on. uo to laiko kiek ienais etais
kstu u sienio šalis. a iausiai si inė
tos kelionės kai teko ūti ru ės ado u Vietna e
. Ka arda Balkari o e
.
enki o e
ač si inė susitiki ai su lietu i
endruo ene Su alkuose
. . idel s ūd aliko kelionės
or e i
onkon
ei Kini . su a lank s
dau iau kai
šali .
su u kietė s s orto sir alius . e raleid iu ne tik kre šinio et ir kit s orto
ar
kstanči Kaune ar net i kitose šal se. odėl
. kau s ani
adrid
asi iūrėti uro os kre šinio če ionato. ai
at sten iuosi dal auti airiose s orto
iktorinose. ar
. ats ė au
eriausi
ietu os s ortinink ir a au
nuotrau
kas su auto ra ais. Būtent šis lai ė i as ir askatino ane do ėtis s ortiniu
eni u.
Banke dir u
et . ano ini iat a radėtos or ani uoti anko s orto š entės
Kalėdinės dar uoto š entės ren tas ir ri iūri as anko u ie us kurio nėra nė
iena e kita e ietu os anke.
. S B anko dar uoto ai ane išrinko dar o
tar
todėl tenka atsto auti
interesus der ose su ad inistra i a.
esu a e in as ir literatūrai. ir da as a rike u au ienas iš ini iatori ir
or ani atori stei iant ir teikiant a riko literatūrin re i
eriausia
et raš to ui
ar oetui.
kt iai endrau u su studentais. uo
. esu Kauno kole i os kono ikos
ir teisės akulteto student
ai ia
dar
ertini o ko isi os nar s ir ir ininkas.
. sukūriau šei . Su
ona ita u au ino e sūn
ad ir dukr
ali .
Sūnus ai ė K
i aino akultet ir dir a a al s e ial
ed io a dir i o
onė e.
is ra akt us airi kre šinio ko and
aidė as. ukra alia
okslei ė.
uriu d i seseris. iedrė
ena teno e o alė
Kaune.
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Svajonę likimas nugalėjo
Stanislo as Balčiūnas

Sunku nuspėti, kaip pasaulis atrodytų, jei visiems žmonėms pavyktų
įgyvendinti savo svajones. ra mąstytojų,
kurie mano, kad žemėje tada klestėtų
rojus, bet yra ir tokių, kurie galvoja, kad
tada vietoj demokratijos iškerotų anarchija. Tačiau bene dažniausiai žmogaus
svajonės sudūžta ne tik dėl jo paties
kaltės. Panašios mintys neatsitiktinai kilo
pažvelgus į mūsų kraštiečio iš Galinių
kaimo Antano Vytauto Binkausko gyvenimo biografiją. Tai biografija žmogaus,
kuris gimęs tarpukario metais ūkininkų
šeimoje. Ši šeima išgyveno karo, stalinizmo, tremties, sovietmečio ir tautos
atgimimo laikus.
Būna dienų kai žmogus nejučiom
prisimena savo gyvenimo svarbiausias,
o kartais, atrodo, ir visai nereikšmingas
detales. Bet tai – to žmogaus išgyve- Antanas Vytautas Binkauskas 1971 m.
nimų akimirkos. Regis, tokia akimirka
Vytautui Binkauskui buvo, kai Seimo rūmuose tada dar Aukščiausiosios Tarybos
pirmininko pavaduotojas Kazimieras Motieka įteikė „Sausio 13-osios atminimo
medalį“. Nors dabar jis sako, kad nesąs joks didvyris, bet kai prisimena tas Tėvynės gynimo dienas, balse suskamba ir patriotizmo, ir pasididžiavimo gaidelės.
Eiti prieš tanką plikomis rankomis 1990 m. sausio 13-ąją prie Televizijos bokšto
dėl tautos laisvės tūkstančiai žmonių išdrįso pamiršdami baimę, pavojų gyvybei,
o Vytautas Binkauskas net per drąsiai ir per arti prisiartinęs prie okupantų tanko,
gavo automato buože per veidą. Jis turėtų dėkoti likimui, kad lemiamą akimirką
dar suspėjo pasisukti ir nebuvo rimčiau sužalotas, o tik nubrozdintas veidas.
Tą dieną, kai medalis suspindėjo ant krūtinės, ir pats Vytautas, ir jo artimieji
ne kartą prisiminė savo likimus. Vytautas Binkauskas nuo pat vaikystės turėjo
tikram lietuviui artimą širdžiai svajonę – tapti miškininku, kad gimtoji šalis būtų
dar gražesnė, dar žalesnė. Beje, ji tokia jau ir tapo – pasaulis pripažino, kad šioje
žemėje Lietuviai geriausiai tvarko miškus. Tik Vytautui širdyje lyg nuoskaudos
dalelė kirba, kad jis prie to negalėjo prisidėti. Mišką pamilo dar vaikystėje, kai
vos saulei tekant buvo žadinamas ganyti gyvulių. Binkauskai tuomet turėjo 36 ha
žemės, laikė 6 melžiamas karves, keletą jauniklių ir dar būrelį avių; kai kuriais
metais net iki 12 su ėriukais priskaičiuodavo. Išgindavo gyvulius į gražų mišką,
Obelų krūmais vadinamą, nes vasarą laukuose pasėliai brandino derlių, o pievose
prie Šventosios, kol buvo nenušienautos, gyvulius ganyti irgi buvo nevalia. Miško
1937
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Juozapotos
Binkauskienės
laidotu ės.

.

grožis, saujos žemuogių, vėliau grybų pilnos pintinės tiesiog pakerėjo Vytautą.
Miško gamtos subtilybes ir prasmę jis dar vaikystėje pradėjo suprasti. Iki šiol
prisimena, kaip kartą, anksti rytą išgynęs gyvulius, atsisėdo ant saulutes įšildyto
akmens ir užsnūdo. O atsimerkęs pamatė, kad vilkas ėriuką nešasi. Nustėro,
sustingo ir tik po kelių akimirkų ėmė šaukti nesavu balsu, bet vilkas su grobiu
jau buvo įlindęs į miško tankmę...
Aštuonerius metus rudenį ir žiemą per pusnis su kitais Galinių kaimo vaikais Binkauskiokai net keturis kilometrus eidavo į Užpalių mokyklą.
Tačiau Vytautas nuo pat mažumės puoselėtai svajonei liko ištikimas ir, paauglio amžių peržengęs, įstojo į Vilniaus miškų ūkio technikumą, tuomet buvusi prie
P. virkos ir Tauro gatvių sankryžos. Bet 1951 m. spalio 1 d. antrakursį V. Binkauską, lyg kokį nusikaltėlį vilkintį vien vasariniais drabužiais, vienas milicininkas
ir du kareiviai išsivedė iš bendrabučio. Po paros, palaikę kažkokiame pusrūsyje,
įsodino į sunkvežimį su kitais nepažystamais tremtiniais, išvežė į Švenčionėlius,
kur įgrūdo į kiaulinį vagoną ir ilgai vežė į Sibirą. Prie Jenisiejaus visus persodino
į baržą, kuria nuplukdė iki Novosiolovsko. Kelionėje V. Binkauskas peršalo, susirgo
plaučių uždegimu ir, jei ne vaikystėje Galinių kaime įgautas gyvybingumas, gal
Vytauto Binkausko
ečio

ro a su

roliu onu ir sesute
Valeri a

.
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Balti os kelias ties
Vilniumi. 1989 m.
. ukne ičiaus
nuotrauka

būtų sulaukęs panašus likimo, koks ištiko daugelį, net jauno amžiaus tremtinių.
Kai per laiškus iš gimtinės sužinojo, kad mama ir brolis Leonas, seserys Aldona
ir Valerija ištremti irgi į Krasnojarsko kraštą, Daursko rajoną, išsiprašė, kad leistų
pas juos. Ten kaimas buvo įsikūręs ant aukšto Jenisiejaus šlaito, o kitoj pusėj, už
puskilometrio, stūksojo taiga su uolėtais Sajanų kalnais. Nors miškas buvo čia
pat, bet su juo savo likimo nebeteko sieti. Komendantas privertė mokytis traktorininko specialybės ir netrukus įdarbino gretimame Jermolajevkos kaime didelėje
MTS mechanizatorių brigadoje.
Kai 1955 m. grįžo į tėviškę ir pradėjo dirbti traktorininku Aknystų tarybiniame ūkyje, bet ir vėl prisiminė savo svajonę, todėl susitarė su Miškų technikumo
direktoriumi, kad priims tęsti mokslų. Tačiau ir vėl svajonė nutolo, kai rugsėjo
mėnesį paėmė į karinę tarnybą. Trejiems metams V. Binkauską išvežė į Uzbekiją,
į tankistų mokomąjį batalioną. Po karinės tarnybos V. Binkauskas vėl grįžo į tą
patį savo krašto tarybinį ūkį, o sunkus pragyvenimas dar kartą nustūmė svajonę – dirbdamas mechanizatoriumi, tegalėjo neakivaizdžiai studijuoti mechanizacijos
mokslus. 1967 m. apgynęs diplomą nuėjo dirbti į Vilniaus 1-ąja mechanizacijos
valdybą, kuri priklausė Statybos ministerijai. Netrukus buvo komandiruotas į Uteną,
kuri sparčiai augo. Čia Vytautas dirbo trikotažo fabriko statybose, taip pat statė
didžiulę katilinę, valymo įrenginius, daugiaaukščius gyvenamuosius namus netoli
turgaus. Palaipsniui statybininko darbas jau tapo įprastas ir nustūmė užmarštin
svajonę tapti miškininku. Taip jau likimas lėmė, kad iki pat pensijos Vytautas
Binkauskas išliko statybininku, darbų vykdytoju, aikštelės viršininku. Jo darbo
biografijoje Ukmergės „Vienybės“ fabriko statybos, Vilniaus Lazdynų, Karoliniškių
komunikacijų tiesimo darbai. Nemažai Vytauto Binkausko prakaito išlieta ir Molėtuose, ir Trakuose, ir Grigiškėse. Vilniaus Karoliniškių ir Žvėryno magistralės
tiesimo darbus jis vėl prisiminė, kai pamatė okupantų tankus, važiuojančius link
spaudos rūmų.
Vytauto Binkausko gyvenimas susiklostė taip, kad gražų namą pasistatė
netoli Vilniaus – Riešėje, o į gimtąjį Galinių kaimą sugrįžtą tik vasarą. Miškus
aplanko grybaudamas, nuvažiuoja į Dzūkija prie Matuizų, tik labai retai miško
gėrybių ieško Obelų krūmuose ar Dvarašilyje prie Užpalių.
1939
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Gydytojas Antanas Čerškus
Bronius Kviklys

1989 m. kovo 2 d. Raudonojo Kryžiaus ligoninėje
Čikagoje po ilgos ir sunkios ligos mirė dr. Antanas
Čerškus. Velionis buvo ne tik pavyzdingas gydytojas,
bet ir visuomenės veikėjas.
Jis gimė 1903 m. rugpjūčio 2 d. Pl diškių
kaime, Užp lių valsčiuje, Uten s apskrityje, gausioje
vidutinių ūkininkų šeimoje, kurioje išaugo 4 broliai
ir 2 seserys. Vietovė priklausė Du kiškio parapijai
(5 km). Baigęs šios vietovės pradžios mokyklą, mokėsi
R kiškyje, Panevėžyj . Čia baigė gimnaziją ir įstojo į
Lietuv s universiteto Medicinos fakultetą, kurį baigė
1929 m. Dirbo Utenos savivaldybės ligoninėje, Kauno
karo ligoninėje, 1932 m. gavo medicinos gydytojo
praktikos teises. 1933 m. paskirtas P nevėžio apskrities ligoninės chirurgijos skyriaus vedėju. 1936 m.
Panevėžio savivaldybės komandiruotas į Prancūziją.
d to as ntanas erškus
Čia Nancy ir Paryžiaus klinikose gilino profesines
žinias. Grįžęs persikėlė į R kiškį ir dirbo šios apskrities ligoninės chirurgijos skyriaus vedėju. Buvo stropus gydytojas, pacientų
mėgiamas, turėjo gerą praktiką.
1936 m. vedė mokytoją Oną Saladžiūtę, vyžuoniškę, įsigijo nuosavus namus,
susilaukė dukrelės Vitos ir sūnaus Raimundo. Džiaugėsi šeimyniniu ir profesiniu
gyvenimu, bet nauji įvykiai pakeitė gyvenimo kryptį. Reikėjo trauktis iš Lietuvos į Vakarų Vokietiją. Pasibaigus karo veiksmams, apsigyveno Neufene, vėliau
Schwaebisch Gmuend, kur buvo lietuvių stovyklos vyr. gydytojas.
rano

erškaus roliai

eliksas ir
a ie

ntanas
.
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1949 m. gegužės 11 d. atvyko į JAV ir, šeimos bičiulio lietuvių parapijos
klebono kun. Antano Deksnio (jis vėliau tapo vyskupu) pakviestas, apsigyveno
St. Louis mieste. Čia jiems įsikurti padėjo labai rūpestinga ir gailestinga senųjų
lietuvių išeivių Tumosų šeima. Tačiau įsikūrimas nebuvo lengvas, lyg naujo gyvenimo pradžia. Reikėjo vėl iš naujo tapti gydytoju, gilinti medicinos studijas,
mokytis anglų kalbos, išlaikyti valstybinius egzaminus. Tačiau visus sunkumus
sėkmingai nugalėjo, dirbo St. Louis, Mo., didelėje Veteranų ligoninėje, kurioje
išdirbo 20 metų. Buvo pavyzdingas gydytojas, rūpinosi ligoniais, jį gerai vertino,
keletą kartų skyrė vyresniuoju, apdovanojo medaliu ir pažymėjimais. Stropus
darbas gerokai pakirto jo sveikatą, susilpnėjo klausa, širdis.
Drauge su žmona Ona išmokslino vaikus. Duktė Vita universitete baigė
administracijos mokslus, gavo darbą, ištekėjo už inž. Viktoro Memėno, augina
du vaikus – Viktoriuką ir Daivutę. Visi šeimos nariai gražiai reiškiasi Detroito
lietuvių visuomeninėje veikloje. Sūnus Raimundas baigė chemijos, vėliau medicinos
mokslus ir tapo dantų gydytoju. Vedė kolegiją baigusią Aldoną Čiunkaitę. Verčiasi
praktika. Dukters ir sūnaus šeimos yra tvarkingos, rūpestingos, todėl tėvams teikia
didelį džiaugsmą. Sūnus dr. Raimundas Čerškus po sunkios ir ilgos ligos mirė
2010 m. gegužės 31 d. Detroite, sulaukęs 68 metų.
Išėjęs į pensiją, dr. A. Čerškus su žmona senatvei praleisti pasirinko lietuviškąją Čikagą, įsigijo nuosavus namus. Viena proga šių eilučių autoriui rašė: „ sa e
udu su
onele la ai atenkinti šia ieta aučia ės lai in i ir kartais asi unta e
es l
ūs
li o ietu o e.“ 1986 m. kukliai atšventė vedybinio gyvenimo
auksinę sukaktį.
Nesvetimas velioniui buvo ir visuomeninis darbas. Studijuodamas medicinos
fakultete Kaune, drauge su kitais įkūrė studentų ateitininkų medikų „Gajos“ korporaciją ir ligi mirties buvo uolus jos narys. Priklausė Lietuvių gydytojų sąjungai,
Amerikos gydytojų sąjungai, Amerikos gydytojų draugijai, Lietuvių bendruomenei,
Balfui, krikščionių demokratų sąjungai, Kolumbo vyčiams, Lietuvių fondui. Rėmė
šias ir kitas organizacijas darbu ir piniginėmis aukomis.
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Dar studijuodamas įsitraukė į spaudos darbą. Bendradarbiavo „Pavasaryje“,
JAV leidžiamoje „Vienybėje“, „Panevėžio balse“, „Mūsų krašte“, jo straipsnius
spausdino „Medicinos“, „Savivaldybės“, „Naujosios Romuvos“ žurnalai. Buvo ir
„Draugo“ dienraščio bendradarbis.
Lietuvių spaudą rėmė ir finansiškai. Lietuviška knyga Čerškų šeimoje buvo
maloni viešnia. Dažnai aukodavo lietuviškiems reikalams, parapijai, „Margučio“
radijui ir kt. Buvo religingas, praktikuojantis katalikas, lankydavo bažnyčią, dalyvaudavo religinėse iškilmėse. Kai nebeįstengė nueiti į bažnyčią, kun. V. Mikolaitis
atvykdavo į jo namus ir atnešdavo Švenčiausiąjį.
Keli paskutiniai gyvenimo metai nebuvo lengvi. Sunkiai ir ilgai sergantį
jį rūpestingai slaugė, prižiūrėjo žmona Ona, vaikai, taip pat žmonos draugės,
kaimynės.
A. a. Antanas labai nuoširdžiai mylėjo Lietuvą. Ligos metu, apimtas skausmų, kartais nesąmoningai kalbėdavo: „Ve kite ane
ladiškes...
Į gimtąjį kaimą jis, deja, nenukeliavo, tačiau „ ladiškės as
atkelia o“:
nedaug likus iki mirties, jį aplankė iš Lietuvos atvykęs brolio sūnus Algis. Tai
ligoniui suteikė daug džiaugsmo.
Velionio kūnas buvo pašarvotas Lack-Lakavičiaus koplyčioje, kur su juo
atsisveikinti atvyko daug draugų ir pažįstamų iš Detroito, St. Louis ir kitų vietovių. Kovo 3 d. oficialų atsisveikinimą suruošė „Gajos“ korporacija. Renginį vedė
dr. P. Rasutis. Be jo, atsisveikinimo kalbas pasakė dr. J. Meškauskas, J. Damušienė.
Atsisveikindami ateitininkai sugiedojo Ateitininkų himną.
Kovo 4 d. palaikai palydėti į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią,
kur religines apeigas atliko ir turiningą pamokslą, iškeldamas velionio darbus ir
pasišventimą, pasakė kun. V. Mikolaitis. Mišių metu giedojo solistė Dalia Kučėnienė.
Po pamaldų už velionio sielą A. Čerškus palydėtas į lietuvių Šv. Kazimiero
kapines. Šeimos nariams pakvietus, giminės ir artimi velionio bičiuliai jį dar geru
žodžiu ir malda prisiminė „Ramunės“ restorane Mar uette Parke.
Ilsėkis, mielas Daktare Antanai, ramybėje
1942
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Rašytojas Jonas Drazdauskas
Ste a

eidu ienė

1933 m. Nemuníškio kaimas. Knygelių vaikas, lyrinių eilėraščių autorius.
Jonas Drazdauskas – Stefanijos ir Stepono
Drazdauskų vyresnysis sūnus. Šeimoje
augo dar 2 broliai ir sesuo. Pirmasis
Jono mokytojas buvo tėvo pusbrolis Jonas
Grudzinskas, žmonių pagarbiai vadinamas Jasiumi. Mokykla buvo Kušnieri nų
kaimo ūkininko Indriūno išnuomotoje
didelėje kamaroje.
Mokytojas Jonas Grudzinskas vėliau gyveno Vyžuonos ir iki gyvenimo
pabaigos dirbo Vyžuon vidurinės mokyklos mokytoju. Buvo labai kultūringas,
išsilavinęs žmogus, puikus mokytojas.
Kitais metais į antrą klasę Jonas ėjo
į Nel nų pradinę mokyklą, kuri buvo
Jonas Drazdauskas
netoli namų.
Baigęs pradinę mokyklą, mokėsi
Utenos 1-ojoje vidurinėje mokykloje, kurią baigė 1952 m.
Tais pačiais metais įstojo į Kauno žemės ūkio akademiją, agronomijos fakultetą. Čia besimokydamas rengė literatūrinius vakarus, vykdavo į susitikimus su
rajonų mokyklų ir miestelių literatais. Baigęs Žemės ūkio akademiją, buvo paskirtas dirbti į Panevėžio mašinų traktorių stotį. Dirbo neilgai, nes buvo pakviestas
į Utenos rajono laikraščio „Lenino keliu“ redakciją. Iš čia pervestas į „Valstiečių
laikraščio“ redakciją Vilniuje. Pasirodžius žurnalui „Mūsų sodai“, pradėjo dirbti
jame. Čia išdirbo 12 m. Nuo 1972 m. – Vilniaus jaunųjų gamtininkų stotyje Metodinio kabineto ir Užpalių padalinio vedėjas.
Pirmieji Jono Drazdausko eilėraščiai pasirodė „Lietuvos pionieriaus“ laikraštyje ir žurnale „Genys“. Daug žaismingų eilėraščių vaikams buvo išspausdinta
„Utenio“ laikraštyje. 1992 m. išleido knygutę vaikams „Vyturių dainelė“. Savo
eilėmis jis moko mažuosius skaitytojus mylėti tėviškę, gimtąjį kraštą. Tais pačiais
metais kartu su Mindaugu Stundžia išleido lyrinių ir satyrinių eilėraščių knygelę
„Žiemiški žodžiai“. Daug eilėraščių išspausdino respublikiniai laikraščiai ir žurnalai. Keletas tapo dainomis, kurias atlieka choras „Ainiai“.
Šiuo metu Jonas laiką leidžia netoli savo tėviškės. Čia, Nelėnų kaime,
nusipirko sodybą, kurią nuolat tvarko, puošia aplinką. Būdamas gražios gamtos
prieglobstyje rašo, kuria naujus eilėraščius, turi dar daug kūrybinių sumanymų,
ruošiasi išleisti knygelę vaikams.
2006 03 12 Drazdauskų giminė atgavo prarastą bajorijos titulą. Devyni šeimos
nariai, tarp jų ir Jonas Drazdauskas, tapo Lietuvos bajorais.
1943
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Marija Dovydaitienė – gimtinės patriotė
e ina

asnauskien

Marija Dovydaitienė (Vanagaitė) – aukščiausios kategorijos gydytoja rentgenologė, kilusi iš Vil čių kaimo (Užp lių sen.). Tėvai – Natalija Juodelytė ir Domas
Vanagas. Tai draugiška, inteligentiška, darbšti šeima. Didžiausios vertybės: dora,
pagarba žmogui, sąžiningumas, tiesa. Marija visą gyvenimą laikėsi šių nuostatų,
sąmoningai tvirtai siekė užsibrėžtų tikslų. Kai pradedu galvoti, koks ryškiausias
Marijos charakterio bruožas, iškyla vaikystės ir jaunystės prisiminimai. Iš vaikystės – mamos pasakojimai, jaunystės – seserų ir brolio pajuokavimai. Mūsų Marytė
buvo įvairių išdaigų sumanytoja ir įkvėpėja. Visur ji pirmoji. Pirmoji mokydamasi
Kiš nų pradžios mokykloje, Užp lių dviklasėje ir Uten s „Saulės“ gimnazijoje. Jos
vaizdingus ir gero stiliaus literatūrinius rašinėlius mokytojai skaitydavo klasėje.
Ne veltui Marytė didžiuodavosi: „A Le e i m kin
Mokslo metams pasibaigus, grįžusi namo tuojau imdavosi padėti mamai. Vos saulei tekant su sesute
lenktyniaudamos lėkdavo per rasotą dobilieną karvių melžti, ryto ruošą apibėgti.
Ir taip visą vasarą. Greit praeidavo romantiškoji šienapjūtė su grėbleliais „baloje“
prie Nosvės, karšta iki paskutinio prakaito lašo rugiapjūtė. Vakarais dainos prie
gonkų. Oi, kaip ilgėdavosi mokslo metų pradžios O ten vėl knygos, knygos,
laisvalaikiu aktyvus sportas.
Neramūs buvo metai. Likimas praretino klasės, o ir gimnazijos draugų
gretas. Buvo priversta keisti mokyklą. Gimnaziją baigė R kiškyje penketais, kandidate aukso medaliui. Bet argi gali viršaičio duktė jį gauti Puikiai sekėsi studijos
Ka no medicinos institute, bet per didįjį valymą, prieš pat III kurso sesiją buvo
pašalinta. Įsidarbino Utenos rajoninėje ligoninėje med. seserimi, vėliau rentgeno
laborante. Darbas sekėsi, draugų ir pažįstamų ratas plėtėsi.
Tėvai ir brolis 1952 m. buvo ištremti į Sibirą (Krasnojarsko kraštą, Rešotus).
Tik po Stalino mirties Marytė vėl kartojo trečiąjį kursą, buvusius kurso draugus
sutiko dirbančius. Studijavo ir dirbo, nes paramos neturėjo, o dar padėjo seseriai,
studijuojančiai Vilniaus universitete. Pirmasis gydytojos darbas Jonav s baldų
kombinate, vėliau buvusioje Vilniaus I tarybinėje ligoninėje pas žymų rentgenologą
Vladimirą Krotovą, Onkologijos dispanseryje, klinikoje prie Onkologijos mokslo
tyrimo instituto, diagnostikos centre.
Onkologijoje išdirbo daugiau negu 30 metų. Be kasdienio praktinio darbo,
dalyvavo Onkologų mokslinės draugijos ir Rentgenologų-radiologų draugijos veikloje. Skaitė pranešimus per draugijų susirinkimus, išvykas Kauno onkologiniame dispanseryje bei Klaipėdos onkologinėje ligoninėje. ra išspausdinusi keletą
mokslinių darbų. Buvo kviečiama skaityti paskaitų organizuojamuose terapeutų
kursuose Onkologijos mokslinio tyrimo institute ar rentgenologų tobulinimosi
kursuose supažindinti kursantus su onkologinių ligų rentgenodiagnostika.
Nuo 1982 iki 1990 m. buvo klinikos prie Onkologijos mokslo tyrimo instituto
Rentgeno skyriaus vedėja. Visur, kur dirbo, buvo vertinama, gerbiama, kviečiama
konsultante. Išlaikė visus kandidato egzaminus, turi aukščiausią gydytojos kvalifikaciją. Išdirbusi medicinoje daugiau kaip 50 metų, išėjo į pensiją.
944
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Mari a D vy ai ien
su vaikais ir anūkais

Dalyvauja visuomeninėje veikloje. ra aktyvi Vasario 16-osios klubo narė.
Klubas supažindina su Vasario 16-osios signatarų darbais, kova dėl Nepriklausomos
valstybės sukūrimo ir tolesne švietėjiška veikla nepriklausomoje Lietuvoje. Lanko
signatarų tėviškes, kapus, su vietos savivaldybėmis rengia minėjimus. Lietuva turi
žinoti, kad jos sūnūs ir dukterys mylėjo laisvę, visokiomis priemonėmis kovojo
už savo tautos gerovę ir pažangą.
Prasidėjęs Lietuvos Atgimimas suteikė daug vilčių. Marija visada domėjosi
žmonėmis, istorija. 2000 m. išleido knygutę „Vilučių kaimas“ apie prieškario žmones, jų buitį, papročius, šeimas. Dabar Mariją galima sutikti valstybės archyvuose,
kraštotyros muziejuje. Kruopščiai renka medžiagą apie Užpalių savivaldybės darbą,
buvusius viršaičius, valdybos ir tarybos narius, jų veiklą, sprendžiamus klausimus.
1962 m. ištekėjo už rašytojo Jono Dovydaičio, užaugino du vaikus: sūnų
Joną – ekonomistą, dukterį Aušrą Mariją – pediatrę. Džiaugiasi gausiu šešių anūkų būriu. Anūkai stropūs, gerai mokosi. Martynas domisi geografija, analizuoja
žemėlapius, nustato atstumus, gabus matematikas. Natalija labai myli arklius,
dalyvauja konkursuose, užima prizines vietas. Kristupas – krepšininkas, domisi
sporto istorija. Kornelija mokosi Jėzuitų gimnazijoje, myli arklius ir visus gyvūnus,
gražiai piešia. Aštuonmetis Kasparas lanko Š. Marčiulionio krepšinio akademiją,
šešiametė Katrytė dainuoja „Liepaičių“ chore.
Marijos Dovydaitienės išauginti vaikai, anūkai – graži Lietuvos ateitis.
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Pedagogė Anelė Dulkytė
Vanda Kuliešienė

Tai moteris, palikusi ryškų savo veiklos pėdsaką.
Anelė Dulkytė gimė 1896 m. gegužės 1 d. tuometinės Uten s apskr. Užp lių vls. Deg sių kaime. Augo gausioje šešiolikos vaikų šeimoje. Pirmojo pasaulinio karo metu, žuvus broliui ir mirus tėvams, Anelei teko dirbti visus vyriškus
darbus, auginti mažesniuosius brolius ir seseris. Tačiau ji labai norėjo mokytis.
Kai paaugo brolis, ūkio reikalus perdavė jam, o pati sėdo prie knygų. Mokėsi
privačiai, po to – metiniuose mokytojų kursuose R kiškyje. Juos baigusi, mokytojavo Vyžuon vls. Vark jų pradžios mokykloje, po metų įstojo į dvimečius
mokytojų kursus Sk piškyje, o juos baigusi – į P nevėžio mokytojų seminariją.
Apie dešimtį metų dirbo Kamaj vls. Robli pradžios mokyklos vedėja. Buvo
aktyvi katalikiškų organizacijų veikėja. Kartu su mokytoju J. Vajėga organizavo
poeto Strazdelio paminklo Kamajuos statybą. Daug rašė mokytojų katalikų žurnale „Lietuvos mokykla“ pradinio mokymo metodikos bei pedagogikos temomis,
recenzavo pradžios mokyklų vadovėlius, programas. Lietuvai atgavus V lniaus
kraštą, A. Dulkytė buvo paskirta Ignal nos pradžios mokyklos vedėja. 1943 m.
atvyko atostogauti į Telši apskrities Up nos miestelį, kur brolis, pardavęs tėviškę,
buvo nusipirkęs ūkį. Brolis tuo metu slapstėsi, nes buvo persekiojamas už žydų
slėpimą. Čia, brolio namuose, gyveno dvi seserys, viena jų – invalidė. Tad Anelė
vėl, kaip jaunystėje, ėmė šeimininkauti ir į Ignal ną nebegrįžo. Ten liko visas jos
turtas ir gausi biblioteka. Praūžus frontui, ten grįžti tapo pavojinga, nes lenkuojantys ignaliniečiai greitai „nusidažė“ raudonai ir ėmė skųsti aktyvius lietuvius,
organizavusius švietimą 1939 m. atgautame Vilniaus krašte, kaip „buržuazinius
nacionalistus“. O tokių laukė tolima kelionė į Sibirą. A. Dulkytė ėmė dirbti
Upynos pradžios mokykloje, vėliau peraugusioje į septynmetę bei aštuonmetę.
Dirbo nepriekaištingai. Tačiau, kai A. Dulkytė jau buvo išėjusi į pensiją, „politiškai sąmoningas“ mokytojų kolektyvas už viešą bažnyčios lankymą ją pasmerkė.
Mokytojai mirus, sesuo susitarė, kad mokykla palydėtų ją į kapus. Pamaldos už
velionę buvo aukotos viena diena anksčiau, tačiau mokytojai ir patys nedalyvavo,
ir vaikų neleido. Tik direktorė prie kapo pasakė kelis žodžius.
Valstiečio dukra nuo Užpalių, atkakliai siekusi mokslo, nuolat gilinusi
savo žinias, Nepriklausomybės metais aktyviai dalyvavusi katalikiškoje veikloje
ir pedagoginiais klausimais daug rašiusi spaudoje, parengusi gyvenimui nemažą
Lietuvos kaimų ir miestelių vaikų būrį, paliko ryškų pėdsaką tiek gimtosiose apylinkėse, tiek Vilniuje bei Žemaičių krašte. Tačiau dėl Upynos pedagogų vergiško
pataikavimo okupantų skelbiamoms „tiesoms“ net mirusi mokytoja nesusilaukė
tinkamos paskutinės pagarbos.
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Lietuvos radijo kūrėjas Kleofas Gaigalis
Ju as Gir vainis

Kleofas Gaigalis – Užp lių žemės vaikas, pripažinęs tik dorą, tiesą ir tikėjimą, nepaisęs jokių kompromisų.
Radijo inžinierius Kleofas Gaigalis gimė 1879 m. rugsėjo 13 d. Užp liuose. Čia lankė mokyklą, o 1905 m. baigė Peterburgo elektrotechnikos institutą.
1923–1926 m. jis suprojektavo ir pastatė Kauno radijo stotį.
Užpalėnas K. Gaigalis 1906 m. padėjo nutiesti pirmąją tramvajų liniją Sankt
Peterburge. 1910 m. – pirmųjų Rusijos radijo stočių Petropavlovske (Kamčiatkoje)
ir Nikolajevske prie Amūro, 1911 m. Rusijos radijo stočių Tolimuosiuose Rytuose –
Ochotske, Gižige, Novo Marinske prie Anadyriaus upės, 1912–1917 m. Rusijos radijo
stočių Archangelske, Rygoje, Liepojoje, Tartu statytojas. 1917 m. pirmasis Rusijos
radijo departamento direktorius. 1918 m. Maskvos kominterno radijo stoties viršininkas. 1919 m. pirmasis Rusijos Šiaurės radijo regiono valdytojas. 1922–1923 m.
Puškino mieste, netoli Sankt Peterburgo, arskoje Selo radijo stoties viršininkas.
Mokslininkas, parašęs daugiau kaip 30 mokslinių straipsnių, ir dėstytojas, paruošęs
ir išleidęs į gyvenimą kelis šimtus radijo ir telegrafijos ryšių specialistų.

Karti gyvenimo pamoka
Telefono skambutis iš Maskvos į Petrapilio ČK (Čekistų komiteto – ere
vy ainy k mitet) būstinę:
„
k sak te
le as Gai alis
eratyviais Č
u menimis
ru iasi
ti i etr ra
Lietuv
„ t kal s vaikas (suken
syn) Ale ir reikia i t kiu m mentu kai ra i ry iai aly e ne
tvark e
I kur mes aimsime kit t k s ecialist
ne
inau ar i ne sivai u u
tai kas Jis mums reikalin as
Dar kai susi a ys u
at ne elsiant sulaikyti
Neleisti Jūs
1
su rat te mane
ai tiksliai.“
Kleofą Gaigalį, nesakę, net nekalbėję su juo, vidury baltos dienos suėmė Petrapilio ČK ir pasodino į kalėjimą. Visą savaitę laikė uždarę, kol Leninui prireikė
atkurti Petrapilio ryšius su Maskva. O Leninas, supykęs ant ČK, atsiprašė K. Gaigalio:
„ u atleisk man rau e ka ne tai su rat Č man alie im
Na ir urniai tie iteri ekistai Maskvai reikia ra i ry i su
etr ra u u rivalai r ani u ti k man
aren ti r ektus
ave skiriu usi s liau ies k misariat
ali tiniu ir Carsk e el
ra i st ties vir ininku uri visk aryti
ka ra i st tis ir ry iai usi e veiktų 2 1 Gaigalis S. (Kleofo sūnus Stasys). Prisiminimai apie
Ir padėjo telefono ragelį.
2

radijo inžinierių Kleofą Gaigalį 1975 m. lapkričio
2 d., J Gir vaini asmeninis rankra ių ir n tek s
archyvas (toliau – J G A A).
en at.
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Vyriausias iš dešimties vaikų
Nu trylik s metų am iaus ri ratęs savaranki kai yventi im
na i Mintau
ir auk t
m ksl
ankt eter ur e i au ne
tik tai ka nereikalau amas a al s i kitų et atvirk iai a
amas t vams aunesnius r lius m kyti nes l ų u ir avau
am k ms u tektinai“3, – rašo radijo inžinierius Kleofas Gaigalis,
išeidamas į pensiją.
Kleofo Gaigalio tėvas, grįžęs iš rusų–turkų karo, perleido savo mažai derlingą žemės sklypą broliams ir nuėjo dirbti akcizo prižiūrėtoju.
Gaigalių šeimoje augo 10 vaikų. Kleofas buvo vyriausias. Pradinę mokyklą
jis baigė Anykščiuos . Už gebėjimą gražiai kaligrafiškai rašyti buvo priimtas į
Stalo pristavo kanceliariją raštvedžiu.
Tėvams kartu su šeima persikėlus dirbti į B ržus, mažasis Kleofas papildomai
lankė B ržų pradžios mokyklą. Pabaigus mokyklą, tėvas Kleofą atidavė mokytis
laikrodininko amato.
Kad ir vargingai gyveno Kleofo tėvai su didele šeimyna, bet Biržų kultūrinė
aplinka ir Kleofo neeiliniai pasiekimai Biržų pradžios mokykloje paskatino motiną
leisti jį į Mintaujos (dab. Jelgava, Latvija) gimnaziją.
1892 m. K. Gaigalis, išlaikęs stojamuosius egzaminus, iš karto buvo priimtas
į II klasę. Jau nuo antro pusmečio Kleofas nebeprašė paramos iš tėvų, o ėmėsi
mokyti silpnesnius jo motinos išlaikomo „mokinių bendrabučio“ vaikus. Taigi
nuo 13 metų pradeda savarankišką gyvenimą. Mintaujos realinėje gimnazijoje
K. Gaigalis – aktyvus ir pažangus moksleivis, pirmūnas. 1899 m. gimnaziją baigė
gerais ir labai gerais pažymiais.

Aukštasis mokslas Rusijoje ir darbas
Sankt Peterburge
1900 m. K. Gaigalis išvyko į Sankt Peterburgą
siekti aukštojo mokslo. Gerais pažymiais išlaikęs stojamuosius egzaminus, jis priimamas į Peterburgo imperatoriaus Aleksandro III elektrotechnikos institutą,
kur buvo vienas pažangiausių studentų ir iki 1906 m.
išklausė visą dėstomą kursą. Tačiau dėl 1905 m. revoliucijos Rusijoje valdžios potvarkiu uždaromos Peterburgo aukštosios mokyklos ir daugelis studentų, gavę
laikinus baigimo pažymėjimus, priversti ieškotis darbo.
le as Gai alis
eter ur
1906 m. Kleofas Gaigalis dirbo Peterburgo elektrinių tramvajų statybos vykdomajame komitete. Akty- im erat riaus Aleksan r III
viai talkino sudarant brėžinius, tiesiant pirmąją plieno elektr technik s institut
stu entas
m
ir elektros liniją istorinėmis Peterburgo gatvėmis.
1906 m. K. Gaigalis vedė Mariją.
Po kelių mėnesių mirė jo motina. K. Gai- 3 G a i g a l i s K . Pranešimas Socialinio aprūpinimo
ministrui, J G A A, p. 1.
galiui teko Peterburge priglausti du jau949
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nesnius brolius – pirmos ir antros klasės
mokinius – ir jais rūpintis. Pasikvietė
ir vyriausiąją seserį gimnazistę su jaunesniąja sesute. Vyresnėlę įdarbino Peterburgo telefonų stoties valdyboje. Kartu visi gražiai sugyveno ir vienas kitu
rūpinosi. Bet netrukus gimė sūnus Algirdas, po metų Stasys. Ir Kleofo Gaigalio
gyvenimo sąlygos labai pablogėjo.
Sėkmingai baigus tiesti Peterburgo tramvajaus pirmąją liniją, Kleofas
Gaigalis gavo gerą premiją. Pagaliau
1909 m. Peterburgo elektrotechnikos
institute kuo puikiausiai parašė ir apgynė diplominį darbą, įgijo inžinieriaus
elektriko specialybę.

a i
Mari a

in inierius
ankt

Lietuvos valsčiai

le as Gai alis su m na

eter ur as

m

Rusijos radijo stočių statybose
1909 m. Rusijoje pradėtos statyti komercinės radijo telegrafinės stotys. Tai
daryti vertė įsigaliojusi tarptautinė konvencija, pagal kurią buvo reikalaujama,
kad didžiosios valstybės pasirūpintų radijo telefono stočių įrengimu ryšiams su
laivais palaikyti. Pirmosios radijo stotys pradėjo veikti Baltijos, Baltosios, Kaspijos,
Juodosios jūrų ir Ramiojo vandenyno pakrantėse.
i ar sritis im nav mane sav asla tin umu
prisimena
K. Gaigalis a ie kuri ats ra i i ra as uvęs mūsų institut
r es rius ir irekt rius A
vas ar ne au
al
mums
stu entams suteikti inių a st au a t val y n tarnauti kur
man uv avesta rū intis s ecialiai ra i reikalais “4
Kleofas Gaigalis dirbo Rusijos vyriausiosios pašto, telegrafo ir telefono
valdybos 12-ame skyriuje, kuriam priklausė visos Rusijos radijas ir telegrafas.
K. Gaigalis iškilo nuo jaunesnio elektromechaniko iki Radijo skyriaus viršininko.
Radijo ryšių skyrius ruošė telegrafo ryšio Rusijoje technines sąlygas. Per
rusų–japonų karą išryškėjo, kad Tolimųjų Rytų rajonuose ypač stokojama gero
ryšio. Kleofui Gaigaliui buvo patikėta pirmųjų dviejų radijo telegrafinių stočių
Tolimuosiuose Rytuose projektavimas ir statyba. 1910 m. lapkričio 10 d. Petropavlovsko (Kamčiatka) ir Nikolajevsko prie Amūro radijo telegrafinės stotys
pradėjo veikti.
Radijo skyrius plėtėsi ir inžinerinis personalas energingai rūpinosi radijo
ryšio plėtra Rusijoje. Tiesiogiai vadovaujant radijo inžinieriui Kleofui Gaigaliui,
1911 m. Tolimuosiuose Rytuose taip pat buvo suprojektuotos ir pastatytos naujos radijo telegrafinės stotys Ochotske,
Gižige ir Novo Marinske prie Anady4
en at p. 1.
riaus upės.
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Vėliau, 1912–1917 m., K. Gaigalis vadovavo radijo stočių statybai Archangelske, Karsko jūros pakrantėje, taip pat Rygoje, Runo saloje, Liepojoje ir Tartu
(Revelio) mieste.
Po 1917 m. Vasario revoliucijos Rusijos vyriausioji pašto, telegrafo ir telefono
valdyba buvo perorganizuota į Rusijos pašto, telegrafo ir telefono ryšių ministeriją,
o radijo skyrius – į Radijo departamentą. Tada profesinės sąjungos
i k l man kan i atūr
a i
e artament irekt riaus viet
irmas usi s a t tele ra ir tele n ry ių ministras Ceretel
man kan i atūr atvirtin
rašė Kleofas Gaigalis.
litin s
a linky s rivert mane i kelti sumanym a en ti usi s kra t
riimamų ų ra i st ių tinklu Man sumanymui uv ritarta
Miestų s un a man is ici n asi nav mili n ru lių r
ektui reali u ti“ 5
1918 m. gegužės mėn. K. Gaigalis siunčiamas į Maskvą ir skiriamas Rusijos
pašto, telegrafo ir telefono ryšių ministerijos radijo reikalų patarėju. Iš kariškių jis
perėmė Maskvos kominterno radijo stotį ir vadovavo jos rekonstrukcijos darbams.
1918 m. Petrograde susikūrus Rusijos Šiaurės radijo regiono valdybai, K. Gaigalis buvo paskirtas jos valdytoju ir gavo s ecialų u avin aru ti reikmenis ir
ka rus riimamų ų ra i st ių tinklui a al man r ekt visam usi s kra tui 6

Viltis sugrįžti į nepriklausomą Lietuvą
Vėliau K. Gaigalis paskirtas Rusijos Ryšių liaudies komisariato įgaliotiniu,
apkrautas darbu, ir jo geriausi norai – grįžti į Lietuvą – kurį laiką negalėjo būti
įgyvendinami.
K. Gaigaliui vadovaujant buvo suprojektuotos ir atstatytos kelios radijo stotys
šiauriniame Rusijos radijo regione. Tuo metu K. Gaigalis palaikė glaudžius ryšius
su žymiais radijo specialistais Lebedinskiu, Bonč-Brujevičiumi, Mincu, Vologdinu,
Šuleikinu, Šatelenu, Mitkevičiumi, radijo inžinieriais Kovaliovu, Leontjevu ir kitais.
m uvau alutinai asiru ęs i va iu ti i etra ili Lietuv
etra ili Č
av i vir aus sakym mane sulaikyti
sakym
savai su rat ekistai ir mane a ras iausiai as in
kal im “7
„

Kleofas Gaigalis 1922 m., gaudamas daug laiškų ir telegramų, kviečiančių
statyti Lietuvoje radijo stotį ir ne al amas a siimti kit
ar
k l neu ai iau
turim
laiškuose į Lietuvą informavo Pašto valdybos direktorių inž. Benediktą
Tomaševičių, kad Lietuv s s ly mis eriausiai tiktų statyti ne ra i tele ra
et
ra i tele ninę st t 8
Kadangi tokių stočių Europoje 5
en at, p. 2.
buvo tiktai kelios, tas pasiūlymas su 6 en at, p. 2.
lumin
a t val y
Lietuv e ir i 7 Tilvytis T. Pas radijo stoties viršininką inž. K. Gaigalį, a tininkų
is 1931, Nr. 6(60), p. 25–26.
sumanyt statyti ra i st t ati
iki 8 J G A A p. 4.
9
man r im Lietuv n “9
en at, p. 4.
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„Ju eny iaus asistūm imas iki etra ili
riemies ių tur
t
asekmę ka
alin i Carsk e el ra i st tis erimta i ka
ri kių en ram nau imui uv sus r inta iaur s k munų
s un s vyk masis k mitetas ave man sku iai aru ti ra i
susisiekim ent su Maskva usti rinęs krant N va a lan i a
ra i st t u avin atlikau u me ęs ra i ry ius su erlynu
u a e tu ir L n nu iem s metu alt si s avasarin s naktys
ra i susisiekim lu
nes
tai ne uvę
k
ek
susirū inti sus r
int s Carsk e el ra i st ties atstatymu
e u sieni irmų a al s kei iant ęstan i
an ų sistem
ne ęstan i
Man sumanymas au eliui uv er r sus suirut s a
yn e
ary ų ar ir amy s nutarimas l Carsk e el ra
i st ties atstatym laikytas y atin u valsty s u aviniu ir
ne a rast s sku s reikalu rin si usi s valsty s statymu
m uvau askirtas usi s ry ių liau ies k mitet
ali tiniu ir Carsk e el ra i st ties vir ininku vyk ant s
r ektavim ir atstatym ar us e lumų uv au y nes reik
atstatyti ne tiktai ra i st t
et ir ram n s m nes susi usias
10
su ra i st ties veikla “
Radijo inžinierius Kleofas Gaigalis rašė, jog arskoje Selo radijo stoties
ar ai tiek u sitęs ka tik
m ale man avyk r ti Lietuv 11

Statyti Kauno radijo stotį
1923 m. K. Gaigalis, grįžęs į Kauną, pradėjo rūpintis radijo stoties statybos
reikalais.
K. Gaigalis paskiriamas Kauno radijo stoties viršininku. Pašto valdybai
pateikė naujosios Kauno radijo stoties statybos techniškąjį projektą ir jam buvo
pavesta pastatyti radijo stotį.
Radijo stoties vyriausiuoju inžinieriumi buvo paskirtas inž. Aleksandras
Stankevičius, kurį K. Gaigalis parsiviliojo iš Paryžiaus Eifelio radijo stoties. Buvo
suburta pajėgi radijo stoties įrengimų montuotojų komanda: radijo technikai Petras
Radžiūnas ir Mečys Jasinskas, elektros mechanikai Karolis Gaigalis (Kleofo brolis),
Silvestras Sabaliauskas ir Juozas Meižys, elektros ir radijo mechanikas Petras Speičys
(pirmasis Lietuvos nacionalinio radijo pranešėjas), elektros ir radijo telefonininkas
Jaroslavas Baranauskas, radijo telegrafininkas ezaris Sadauskas, takelažininkas
Juozas Petraitis, perforuotojas Antanas Mildažis (vėliau – žurnalų „Radijo mėgėjas“
ir „2000 metrų“ redaktorius), ūkio dalies vedėjas Vytautas Savickas.
Kauno radijo stotis buvo skirta tarptautiniam susisiekimui radijo telegrafu ir
radijo telefonu. Kol iš lėto Vytauto kalne kilo jos statybos pastoliai, vis daugiau
pasaulio valstybių suskubo pastatyti ir įsirengti radijo stotis, transliuoti žodinę ir
muzikinę programą. Lietuvos visuomenė įsakmiai reikalavo, kad Kauno 10 J G A A, p. 5–6.
radijo stotis pradėtų transliuoti radijo 11 J G A A, p. 8.
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aun

ra i

st ties

(ra i

n ) vir ininkas

ra i

in inierius

le as Gai alis
m

aun ra i st ties
programą. Teko tobulinti technines sąlygas, radijo telegrafinę
tarnaut ai Vi ury e
stotį pritaikyti žodžio ir muzikos garsams perduoti.
Susisiekimo ministerijos Pašto valdyba konkurse pasirin- s i ra i in inierius
Gai alis
m
ko Prancūzijos SFR įmonę ir su ja sudarė sutartį radijo stoties
įrenginiams įsigyti. Manyta radijo stotyje sumontuoti įrenginius
per 3,5 mėnesio, tačiau stoties montavimo ir reguliavimo darbai, tarpmiestiniai Kaunas–Paryžius transliaciniai bandymai užsitęsė pustrečių metų – iki 1925 m. pabaigos.

Programinis laiškas Lietuvai kultūrinti
Kleofas Gaigalis 1925 m. lapkričio 6 d. rašte „Jo Ekscelencijai Ponui Švietimo Ministrui“ rašė:
Ne ali ūti kių a e nių ka
ūtiniausias irmaeilis reika
las Lietuv s yvenime tai i vaikyti i mūsų liau ies tamsum
953
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kuriame i yra asken usi Liau ies m kyt ų e a e
au
al
net er au
ar u asi et ie ne a ia trum u laiku a aryti
tai kas arytina
Jei ie su e s iek tiek a viesti vaikus tai ir u tai iems
a iū et ar alima asitenkinti tiktai tu ka
m us i m ksta
skaityti ir ra yti Miestu se yra vairių klu ų ir skaityklų stei iami
net liau ies universitetai eru n ru suau ęs m us ali ia
t
asiekti i kaime eriausių n rų m us kai su an i tas ali tik
avy ti laisvesniems miestel nams ir ener in esnis eiti miest
l tesnis
smuklę
r ektu amas aun ra i st t a tur au meny e
tiesi ini susisiekim u avinių tai i ir t ka i suvai intų
svar ų vai men kai technin riem n liau ies kultūrai kelti nes
tik ra i nas u a alimy s ma iausi mis i lai mis asiekti iu
at vil iu i iausius re ultatus
ny a eras alykas et yvas
is ar eresnis nes kny
reikia m k ti skaityti
ra i klausyti e kur ių kiekvienas m ka
ai i ra i nas ne tiktai atst a kai
ram nas mu ik
yv
et is tiksliausiu ū u visa tai er u a
sivai u kime a ar ka
aun ra i st ty e us r a
ni u ti ciklai
uliarių askaitų vairi mis tem mis eriausių
mūsų lekt rių
kaimu se m kykl se us astatyti ra i imtuvai
t liau ka
askait s skait m s vakarais ku met kaimietis u ai
sav kas ien ar ir ka
alų ale t kių ra i imtuvų alima
astatyti nea ri t skai ių
mili nus
ra i imtuvų reik tų (val iai) sum k ti tik vien
kart a ie
litų nes masinis ra i a aratų aminimas
atsieis i iau
ks l atacin s ir r ani acin s i lai s su arytų
litų
as au
i iau kainu a ne u i laikymas D tnuv s em s ūki
aka emi s er vien m nes Gi nau s atne
e a e
vynei
ne ma iau Manau ka ie skai iai tur tų u aryti atkakliausių
esimistų lū as “12

Šventa kova už tiesą
Kauno radijo stotis buvo pastatyta. Prancūzų SFR įmonės atstovai, beveik
metus reguliavę stoties veikimą, neįvykdė sutartyje numatytų techninių sąlygų. Reikli
komisija 1925 m. gruodžio 1 d. konstatavo, kad iki šiol reikiamai neatlikti radijo
telefoniniai bandymai su Paryžiumi, ir sutarė, kad viso radijo stoties komplekso
priimti negali. Išvardino neatliktus darbus radijo stotyje ir surašė tokią išvadą:
u lau us visas ra i st t lie ian ias asta as vien i va
k misi a ran a ka ristatytas (atve tas) ir astatytas (sum ntu tas)
aune rancū ų
irm s alin si s ra i st ties ren imas
a artin e ūkl e ne ali ūti laik mas riimtinu 13

LCVA, f. 391, ap. 4,
b. 1692, l. 5.
13
MA
f. 12, b. 3394,
l. 6.
12
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Kauno radijo stoties viršininkas inž. Kleofas Gaigalis prisimena:
„
m aun ra i nin st tis uv
ekt
et rancū ų
irma avusi u
ti) ra i ren imus sav si arei imų
nei tes
D l i s rie asties tek k v
ir
ralaim ti 14

astatyta a al man r
sakym ristatyti ( ateik
a al techni k sias s ly as
ti l ra i st ties la

Radijo inžinierius Kleofas Gaigalis iš prancūzų SFR įmonės kategoriškai
reikalavo sėkmingų radijo stoties bandymų seansų, nes iki tol neatitiko antenos
varža, buvo nestabilus radijo bangų ilgis, per daug įkaisdavo srovės lygintuvo
lempos, stoties galingumas siekdavo tik 7–8 k
vietoj numatytų 10 k .
Radijo telefoninio transliavimo bandymai, nors K. Gaigalis primygtinai reikalavo, buvo vilkinami ir atidėliojami. 1925 m. lapkričio 27 d., palaikant bandomąjį
radijo ryšį su netoli Paryžiaus esančia Villoeresnes stoties klausymo komisija,
kur tuo metu buvo skaitomi du „Lietuvos“ dienraščio straipsniai, kalbėtasi prancūziškai – to bandymo metu Kauno radijo stoties siųstuvas buvo apkrautas tik
1,8 k , o ne 10 k , neveikė viena moduliatoriaus lempa.

Kauno radijo stotį K. Gaigalis
o A. Jurskis – paleido

pastatė,

Inž. K. Gaigalis 1925 m. gruodžio mėnesį vyko į Paryžių derėtis su prancūzų
SFR įmonės vadovais, tačiau esminio susitarimo negalėjo rasti. Prancūzų įmonė
diplomatiniais kanalais siekė kuo greičiau priversti komisiją pasirašyti Kauno radijo
stoties priėmimo aktą ir atsiskaityti, galiausiai pasiekė per Ministrų kabinetą, kad
nepaklusnusis, tai yra teisybės ieškotojas atkaklusis radijo inžinierius K. Gaigalis
būtų perkeltas dirbti kiton vieton.
K. Gaigalis Susiekimo ministerijos ministro įsakymu 1926 m. balandžio 26 d.
buvo atleistas iš Kauno radijo stoties viršininko pareigų ir tapo Kauno aukštesniosios technikos mokyklos dėstytoju.
„ a i st ties vir ininku usisiekim ministeri ai ra ant ir ra t
a sau s ministeri ai sutikus askirtas Auk tų ų kar technik s kursų
a i ka inet ve as in k t Al nsas Jurskis prisimena radijo
inž. mjr. Antanas Šulcas-Šilius Nau asis vir ininkas k t A Jurs
kis ra i st t i sen
(Kleofo Gaigalio – J G ) er m
m
(
) e u s
ir eli
st tis au uv sutvarkyta 15
Naujas paskirtas radijo stoties viršininkas kpt. A. Jurskis, 1926 m. gegužės
mėn. nuvykęs į Paryžių, diplomatiškai sutarė ir pasirašė prancūzų SFR įmonei
palankų protokolą.
Prancūzų SFR įmonės atstovas
atvyko į Kauną, tęsė radijo stoties pa14
Gaigalis K. Pareiškimas, J G A A, p. 6, 7.
leidimo bandymus, nebestatė elektros 15 Šulcas A. Kauno galingoji radijo stotis, ar as,
jėgainės prie Kauno radijo stoties, ne1926, nr. 25 (49), p. 391.
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betiesė atvežto kabelio. Už tai vėliau mainais atsiuntė Kauno radiofonui atskirų
radijo reikmenų. Per porą savaičių Kauno radijo stotis buvo parengta radijo
informacinėms laidoms transliuoti.
Žodžiu, inž. Kleofas Gaigalis radijo stotį pastatė, o inž. Alfonsas Jurskis ją
paleido dirbti. K. Gaigalio nuomone, mažam moduliatoriaus gyliui tiesioginį poveikį
turi magnetinis moduliatorius, kurio aukšto dažnumo magnetinės linijos prisotinamos iki tokio laipsnio, kad jis nustoja reaguoti į mikrofoninės srovės pakitimus.
Tikriausiai dėl to prancūzų SFR įmonė jau 1927 m. atsisakė magnetinių moduliatorių.
Vėliau K. Gaigalis žurnale „Sąsaika“ 1927 m. rašė, kad komisijai
„reik
a aryti m uliaci s kreivę kuri i auti uv susi urta
v l su nen ru knistis te ri s smulkmen se
uriu ri a inti ka
t kiais atve ais tam u u sis yr liu ir reikal statau auk iau u
asmeninius sam r tavimus 16
1926 m. birželio 12 d., sekmadienį, 19 val. 1961 metro banga iš Kauno
radijo stoties 3,5 k
galingumu į eterį kupiškėno Petro Speičio balsu nuskriejo
pirmieji lietuviški šaukiniai visam pasauliui:
„Ali ali
al a aunas Lietuva
Nuo tos dienos prasidėjo reguliarios Lietuvos nacionalinio radijo transliacijos, pradžioje – informacinės, vėliau – ir muzikinės radijo programos.
Lietuviškai prabilęs radijas formavo pilietišką visuomenės žodį, informavo,
kultūrino ir švietė visuomenę. Lietuvoje, 1923 m. surašymo duomenimis,
44,2 proc. gyventojų nemokėjo nei skai- 16 Gaigalis K. Kauno radijo stoties moduliacija ir
galingumas,
saika, 1927, Nr. 6, p. 4.
tyti, nei rašyti.
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lemensas

in inierius

AM k t Artūras Janavi ius ra i

in inieriai
eliu ka ra i

AM m r Al nsas Jurskis
in inierius Aleksan ras

tankevi ius

Lietuvos nacionalinis radijas, transliuodamas kultūrines, informacines, šviečiamąsias laidas, stiprino valstybės Nepriklausomybę, ugdė pilietinį žmonių aktyvumą, tautinę kultūrą ir dorovę.
1930 m. K. Gaigalis vėl paskiriamas Kauno radijo stoties viršininku ir dirbo
iki 1934 m. pabaigos.
„Drau e su sav en ra ar iais aun ra i st t susti rin me ir
ertvark me Ir i a ie
metų s kmin ai veik k l kar metu v kie
ių kari kių
m uv su a inta
anten s k tai nuversti “17
1932 m. inž. K. Gaigalis kaip Lietuvos atstovas dalyvavo Madrido tarptautinėje radijo konferencijoje Ispanijoje. Nuo 1926 m. dėstė radiotechniką, telegrafiją
ir telefoniją Kauno aukštesniojoje technikos mokykloje. Šimtai jo mokinių dar ir
šiandien triūsia, mena jį buvusį dalykišku dėstytoju, gabiu technikos specialistu.
K. Gaigalis mokėjo rusų, lenkų,
vokiečių, prancūzų kalbas, susirašinėjo
ir susitikinėjo su daugeliu užsienio ra- 17 Gaigalis K. Pareiškimas, J G A A, p. 2.
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dijo mokslininkų ir specialistų. Inž. K. Gaigalis yra parašęs keliasdešimt mokslinių
straipsnių. Vertingiausius jų, rašytus rusiškai, siųsdavo Rusijos mokslininkams
apibendrinti ir išversti. Deja, ne vienas tų straipsnių po kurio laiko pasirodydavo
rusiškoje spaudoje, bet ne K. Gaigalio pavarde. Reikšmingas K. Gaigalio veikalas
„Visuotinės radiacijos teorija – materializmo ir spiritualizmo fizinis pagrindas“
(1938 m.) dar laukia mokslininkų kruopštaus studijavimo ir įvertinimo.
K. Gaigalis iki paskutiniųjų savo gyvenimo dienų palaikė glaudžius ryšius
su užsienio fizikos ir radiotechnikos mokslininkais, garsėjo kaip talentingas, aukštos
kultūros, tolerantiškas žmogus, nepripažįstantis jokių kompromisų.
K. Gaigalis mirė 1957 m. rugsėjo 1 d. Palaidotas Kaune, Petrašiūnų kapinėse.
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Vilniaus užpalėnų klubo pirmininkas
Jeronimas Galvydis
Daiva Ivanauskait

Daugilio kaimas – gimtinė, puoselėjama
jau penkiolika metų
„ elias ve a link Alau
riva iavus nau kry ių reikia asukti
e in n u
am kių s y s
ir v l e in n
tu met au
keliuku tiesiai iki at s y s“, – telefone pasigirsta malonus
vyriškas balsas.
Važiuodama nurodytu keliu, netrukus atrandu Jeronimo Galvydžio nupasakotą
keliuką, matau vien kalvotas pievas ir miškus – vietas, kuriose augo ir iki šių
dienų ūkininkauja J. Galvydis. Išlipus iš automobilio, atsiveria nuostabus vaizdas,
ir netrukus mane pasitinka pats sodybos šeimininkas – aukštas, žilstančių
plaukų, malonus, inteligentiškas vyras,
ir maloni, šilto veido moteris. Tai –
Jeronimas Galvydis ir jo žmona Gema
Galvydienė.
Sodybos savininko užrašuose
(2004) galime atrasti, jog melioruojant
kolūkio žemes sodybos buvo keliamos
į gyvenvietes:
„D iau iu si ka t vai atsilaik s au imui
ir i sau
s y
ta iau k lūki va vai
u ne aklusnum lie suarti keliuk kuri
niekas ar neatstat Iki i l yvename kai
sal e atskirti nu visų kaimynų
l
a ar sav
imtus namus va iu ame
laukais er svetimas emes aimynas suar
ru en sav emę tai i
avasar n rs
auk teliu skrisk
imtinę 1
Tačiau akivaizdu, kad J. Galvydis nepasidavė – dabar jau geros būklės kaimo
keliukas veda tiesiai į jaukiai sutvarkytą
Galvydžių sodybą, įsikūrusią pamiškėje. Sodyba gražioje vietoje: gyvenamasis
namas stovi ant kalvos, nuo kurios atsiveria nuostabi panorama.

Antanas Galvy is su

1

na Galvy iene ( irvy yte)

Galvydis J. Rankraštis, 2004.
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Ir kai amatau i t li ant kaln sav nam
risimenu mam s
ius asakytus kai
i irm kart atva iav
Dau ili k
I li au i ve im a si airiau a linkui
u
au ant kaln ir asakiau Antanui
(tėtei) – ia statysim nam “2
Greta – renovuoti pastatai, apsupti seno
sodo ir preciziškai prižiūrėtos aplinkos.
Po nepriklausomybės atkūrimo
susigrąžinęs tėvų žemę J. Galvydis pradėjo ūkininkauti bendradarbiaudamas
su kaimynais.
„Gimtine rū inu si rau e su eima ai
mal nūs rū es iai kurie mane ly i au
au el metų Vis laisv laik su m na
ukr mis ir vaikait mis ir ame ir ram
au ame mūsų s y e iekvienais metais
s iname au
ek ratyvinių me ių ir
vaiskrūmių kiekvien savaitę ienau ame
sav kiem (a ie
ha l t ) trakt rine
3
lia ve

Jer nimas Galvy is i sau

senų

u ų rinkin

Per pastaruosius dešimt metų J. Galvydis drauge su žmona Gema ne tik renovavo klėtį, pastatė naują pirtį, pasirūpino nauju tvenkiniu ir originalia pavėsine,
tačiau, svarbiausia, gimtinėje vasarą kone kiekvieną savaitgalį suburia visą šeimą.
Mama su Antanu ir

na ūkininkav Dau ili k A ie

m

2
3

en at
en at
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Nuo pirmųjų gyvenimo žingsnių
iki studijų metų
Galvy ių eima
Antr e eil e
vi ury e

t vai

na ir Antanas
m

1935 m. lapkričio 26 d. Užpalių valsčiuje, Daug lio kaime, gimęs Jeronimas
buvo gausios šeimos dalis – septintasis iš aštuonių vaikų. Tačiau dviem atžaloms neišgyvenus, užaugo šešiese: trys seserys ir trys broliai. Trys vaikų poros
yra gimę pamečiui, kiekvienoje tų porų buvo mergaitė ir berniukas; kiekviena iš
porų žengiant chronologine gimimo seka įgijo vis aukštesnį išsilavinimą. Pirmoji
pora – Ona (gim. 1923 m.) ir Antanas (gim. 1924 m.) baigė keturis mokyklos
skyrius – jiems buvo planuojamas ūkio perėmėjų likimas, o kartu jauna šeima
laukė ir pagalbininkų ūkyje. Vidurinė pora – Janina (gim. 1928 m.) ir Valentinas
(gim. 1929 m.) įgijo vidurinį (profesinį) išsilavinimą, tuo tarpu Jeronimas gimė
trečioje poroje su Veronika (gim. 1937 m.). Jie įgijo aukštąjį išsilavinimą.
Nors artimiausia mokykla nuo sodybos buvo už keturių kilometrų, tai
nesukliudė atkakliam jauniausiajam sūnui sėkmingai baigti Užp lių vidurinę mokyklą 1954 m. Tai buvo šeštoji laida, kuriai teko mokytis „pakalnėje“ – Užpalių
dvaro akmeniniuose pastatuose. J. Galvydžio sodyba yra įsikūrusi prie miško,
todėl baigdamas mokyklą jaunuolis planavo įgyti miškininko specialybę, tačiau
žinia, kad miškininkystės absolventai gauna darbo paskyrimus toli nuo Lietuvos,
pakeitė J. Galvydžio apsisprendimą. Tais pačiais metais po mokyklos baigimo
Jeronimas įstojo į Kauno politechnikos instituto Mechanikos fakultetą ir po penkerių studijų metų įgijo mašinų gamybos technologijos inžinieriaus mechaniko
specialybę. Kaunas studentui labai patiko, J. Galvydis puikiai prisimena Žaliakalnį,
Kauko laiptus ir nuo jų atsiveriantį vaizdą į upių slėnyje plytintį miestą: „Vai as
aker
irm kart atsi ūriau vienas savaranki kas i miesty e 4 1959 m. Jeronimas
Galvydis atsisveikino su alma mater, Kaunu ir persikėlė į sostinę, kur, gavęs paskyrimą, atvyko dirbti į besikuriančią
Vilniaus skaičiavimo mašinų gamyklą.
4
Ivanauskaitė D. Interviu su pateikėju Jeronimu
Net trylika iš dvidešimt šešių Jeronimo
Galvydžiu, gim. 1935 m. Daugilio k., Užpalių sen.,
grupės draugų atvyko su paskyrimais
Utenos r. Rankraštis, 2010.
962

U Ž PA L I

RA TO Ž

dirbti į įvairias besikuriančias
tuvėjimo proceso. J. Galvydis
sudaromos palankios sąlygos
vadovauti ir diegti lietuvišką

O

S

Ž

S P R A E I T I E S I R AT E I T I E S S A

ROJE

gamyklas Vilniuje ir taip prisidėjo prie sostinės liedžiaugiasi, kad naujose ūkio šakose Lietuvoje buvo
jauniems specialistams lietuviams kurti produkciją,
darbo kultūrą.

Sėkmingas kilimas karjeros laiptais
1959 m. Jeronimas pradėjo eiti inžinieriaus technologo, o vėliau – konstruktoriaus pareigas vyriausiojo technologo skyriuje ir jau 1962 m. tapo technologinio
konstruktorinio biuro viršininku. Tuo pat metu, 1966 m., J. Galvydis sėkmingai
pradėjo eiti ir vyriausiojo technologo pavaduotojo pareigas, o netrukus, 1968 m.,
tapo Vilniaus skaičiavimo mašinų gamyklos ir gamybinio techninio susivienijimo „Sigma“ vyriausiuoju technologu. Darbe būdamas motyvuotas, darbštus
ir lydimas sėkmės, 1973 m. Jeronimas buvo paskirtas vyriausiojo inžinieriaus
pavaduotoju, o 1992 m. – valstybinės įmonės „Vilniaus Sigma“ pagrindinių
priemonių direktoriumi.
J. Galvydis energingai kibdavo į visas naujoves, mokėsi ir kėlė kvalifikaciją, domėjosi naujausiomis technologijomis, į gamybą išleisdavo naujus gaminius,
rūpinosi naujų medžiagų ir įrenginių užsakymu, puikiai atliko kitas funkcijas.
jo vadovo pareigas, mokė naujus darbuotojus, tikrino jų atliekamas užduotis,
planavo darbus, itin daug dėmesio kreipė į tvarką, drausmę ir darbų kokybę.
Susivienijimo vadovybė pastebėjo ir vertino J. Galvydžio vadybos kompetencijas,
todėl jaunasis specialistas greitai kilo karjeros laiptais.
J. Galvydžio charakteristikoje jis apibūdinamas kaip
„ arei in as reiklus sau ir aval iniams rinci in as iniciatyvus
m kantis taikyti m kslinius met us r ani u ant ar
ir am
va vau ant
Jer nimas Galvy is
k tik

askirtas

vyriausiu u
techn l u
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Pabrėžiamas jo indėlis įgyvendinant valstybinius tikslus, ypač įsisavinant naujausią techniką ir technologiją.
„Gamy inius klausimus s ren ia
r lem s esmę ir t reikalau a i sav
kelia kvali ikaci .“5

eratyviai ilinasi
aval inių Nu lat s

Tik teigiami profesiniai įvertinimai užfiksuoti ir kitose
Jeronimo Galvydžio charakteristikose.
Taip einant įvairias vadovaujamas pareigas prabėgo keturiasdešimt šešeri metai. Besiplečianti gamykla per kelis dešimtmečius išaugo ir tapo vedančiąja
Lietuvos gamybinio techninio susivienijimo „Sigma“
gamykla, kuri subūrė vienintelį ir galingiausią Lietuvoje
skaičiavimo mašinų techniką gaminantį kolektyvą. Jo J Galvy is au amy s
pasiekimai ilgus metus buvo žinomi ne tik Lietuvoje,
riem nių irekt rius
Sovietų Sąjungoje, bet ir pelnė tarptautinį pripažinimą. A ie
m
Produkcija su gamyklos ženklu buvo siunčiama į visus
stambiausius Sąjungos miestus, eksportuojama į Lenkiją, Čekoslovakiją, Vengriją,
Vokietiją, Bulgariją, Rumuniją ir kitas šalis. Susivienijimo sudėtyje buvo trys projektinės organizacijos ir penkios gamyklos, kuriose dirbo apie 15 tūkst. specialistų,
sukūrusių ir išleidusių į gyvenimą keturių kartų elektronines skaičiavimo mašinas.
„ ai man akimis uv lietuvi kiausia a an iausi m kslini ar
r ani avim ir itin auk t amy s ly i amykla“6, – 2010 m.
gamyklą šiltais žodžiais minėjo J. Galvydis.
Gamy s
asiekimus

riem nių
ristat

irekt rius J Galvy is
eneralini

(kair e) ir ūki ministrui V

irekt riaus

Vilniaus

i m s

ava u t ui

Valeckui

a iliui

5

6

Galvydžio J. charakteristika – rekomendacija, 1985.
Galvydis J. Rankraštis, 2010.
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Atkūrus nepriklausomybę, susivienijimo gamyklos ir projektinės organizacijos tapo savarankiškomis privatizuotomis akcinėmis bendrovėmis. 1995 m.
Vilniaus skaičiavimo mašinų gamykla buvo privatizuota ir tapo AB „Vilniaus
Sigma“, kurioje Jeronimas Galvydis liko dirbti gamybos priemonių direktoriumi
iki pensijos – 2002 m.

Politinės pažiūros
Jeronimas Galvydis nepritarė komunistinei doktrinai, nei Užpalių gimnazijoje,
nei Kauno politechnikos institute nepriklausė jaunimo komunistinėms organizacijoms. Aukštąją mokyklą J. Galvydis sąmoningai ir principingai baigė būdamas
nepartinis, nes savo akimis regėjo smurtą, žudynes, šaudymą ir trėmimą, išniekintus lavonus. Galvydžių šeimoje buvo neigiamai vertinama okupacija, šeima
buvo laikoma buožėmis, ji prarado tiek savo statusą, tiek įsigytą ir numylėtą
žemę. Šeimos nariai išvengė tremties, nes samdomos darbo jėgos neturėjo, tačiau
dažnai slapstėsi miškuose. Kaip paaiškėjo po nepriklausomybės atgavimo, Jeronimo
Galvydžio vardu buvo suformuota KGB byla, kuri liudija, kad saugumo agentai
šeimą nuolat sekė. Tarp bylos dokumentų galima rasti ir asmeninės Jeronimo ir
jo brolio Valentino, tarnavusio Urale, korespondencijos, kurioje jaunuoliai atvirai
reiškė savo patriotines nuotaikas. Užpaliuose Jeronimo auklėtojas, matematikas
Juzulėnas turėjo tvirtas lietuviškas pažiūras, todėl jo vadovaujamoje klasėje buvo
puoselėjamos tautinės valstybingumo idėjos, taip pat meilę Lietuvai savo atžaloms
ugdė ir vyresnieji Galvydžiai.
LKP J. Galvydį pasivijo tik Vilniuje, praėjus devyneriems darbo metams
„Sigmoje“. 1967 m. įvyko permainos, buvo nuspręsta, kad susivienijimo vadovai
privalo priklausyti komunistų partijai. Jeronimas atsimena, jog atvyko speciali komisija, kurios vadovas – karinės ministerijos atstovas, nes nemaža dalis produkcijos
buvo naudojama karo pramonėje, konkrečiai – palydovams. Komisija po tyrimo
parengė nutarimą su dviem alternatyvomis, pirmoji – „Sigmos“ susivienijimui
vadovaujantys asmenys privalo įstoti į LKP; antroji – dabartiniai nepartiniai vadovai keičiami naujais, partiniais, kurie bus atsiųsti į Vilnių iš Sovietų Sąjungos.
Kitą dieną buvo nutarta, kad tuo metu vadovavusi komanda – profesionali ir būtina ją palikti vadovauti gamybai, atmesta mintis perleisti susivienijimo
veiklos vairą svetimšaliams, todėl „Sigmos“ vadovai sutiko su ultimatyvia sąlyga
ir tapo LKP nariais. Taip Jeronimas įstojo į LKP. Laikui bėgant, tapo partkomo
sekretoriaus pavaduotoju. J. Galvydis savo narystę komunistų partijoje vertina
kaip būtiną tokio gyvenimo, kurį pasirinko, sąlygą. Jautėsi savo vietoje, mėgo
darbą, buvo gabus vadovas.
Laikams pasikeitus, 1987–1990 m. Jeronimas Galvydis tapo Sąjūdžio nariu,
organizavo mitingus, su šeima dalyvavo Baltijos kelyje. 1991 m. sausio mėnesį
per naktį suorganizavo prieštankinių „ežių“ gamybą. Septyni pagaminti ežiai
tapo Seimo gynybinių barikadų sistemos dalimi, o sausio 13-osios naktį su žmona budėjo prie Seimo rūmų. Po kruvinosios nakties gamyklos darbuotojai buvo
sukviesti į pasmerkimo ir gedulo mitingą. Tai buvo lietuviškos dvasios pakilimo
metai, kurių prasmę ir svarbą J. Galvydis saugoja ir perduoda savo vaikaičiams.

965

U Ž PA L I A I I I

Lietuvos valsčiai

Visuomeninė veikla – savirealizacijos šaltinis

Vilniaus
k mitet

si s vi urin s m kykl s ati arym
irmininkas J Galvy is

r a kal a t vų

m ru s

Šalia įspūdingos vadovo karjeros energingasis aukštaitis turi sukaupęs ir
turtingą visuomeninės veiklos patirtį. Jeronimas Galvydis nuo pat darbo skaičiavimo
mašinų gamykloje pradžios iniciatyviai jungėsi į įvairias organizacijas ir kolektyvus: Vilniaus skaičiavimo mašinų gamykloje dainavo vyrų chore „Elektronika“,
tuo pačiu metu buvo ir jaunųjų specialistų pirmininkas (1960–1962). Neabejingas
visuomenės poreikiams žmogus tapo Blaivybės draugijos pirmininku (1978–1990),
Gamtos apsaugos draugijos pirmininku (1980–1990), Vilniaus 44-osios vidurinės
mokyklos tėvų komiteto pirmininku (1974–1984), Vilniaus miesto gamtos apsaugos draugijos tarybos nariu (1980–1988), nuo 1995 m. Vilniaus uteniškių klubo
„Indraja“ nariu, o nuo 2004 m. – užpalėnų kraštiečių seniūnu. Apie dvidešimt
metų jis dirbo gamyklos ir susivienijimo „Sigma“ gamybos kultūros komisijos
pirmininku.
Būdamas gamybos kultūros pirmininku, Jeronimas pagal patvirtintus nuostatus rengdavo ketvirtines gamybos kultūros rezultatų apžiūras, drauge su komisija vykdavo į visas Lietuvoje išsidėsčiusias „Sigmos“ gamyklas ir organizacijas,
vertindavo pokyčius siekiant, kad visuose susivienijimo padaliniuose būtų graži
ir tvarkinga darbo, buities ir poilsio aplinka, švari teritorija, gera įrenginių ir
patalpų priežiūra, mechanizacijos ir automatizacijos lygis, gamybos ritmingumas
ir kt. patingas dėmesys buvo skiriamas kovai su rūkymu. Rūkyti buvo leista
tik specialiai įrengtuose kambariuose, sukurta materialinio skatinimo sistema.
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Jer nim ir Gem s
Galvy ių eima
Dau ili kaime

Nuoseklus darbas neliko nepastebėtas – Vilniaus skaičiavimo mašinų gamyklai
buvo suteiktas aukštos gamybos kultūros vardas.
Šiuo metu Jeronimas Galvydis eina Vilniaus užpalėnų kraštiečių seniūno
pareigas. Kraštiečių išrinkta taryba vienija vilniečius, kuriuos įvairūs ryšiai sieja
su Užpalių kraštu: kilmė, profesinė ar kūrybinė veikla. Susibūrę Vilniaus užpalėnai pirmiausia rūpinasi savo narių kultūrinio gyvenimo turtinimu, organizuoja
įvairius kultūros renginius: parodas, ekskursijas, narių jubiliejus, bendradarbiauja
su uteniškiais. Šiuo metu aktyviai rūpinasi knygos apie Užpalių valsčių rengimu.
Vilniaus užpalėnų kraštiečiai kelia Užpalių garbės piliečio kandidatūras. Pasiūlyti
kandidatai: žurnalistas Stanislovas Balčiūnas, mokytoja Vanda Kuliešienė, mokytojas Alfonsas Juzulėnas, Seimo narė Milda Petrauskienė, ūkininkė Viktorija Jovarienė – buvo išrinkti Užpalių garbės piliečiais. Jeronimo Galvydžio pagrindinės
funkcijos kraštiečių taryboje – informacijos rinkimas ir jos sklaida, komunikacija
su kraštiečiais, metų veiklos programos planavimas ir veiklos, funkcijų bei darbų
paskirstymas.
Pastarojo dešimtmečio J. Galvydžio aistra – savo šeimos, giminės, gimtojo
Daugilio kaimo ir Užpalių krašto kilmė, kultūra ir istorija. Pats renka ir kaimynus
skatina rinkti medžiagą apie Daugilio kaimo ir jo gyventojų istoriją, savo sodyboje
kasmet priima Alksno ežero bendruomenės narius.

Svarbiausia gyvenime – šeima
Visų gražių pasiekimų ir intensyvių darbų akivaizdoje J. Galvydžio gyvenime nuolat buvo ir jo šeima: Jeronimo žmona Gema, dukros Julita ir Gema bei
vaikaitės Gedvydė ir Viltė Kristina. Šeimą Jeronimas sukūrė 1966 m. Žmona Gema
Galvydienė, dirbusi švietimo įstaigoje, padovanojo J. Galvydžiui dvi dukras, kurios
įgijo aukštąjį išsilavinimą Vilniaus universitete ir dirba pagal pasirinktas specialybes: jaunesnioji – Julita – ekonomikos srities specialistė, vyresnioji – Gema – baigė
medicinos mokslus ir pastaruoju metu specializuojasi netradicinės medicinos srityje.
Jaunesnioji anūkė Gedvydė 2011 m. baigs pirmąją gimnazijos klasę, o vyresnioji
Viltė Kristina – trečiąjį teisės studijų kursą Vilniaus universitete.
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Kalbant šiuolaikiniais terminais, Jeronimą Galvydį galima pavadinti sėkmės
lydimu pasirinktos veiklos lyderiu. Tvirtas, ūkiškas ir racionalus, gebantis burti,
vadovauti ir motyvuoti kolektyvą, maloniai bendraujantis, formuluojantis sau aiškius
ir pasiekiamus tikslus, inteligentiškas, ramaus būdo, įgijęs tvirtą emocinį pagrindą
tėvų šeimoje, turintis visišką savo darnios šeimos palaikymą, pasitikintis savimi
bei keliantis aplinkinių pasitikėjimą. Visa tai teikia Jeronimui Galvydžiui sėkmės
lydimo šeimos vyro, puikaus lyderio profesinėje ir visuomeninėje srityje savybių,
kurias jis iki šiol pritaiko dirbdamas savo kraštiečiams, Užpalių miesteliui, Alksno
bendruomenei, Daugilio kaimui, o kartu – ir savo mylimai šeimai.
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Generolas Jonas Galvydis-Bykauskas
Gintautas

ur ailis

Jonas Galvydis-Bykauskas gimė 1864 m. gruodžio
3 d. Uten s apskrities Užp lių valsčiaus Deg sių kaime. 1884 m. baigęs vidurinę girininkų mokyklą, dirbo
girininko padėjėju Novgorode, vėliau – Stara Rusoje.
1885 m. įstojo savanoriu į 86-ąjį pėstininkų pulką ir
po kelių savaičių buvo nusiųstas į Peterburgo junkerių
mokyklą. Mokyklą baigė labai gerai ir už pavyzdingą
mokslą apdovanotas Miliutino premija. 1886 m. gavo
pirmąjį karininko laipsnį ir buvo nusiųstas tarnauti į
87-ąjį pėstininkų pulką. 1905 m. J. Galvydis-Bykauskas – jau kuopos vadas. 1909 m. baigė Orienbaumo
karininkų mokyklą, gavo kapitono laipsnį ir 1911 m.
pradžioje jį perkėlė į 18-ąjį šaulių Sibiro pulką. Tarnaujant šiame pulke prasidėjo Pirmasis pasaulinis karas. J Galvy is ykauskas
Kartu su pulku J. Galvydis-Bykauskas buvo permestas Dail J Mackevi ius (VD M)
į frontą. Už narsą mūšiuose su vokiečiais ties Varšuva 1914-ųjų rudenį pakeltas pulkininku ir po metų paskirtas pulko vadu1. Tačiau
kautynėse prie Lodzės Lenkijoje buvo sužeistas ir pateko vokiečiams į nelaisvę.
Po Spalio perversmo Rusijoje prasidėjus suirutei, Rytų frontas Vokietijai tapo
nebepavojingas. Rusijos kariuomenės belaisviai, kilę iš Vokietijos užimtų teritorijų,
buvo paleisti atostogų. 1918 m. pradžioje atostogų parvyko ir J. Galvydis-Bykauskas. Grįžęs į tėvų namus, jis sužinojo apie 1918 m. vasario 16 d. aktą ir nieko
nelaukdamas išsiruošė į Vilnių savanoriu į Lietuvos kariuomenę. Kariuomenės
dar nebuvo, todėl palikęs savo adresą sugrįžo į namus. Nesulaukęs iškvietimo,
rudenį vėl atvyko į Vilnių. Ten jo jau laukė, nes spalio 9 d. Apsaugos komisija
buvo įpareigota formuoti Lietuvos kariuomenę.
J. Galvydis-Bykauskas energingai imasi kariuomenės organizavimo darbo.
Krašto apsaugos komisijoje, vadovaujamoje J. Kubiliaus, jam patikimos Tiekimo
skyriaus viršininko pareigos.
1918 m. spalio 16 d. į Vilnių atvyko pirmieji Lietuvos savanoriai – 11 žmonių. Veikla dar labiau suintensyvėjo, tačiau karas ir nelaisvė atsiliepė J. Galvydžio-Bykausko sveikatai. Bet apie gydymąsi negalvojo, nes reikėjo dirbti.
J. Galvydis-Bykauskas parengė Lietuvos kariuomenės formavimo projektą.
Jo nuomone, kiekvienas valsčius arba parapija turi aprūpinti apranga ir maistu
septynioms paroms 10 žmonių. Šie žmonės turėtų būti šaukiami į kariuomenę ne
visi iš karto, o atsižvelgiant į pasirengimą centre, t. y. kiek turima ginklų, vietų
kareivinėse ir pan. Trejetą dienų su šiuo projektu jis vaikščiojo iš vienos įstaigos į
kitą. Buvo pas apsaugos, vidaus reikalų
ministrus, bet visur jam atšaudavo, kad 1 rum s tei iam seim narių i ra i s su atvai
ais, Klaipėda, 1924, p. 20.
kariuomenės formavimas – ne jo reika- 2 Gen.-leit. Gal vy dis-By kaus kas Iš atsiminimų,
las...2 Aišku, nusivylimas buvo didelis.
Mūsų inynas, 1923, t. 5, p. 426.
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Tačiau 1918 m. lapkričio 23 d. Apsaugos ministerijos ministras išleidžia
įsakymą Nr. 1 dėl kariuomenės formavimo, kuriuo Jonas Galvydis-Bykauskas paskiriamas 1-ojo pulko vadu. Tą pačią dieną jis atleidžiamas iš ankstesnių pareigų3.
1-ąjį pėstininkų pulką jau buvo pradėjęs formuoti V. Grigaliūnas-Glovackis,
tačiau tai buvo tik užuomazga, be to, Vilniaus komendantas Liudas Gira, pasinaudojęs „valdžios pasikeitimu“, dalį jau suorganizuotų karių pasiėmė į Vilniaus
komendantūrą4. Taigi darbą teko pradėti iš naujo.
Organizuoti pulką Vilniuje 1918 m. gruodžio pradžioje buvo labai sunku,
beveik neįmanoma. Karininkų, ypač viceministro K. Kondratovičiaus proteguojamų rusų ir baltarusių, nestigo, tačiau labai trūko ūkio pareigūnų. Jų ieškota net
per spaudą. 1918 m. gruodžio 2 d. „Lietuvos aide“ rašoma:
„ eikalin as rityręs kar val ininkas ra tve ys vesti ūki skyriaus
ra tinei ku iai krei tis irm
lietuvių ulk ta an
riimami tik su k mitetų ar a in mų taut s veik ų rek
men aci mis“5.
Panašiai buvo ieškoma ir kitų pulkui reikalingų karininkų ir valdininkų.
kinės problemos buvo sprendžiamos labai sunkiai. Nors lapkričio 24 d.
vokiečių karinė vadovybė Lietuvoje pranešė Lietuvos vyriausybei teiksianti jos
kariuomenei pagalbą, ši pagalba atėjo negreitai.
Kai lapkritį Lietuvą pasiekė žinia, kad Sovietų Rusijos kariuomenė žygiuoja
paskui besitraukiančius vokiečius, Lietuvos vyriausybė nusiuntė į Gardiną delegaciją pas vokiečių 10-osios armijos vadą gen. E. Falkenhainą (Falkenhayn). Kariams
delegacijoje atstovavo karininkas B. Giedraitis.
Su gen. Falkenhainu Lietuvos vyriausybės atstovai tarėsi Lietuvos gynimo,
kariuomenės apginklavimo ir kitais klausimais. Generolas atvirai ir aiškiai pasakė,
kad dėl vokiečių kariuomenės demoralizacijos Lietuvai veiksmingai padėti negalį6.
Tai sužinojęs, J. Galvydis-Bykauskas ėmė rūpintis pulką kuo greičiau perkelti
į Alytų. Pulkas buvo dar tik pradėtas formuoti ir jam pervežti būtų užtekę 6–7
vagonų, o kelionė būtų užtrukusi porą valandų, tačiau Krašto apsaugos ministerija delsė duoti įsakymą pulkui keltis į Alytų.
Susidariusia situacija buvo nepatenkinti ir pulko karininkai. Kai kurie nevengdavo mestelti grubios replikos net pulko vadui, linksmindavosi mėgdžiodami
jo žodžius ir posakius. Daugelis karininkų manė, kad vadas tyčia vilkina
3
Gu žas Atsiminimai apie pirmąsias mūsų kariuopulko perkėlimą7.
menės kūrimosi dienas, Mūsų inynas, 1923, t. 5,
Pa ga liau įvei kus vi sas kliū tis,
p. 444.
1918 m. gruodžio 17 d. 9 val. 30 min. 4 Gri ga liū nas-Glo vac kis Mano atsiminimai, Mūsų
inynas, 1923, t. 5, p. 430.
traukinys su 1-ojo pėstininkų pulko
5
Valdininkų domei, Lietuv s ai as 1918, gruodžio 2.
kariais pajudėjo Alytaus link. Į Alytų 6 Ali šaus kas K
v s l Lietuv s ne riklaus my s
išvyko 25 karininkai, 3 karo valdininkai
, p. 58–59.
7
Ta ma šaus kas Mano tarnyba pirmajame pėstininkų
ir 59 savanoriai kariai8. Pulkas vežėsi
pulke, ar archyvas, 1936, t. 7, p. 327.
300 rusiškų šautuvų, kurie buvo su- 8 Vit kaus kas V Mūsų pėstininkai, Mūsų inynas,
slėpti lagaminuose.
1928, Nr. 45, p. 243.
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Iš stoties pulkas nužygiavo į vokiečių jiems perleistas pionierių (caro laikais
buvusias Saratovo) kareivines. Pulko priekyje žygiavo vadas.
Apsitvarkęs kareivinėse, J. Galvydis-Bykauskas nuvyko pas vokiečių komendantą, vokiečių karių bataliono, dislokuoto Alytuje, vadą. Su vokiečiais užsimezgė gana draugiški santykiai. Formuojant lietuvių pulką jie pažadėjo teikti
visokeriopą paramą.
Sugrįžęs pulko vadas karininkams papasakojo apie vokiečių kareivinių švarą
ir tvarką, pareiškė norįs karininkus nusiųsti asmeniškai susipažinti su vokiečiais,
kad vėliau visa tai būtų įdiegta ir lietuvių pulke. Tai, aišku, nepatiko daugumai
karininkų. J. Galvydžiui-Bykauskui buvo tiesiai pasakyta, kad jie sugebėsią susitvarkyti ne blogiau už vokiečius.
Atsižvelgdamas į tokį karininkų nusistatymą, pulko vadas iš batalionų vadų
sudarė komisiją karių mokymo programai rengti. Darbui vadovauti ėmėsi pats.
Svarbiausias pulko vado rūpestis buvo telkti savanorius. Sumanyta į aplinkinius kaimus ir miestelius siųsti pulko karininkus prašyti kunigų paramos. Sumanymas buvo puikus, pulkas sparčiai gausėjo. Kiekvieną dieną į Alytų atvykdavo
po kelis ar net po kelias dešimtis savanorių. O pakankamai ginklų pulkas neturėjo – vien rusiškus pasenusios sistemos šautuvus. Savanorių nebuvo kuo aprengti,
maitinti. Maistas, arkliai ir vežimai buvo rekvizuojami iš pasiturinčių apylinkės
valstiečių. Vėliau pulkas, gavęs pinigų, už rekvizuotą turtą sumokėjo. Be to, nemažai ūkininkų patys, niekieno neraginami, atveždavo maisto, kitokių gėrybių9.
1918 m. gruodžio 30 d. J. Galvydis-Bykauskas gavo krašto apsaugos ministro
įsakymą, jog yra skiriamas visų karinių dalinių, veikiančių Vilniaus srityje, vadu.
Taip pat įsakoma ginti Vilnių nuo artėjančios rusų kariuomenės10. Tačiau pradėti vykdyti šios užduoties J. Galvydžiui-Bykauskui neteko. Vilnius buvo paliktas.
Pulkui sparčiai didėjant, iškilo puskarininkių problema. Buvo suorganizuota
mokomoji kuopa, kurios vadu J. Galvydis-Bykauskas paskyrė sumanų ir energingą
karininką J. Musteikį.
Pulko vadui kasdien iškildavo vis naujų problemų. Savanoriai buvo mokomi
gana intensyviai, tačiau nesistemingai. Nors ir buvo parengta bendra programa,
karininkų kvalifikacija buvo nevienoda, todėl kiekvienoje kuopoje tų pačių dalykų
mokyta skirtingai. Be to, pasitaikydavo ir nesusipratimų su vokiečiais. J. Galvydžio-Bykausko nuomone, su vokiečiais reikėjo palaikyti kuo geriausius santykius,
vis dėlto kai kurie pulko karininkai buvo kategoriškai nusiteikę prieš, nenorėdavo
nusileisti net dėl smulkmenų11, kartais tai vos neišaugdavo į ginkluotus susirėmimus. Pulko vadas sugebėdavo užbėgti tokiems įvykiams už akių.
Apskritai J. Galvydžiui-Bykauskui Alytuje buvo labai sunku. Nuolatinio
ryšio su vadovybe nebuvo, trūko oficialių, patikimų žinių, todėl plito visokie
gandai, kuriuos paneigti buvo ne taip jau paprasta. Be to, dar Vilniuje kilęs karininkų nepasitenkinimas pulko vadu
didėjo ir baigėsi tuo, kad šie parašė 9
Ali šaus kas K
v s l Lietuv s ne riklaus my s
raštą Apsaugos štabui. Raštu įrodinėjo,
, p. 99.
kad J. Galvydis-Bykauskas netinka to- 10 Krašto apsaugos ministerijai. Įsakymas Nr. 10,
1918 m. gruodžio 30 d.
kioms pareigoms. Tuo pat metu krašto 11 Gen.-leit. Gal vy dis-By kaus kas Iš atsiminimų,
Mūsų inynas, 1923, t. 5, p. 427.
apsaugos ministras gavo J. Galvydžio972
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Bykausko raportą. Ministro buvo praar m kykl s ati arymas
m ir eli
šoma įsakymo nevykdančius karininkus
atiduoti karo teismui. Krašto apsaugos ministras pavedė krn. P. Tvaronui atlikti
tyrimą. Po tyrimo, siekiant neaštrinti ir taip įtemptos padėties pulke, karininkų
reikalavimas buvo patenkintas12.
J. Galvydis-Bykauskas tai skaudžiai išgyveno. Tą dieną jis vis kartojo sugebėsiąs „įvesti tvarką“ ir surasiąs priemonių atsiskaityti su įžeidėjais.
Tačiau jau kitą dieną jo nuotaika praskaidrėjo, nes sužinojo, kad bus komandiruotas į Berlyną ir gaus aukštesnes pareigas.
Sausio 21 d. J. Galvydis-Bykauskas išvyko į Berlyną, o 25 d. buvo paskirtas
Karo mokyklos viršininku13.
Naujas pareigas pradėjo eiti vasario 27 d., grįžęs iš Berlyno14.
Karo mokykla buvo įsteigta Kaune, namuose, esančiuose K. Donelaičio ir
Gedimino gatvių sankryžoje. Pirmieji Karo mokyklos auklėtiniai susirinko kovo
8 d. Užsirašė 124 vyrai, daugiausia vyresniųjų klasių moksleiviai, abiturientai,
studentai. Visi buvo savanoriai. Mokslas prasidėjo kovo 11 d.15 Oficialiai mokykla
buvo atidaryta balandžio 1 d. Nepaisant visų sunkumų, šiai istorinei mokyklos
atidarymo šventei buvo pagal išgales pasirengta. Dalyvavo prezidentas A. Smetona, arkivyskupas P. Karevičius, karinė
vadovybė. Buvo pakviesti visų užsienio
12
Jan kaus kas V. Ne riklaus m s Lietuv s ener lai,
valstybių karinių misijų atstovai. Tačiau
p. 27.
neapsieita ir be nesusipratimų. Kadangi 13 Krašto apsaugos ministerijai, Įsakymas Nr. 20,
į iškilmes atvyko vokiečiai, dalyvauti 14 1919 m. sausio 25 d.
Lietuv s centrinis valsty s archyvas (toliau – LCVA),
atsisakė prancūzai ir anglai16. Po mof. 930, ap. 2, b. 48, l. 3.
v s l Lietuv s ne riklaus my s
kyklos atidarymo ir rūmų pašventinimo 15 Ali šaus kas K
, p. 93–94.
apeigų svečiams buvo suruoštos netgi 16 Pas pirmąjį Karo Mokyklos viršininką,
am ius
kuklios vaišės.
1936, lapkr. 23.
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ar m kykl s antr si s lai s styt ai
Šventė baigėsi ir prasidėjo darbas.
Karo mokyklos viršininkui ir pedago- Centre m kykl s vir ininkas J Galvy is
ykauskas
gų personalui iškilo gana sudėtingų
uždavinių. Viską, pradedant mokymo
programomis ir baigiant rikiuotės pratimais, reikėjo kurti patiems. O iš visų pradėjusiųjų dirbti profesionalas buvo tik mokyklos viršininkas. Taigi jam ir teko
dėstyti svarbiausius dalykus: lauko statutą, šaudymo teoriją ir visų rūšių ginklų
rinktinių veiksmus kovos lauke.
Rodydamas pavyzdį, mokyklos viršininkas iš dėstytojų reikalavo būsimuosius karininkus auklėti grynai lietuviška dvasia, pasinaudoti viskuo, kas geriausia
sukurta kitose valstybėse, auklėjimą glaudžiai sieti su garbinga lietuvių tautos
istorija. Tokia pirmosiomis dienomis pasirinkta koncepcija nesikeitė visą mokyklos
egzistavimo laiką. J. Galvydis-Bykauskas ypač vertino karo mokslo svarbą. Neretai
prie Europos šalyse išleistų vadovėlių tekdavo prisėsti ir pačiam Karo mokyklos
viršininkui, nes frontas, kovos, nelaisvė, vėliau kariuomenės organizavimo reikalai
sutrukdė gilintis į naujausius karo mokslus.
Darbo ir mokymosi sąlygos nebuvo lengvos: patalpos Karo mokyklos reikalams nepritaikytos, viename kambaryje gyveno po 10–12 kursantų, stovėjo tik
geležinės lovos, ant kurių buvo padėtos lentos ir šiaudiniai čiužiniai. Daugiau
jokių baldų. Valgykloje tilpo 120 žmonių. Pavalgius čia pat vykdavo teorijos pamokos. Mankšta būdavo daroma mažame kieme, rikiuotės pamokos ir taktiniai
pratimai vedami Vytauto kalne, žuolyne.
Labai menkos buvo ir mokymo priemonės. Salėje buvo pastatytos kelios
rašomosios lentos, vokiečių išleisti pasaulio ir Lietuvos žemėlapiai, šautuvas, kastuvėlis, rusiškas „Maksim“ sistemos kulkosvaidis, kelios rankinės granatos. Kiek
974
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vėliau buvo atgabenta rusiška patranka. Dėstytojai aiškino, rašė lentoje, o klausytojai užsirašinėjo. Mokslas vyko lietuvių kalba, tik kavalerijos paskaitas totorius
plk. Kalina dėstė rusiškai, o mankštą ir gimnastiką prancūzų karinės misijos karininkai – prancūziškai17.
1919 m. liepos 6 d. buvo išleista pirmoji Karo mokyklos kursantų laida.
Parengti 96 pėstininkų, artilerijos, kavalerijos ir inžinerijos karininkai. Tada Lietuvos kariuomenėje dar nebuvo karinių laipsnių. Kad kuo nors išsiskirtų iš kitų
karininkų, jiems buvo parinktas karužo vardas, kuris 1919 m. rudenį buvo pakeistas į leitenanto laipsnį.
Išleidus pirmąją laidą, tuoj buvo surinkta antroji. Dalis kursantų buvo savanoriai, kiti – mobilizuotieji. 1919 m. gruodžio 16 d. mokyklą baigė dar 224 karininkai18.
Buvę mokyklos kursantai visada su pagarba prisimindavo savo mokyklos
viršininką. Antai J. Rupšys po daugelio metų rašė:
„ ar m kykl e erai uv me visu ku a rū inti ir skursti ne
uv k
ik mūsų in ma anų laikų akimis iūrint rausm
uv ernely
rie ta
a ū av
aisu susitikti tarny s ar
ne tarny s metu su ar M kykl s vir inink
a
u ma ru
var nu Ne iūrint kai mes sten av m s atr yti tvarkin i ir
rausmin i
akimis iūrint mes visu met atr y av me ar ne
akankamai rausmin i ir vis u av
rausm s
(st v ti
ramiai su autuvu) ai
rie in umas aly inti su auk tu
lieknu (tu metu) t lerantin u arist kratin s i vai s M kykl s
vir ininku ulkininku Galvy iu ykausku“19.
1919 m. rugpjūčio 29 d. iš Kauno įgulos viršininko pareigų atleidus 1-ojo
raitelių pulko vadą J. Jackevičių, naujuoju viršininku buvo paskirtas J. GalvydisBykauskas20. Šias pareigas jis ėjo iki 1920 m. sausio 1 d.21
Tai nebuvo vien garbės pareigos. Kaune ir jo apylinkėse buvo dislokuota
nemažai kariuomenės. Ją reikėjo rengti kovos veiksmams, viskuo aprūpinti. Tiesiogiai šiais reikalais rūpinosi dalių vadai, tačiau didžiulė atsakomybė gulė ir ant
įgulos viršininko pečių.
Pirmiausia naujasis įgulos viršininkas pabandė padaryti tvarką: sulaikius
kareivį, be leidimo vaikščiojantį po miestą, baudė dalies viršininką, iš kareivių ir
karininkų labai griežtai ėmė reikalauti
laikytis kariško mandagumo taisyklių,
17
S t a t k u s V Lietuv s inklu t si s a
s
įsakė patikrinti, kokiomis sąlygomis gym , hicago, 1986, p. 655–656.
vena karininkai, ar butų šeimininkai 18 Ali šaus kas K. v s l Lietuv s ne riklaus my s
, p. 94.
nesiskundžia jų elgesiu ir t. t.22
19
Rup šys J II-ąją Karo mokyklos laidą prisiminus,
1919-ųjų spalį Lietuvos kariuomearys, 1956, Nr. 2, p. 39–40.
20
Lie
tuvos kariuomenei. Įsakymas Nr. 180, 1919 m.
nėje grąžinus karinius laipsnius, spalapkričio 6 d.
lio 18 d. Galvydžiui-Bykauskui buvo 21 Lietuvos kariuomenei. Įsakymas Nr. 218, 1920 m.
sausio 14 d.
suteiktas generolo leitenanto laipsnis23.
22
LCVA, f. 929, ap. 3, b. 114, l. 2.
J. Galvydis-Bykauskas vėliau pri- 23 Lietuvos kariuomenei. Įsakymas Nr. 170, 1919 m.
spalio 18 d.
sipažino, kad, būdamas rikiuotės kari975
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ninku, Karo mokykloje jautėsi kaip ne savo sferoje, tad kai gen. S. Žukauskas jam
pasiūlė divizijos vado pareigas, su malonumu sutiko. Išleidus antrąją karininkų
laidą, 1920 m. pradžioje J. Galvydis-Bykauskas buvo atleistas iš Karo mokyklos
viršininko pareigų ir paskirtas 3-iosios divizijos vadu24. Divizijos štabas buvo įsikūręs Pastoratėje (netoli Eglaitės, Latvijos teritorijoje).
1920 m. vasario 7 d. J. Galvydis-Bykauskas faktiškai pradėjo vadovauti
Daugpilio grupės kariuomenei, nes 3-iajai divizijai buvo priskirtos visos dalys,
buvusios Daugpilio fronte.
Aktyvių karo veiksmų nebuvo, todėl kiekvieną atokvėpio valandėlę J. Galvydis-Bykauskas stengėsi išnaudoti kariams rengti ir mokyti. Tačiau padėtis buvo
nestabili. Lenkai ypač dažnai griebdavosi įvairiausių provokacijų, kurios labai
greitai galėjo peraugti į naujus susirėmimus visame fronte. J. Galvydžiui-Bykauskui
prireikė nemažai pastangų, kad būtų išvengta tokių situacijų. Beveik kiekviename
savo įsakyme Daugpilio grupės kariams
jis pabrėždavo, kad „ ru s a tis ir
litin situaci a reikalau a y atin atsar 24 LCVA, f. 930, ap. 2, b. 48, l. 3.
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um ir i eli takt su latviais ir y a su lenkais“25, nes lietuvių pozicijos buvo
įsiterpusios tarp lenkų ir latvių kariuomenių.
1920 m. balandžio 9 d. J. Galvydis-Bykauskas, be savo tiesioginių pareigų,
buvo paskirtas laikinai eiti vyriausiojo kariuomenės vado pareigas vietoj į atostogas išėjusio S. Žukausko26.
Tuo metu J. Galvydžio-Bykausko kandidatūra užimti šį postą buvo tinkamiausia. Jam nestigo nei patyrimo, nei darbštumo.
Nuo pat pirmos dienos J. Galvydis-Bykauskas uoliai ėjo šias garbingas pareigas. Be to, artėjo rinkimai į Steigiamąjį seimą, į kurį buvo iškeltas kandidatu,
todėl prisidėjo naujų rūpesčių. 1920 m. balandžio 15 d. Utenos VI rinkimų apygardoje jis buvo išrinktas Steigiamojo seimo nariu27.
ra įvairių nuomonių apie J. Galvydžio-Bykausko, tuometinio vyriausiojo
kariuomenės vado, veiklą. Antai K. Žukas, vadovavęs lenkų frontui, apie jį atsiliepė gana neigiamai, nors daugelio karininkų ir Lietuvos vadovų nuomonė apie
J. Galvydį-Bykauską buvo kitokia. Generolas S. Žukauskas, birželio 14 d. pasitraukdamas iš vyriausiojo kariuomenės vado pareigų, buvo patenkintas, kad tas
pareigas eis būtent J. Galvydis-Bykauskas.
Susirinkus Lietuvos steigiamajam seimui, J. Galvydis-Bykauskas 1920 m.
liepos 7 d. iš vyriausiojo kariuomenės vado pareigų buvo atleistas28.
Steigiamajame seime J. Galvydis-Bykauskas atstovavo kininkų sąjungos
frakcijai. Jis buvo išrinktas Krašto apsaugos komisijos pirmininku.
Dirbdamas Steigiamajame seime, dalyvavo ne tik sprendžiant karinius klausimus, bet ir aptariant kitas Lietuvai svarbias problemas. Kartais nevengdavo ir
stipriau pasiginčyti su oponentais.
1920 m. spalio 23 d., susikomplikavus padėčiai lenkų fronte, J. GalvydisBykauskas buvo paskirtas laikinai eiti 2-osios divizijos vado pareigas29.
Darbą Steigiamajame seime teko nutraukti. Generolas išvyko iš Kauno, nes
divizijos štabas buvo fronte. Ir tik 1920 m. lapkričio 30 d. su Želigovskiu pasirašius sutartį dėl karo veiksmų nutraukimo, J. Galvydis-Bykauskas, išdėstęs savo
dalis palei demarkacinę liniją, divizijos štabą perkėlė į Kauną30.
1921 m. vasario 1 d. J. Galvydis-Bykauskas iš 2-osios divizijos vado pareigų
buvo atleistas31 ir vėl pasinėrė vien tik į Steigiamojo seimo darbą.
1921 m. gruodžio 18 d. Steigiamojo seimo narys J. Galvydis-Bykauskas
sutinka, kad krašto apsaugos ministras J. Šimkus jį vėl skirtų Karo mokyklos
viršininku32.
Antrą kartą sugrįžęs į mokyk- 25
en at, f. 929, ap. 3, b. 102, l. 37, 48.
lą, generolas leitenantas pradeda naują 26 Lietuvos kariuomenei. Įsakymas Nr. 295, 1920 m.
balandžio 9 d.
mokyklos istorijos etapą. Karo mokykla
27
Lietuva, 1920, geg. 9.
reformuojama iš esmės. Ji pertvarkoma 28 Lietuvos kariuomenei. Įsakymas Nr. 440, 1920 m.
į tikrą taikos meto karininkų mokyklą33.
rugsėjo 22 d.
29
LCVA,
f. 930, ap. 2, b. 48, l. 3.
Iki tol Karo mokyklos auklėtiniai 30
en at, f. 384, ap. 3, b. 635, l. 52.
buvo vadinami mokiniais, o neoficia- 31 Įsakymas kariuomenei Nr. 26, 1921 m. vasario 1 d.
liai – junkeriais. J. Galvydžiui-Bykaus- 32 Įsakymas kariuomenei Nr. 299, 1921 m. gruodžio
28 d.
kui tai nepatiko. Pasitarus su kalbinin- 33 Bal čiū nas Pirmieji Karo mokyklos žygiai, Mūsų
inynas, 1928, t. 15, p. 445.
kais, buvo parinktas kariūno vardas.
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1922 m. gruodžio 6 d. Karo mokykla iš Kauno buvo iškelta
į Aukštąją Panemunę, į kareivines, o 1923 m. gruodžio 24 d. techniniu ers nalu
ten pat perkelta į naujas patalpas. Čia ir veikė iki 1940 metų.
Kai J. Galvydis-Bykauskas sugrįžo į mokyklą, jau buvo rengiama penktoji karininkų laida. 1923 m. spalio 15 d. ją baigė 79 karininkai. 1924 m. rugsėjo
28 d. buvo išleista šeštoji laida. Kariuomenei buvo parengta 48 karininkai. Septintąją laidą 1925 m. rugsėjo 7 d. baigė 52 leitenantai ir vienas puskarininkis34.
Nuo 1922 m. sausio 1 d. Karo
mokyklos viršininkas, be tiesioginių 34 S t a t k u s V . Lietuv s inklu t si s a s
pareigų, buvo paskirtas ir Kauno įgum , p. 160–164.
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los viršininku35. Juo buvo iki 1923 m. rugsėjo 1 d.36 Pablogėjus sveikatai, paties
prašymu 1926 m. rugpjūčio 28 d. J. Galvydis-Bykauskas buvo išleistas į atsargą.
Tos pačios dienos Lietuvos prezidento aktu jam buvo suteiktas generolo laipsnis
(vyresniškumu nuo 1920 m. balandžio 5 d.)37.
1928 m. lapkričio 22 d., minint Lietuvos kariuomenės atkūrimo 10 metų
sukaktį, J. Galvydžiui-Bykauskui buvo leista dėvėti karinę uniformą38.
Išėjęs į atsargą, J. Galvydis-Bykauskas nepasitraukė iš visuomeninio gyvenimo. Iki 1928 m. rugsėjo jis priklausė Lietuvos ūkininkų kooperatyvų sąjungos
valdybai, tačiau dėl kai kurių nesusipratimų ir nesutarimų 1928 m. rugsėjo 5 d.
įvykusiame nepaprastųjų įgaliotinių suvažiavime pareiškė iš valdybos išeinąs39.
Pasitraukęs iš Lietuvos ūkininkų kooperatyvų sąjungos valdybos, pradėjo
aktyviau reikštis Katalikų veikimo centre, todėl juo susidomėjo saugumo policija.
Buvo užvesta byla, iš kurios matyti, kad J. Galvydis-Bykauskas ne kartą buvo
renkamas į Katalikų veikimo centro revizijos komisiją40.
Nenutraukė J. Galvydis-Bykauskas ryšių ir su Lietuvos kariuomene. Nemažai
rašė į kariuomenės spaudą, ypač į „Mūsų žinyną“, pėstininkų taktikos, šaudybos
klausimais, spausdino savo atsiminimus.
Jis niekada nepamiršo, kad yra karys. Visuomenėje visada pasirodydavo
tvarkingas, linksmas, riteriškas, labai jautrus garbės klausimais, todėl ilgą laiką
buvo renkamas Karininkų ramovės garbės teismo nariu41.
1940 m. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, jau liepos 4 d. NKVD darbuotojai J. Galvydžiui-Bykauskui, kaip aktyviam Krikščionių demokratų partijos veikėjui ir buvusiam Lietuvos kariuomenės generolui, sufabrikavo bylą. Svarbiausias
„kaltinimas“, ko gero, buvo tai, jog 1936 m. jis aktyviai pasisakė prieš komunistus.
Bylos sudarytojai, matyt, turėjo omenyje J. Galvydžio-Bykausko žodžius, kai jis,
kritikuodamas katalikų neveiklumą, pabrėžė, jog
„Is ani
e ina a ny ias ir
mel iasi ir sav teisių a inti
rie ai k munistai ir kiti e a
tikslui skiria inklus ini us

vent ves u katalikus
ie tik
nesuran a rankų u tar u mūsų
visas astan as k v laim ti ir tam
r a an ir visk k tik turi“42.

Neliko nepastebėta ir 1939 m. J. Galvydžio-Bykausko parašyta knygelė „Komunizmas Ispanijoje“. Tačiau rimtesnės medžiagos tuo momentu nesuradus, jis tik
buvo įtrauktas į sovietų valdžiai nelojalių asmenų sąrašą. Bet 1941 m. bir35
Įsakymas kariuomenei Nr. 5, 1922 m. sausio 5 d.
želio 12 d. Jonas Galvydis-Bykauskas 36 LCVA, f. 930, ap. 2, b. 48, l. 3.
jau areštuojamas. Nutarime nurodyta, 37 Krašto apsaugos ministerio įsakymas. 1926 m. rugpjūčio 28 d., Krašto apsaugos ministerio įsakymai.
kad J. Galvydis-Bykauskas suimamas
1926 m.
38
48 valandoms išsiaiškinti, nes jo,
Įsakymas kariuomenei Nr. 85, 1928 m. lapkričio
„kai sukil lių r ani aci s ta
nari
avar
i ūru anti asmeniniu se k ntr
rev liucin s sukil lių r ani aci s va v
um in u ra u se“43.

24 d.
LCVA, f. 438, ap. 1, b. 4049, l. 2.
40
en at, l. 10–11.
41
en at, f. 378, ap. 3, b. 1747, l. 259.
42
en at, f. 438, ap. 1, b. 4049, l. 14, 27.
43
Lietuvos ypatingasis archyvas (toliau – L A), b. 12899/
3, l. 10.
39
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Tardymas prasidėjo tą pačią dieną 21 valandą, kaip paprastai, biografinių
duomenų tikslinimu. J. Galvydis-Bykauskas gerai mokėjo rusų kalbą, todėl tardoma buvo šia kalba.
Tardytojas bandė priversti J. Galvydį-Bykauską prisipažinti, kad jis priklausąs antitarybinei pogrindinei organizacijai, tačiau šis tai neigė.
48 valandos praėjo, o J. Galvydžio-Bykausko niekas nė nesirengė paleisti.
Kuo skubiausiai buvo pradėta rinkti kompromituojanti medžiaga. Tardytojams iš
suimtųjų Raivido ir Pežo išgavus reikalingus parodymus, 1941 m. birželio 21 d.
NKVD komisaras Lietuvoje Gladkovas patvirtino NKVD Kauno rajono skyriaus
operatyvinio įgaliotinio leitenanto Noginovo suformuluotą nutarimą J. GalvydįBykauską areštuoti. Jame rašoma:
„Aš, Lietuvos SSR NKVD vyresnysis operatyvinis įgaliotinis ...
valstybės saugumo leitenantas Noginovas, išnagrinėjęs gautą Lietuvos
SSR NKVD medžiagą apie nusikalstamą Galvydžio-Bykausko ...
veiklą, radau: kad Galvydis-Bykauskas atsispindi suimtųjų Raivido ir
Pežo tardymo medžiagoje kaip kontrrevoliucinės karinės organizacijos
„Lietuvos gynimo gvardija“, kuri sau kėlė tikslą nuversti sovietinę
santvarką Lietuvos SSR, štabo narys.
Suimtieji šios kontrrevoliucinės organizacijos nariai Raividas
ir Pežo per tardymą parodė:
„Man iš Pežo ir Rumbino š. m. gegužės pabaigoje tapo žinoma apie karinio štabo sudėtį ir kad į šį štabą įeina generolas
Galvydis-Bykauskas.“
(Raivido š. m. liepos 12 d. parodymai.)
Rumbinas mums pasakė, kad į mūsų organizacijos karinį
štabą įeina generolas Galvydis-Bykauskas ir kiti. (Pežo š. m. liepos
16 d. parodymai.)
Remdamasis aukščiau paminėtu, nutariau: Galvydį-Bykauską Joną,
Konstantino sūnų, gyvenantį Kaune, Balninkų 4, suimti ir iškratyti“44.

Birželio 21 d. buvo pasirašytas nutarimas dėl J. Galvydžio-Bykausko įkalinimo tardymo laikotarpiui. Nutarime buvo užfiksuota, kad jis įtariamas padaręs
nusikaltimą pagal RSFSR baudžiamojo kodekso 58-2-11 straipsnį45.
Sutvarkius šiuos formalumus, turėjo prasidėti tardymas, tačiau... birželio
22 d. prasidėjęs SSRS–Vokietijos karas įvykius pasuko kita vaga – saugumiečiams
teko skubiai sprukti. Kadangi turėjo daug svarbesnių reikalų, J. Galvydį-Bykauską
jie, matyt, užmiršo ir į Kauną įžygiavę vokiečiai, atidarę saugumo rūsius, generolą išlaisvino46.
Atsigavęs po patirtų išgyvenimų, nors ir senyvo amžiaus, jis atidžiai sekė
karo veiksmus Rytų fronte. Kaip prisimena gen. S. Raštikis,
„ a nai ar mu ie u e ū av trys i
ie i mūsų tautie iai Ma si s Lietuv s
atriarchas M Jankus ener las J ul ta
ir ener las Galvy is ykauskas

en at, l. 2.
en at, l. 6.
46
Raš ti kis S Lietuvos kariuomenės pirmajam pulko vadui gen. Galvydžiui-Bykauskui mirus, arys,
1943, liepos 24.
44
45
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Tačiau karo pabaigos generolas Jonas Galvydis-Bykauskas nesulaukė – 1943 m.
liepos 16 d. mirė Kauno savitarpinės pagalbos ligoninėje. Pašarvotas buvo Įgulos
bažnyčioje. Po pietų velionio karstas iš bažnyčios buvo išneštas, laidotuvių procesija sustojo prie Nežinomojo kareivio kapo. Jonas Galvydis-Bykauskas paskutinį
kartą atsisveikino su šia lietuvių tautos šventove.
Karstas su velionio palaikais buvo nuvežtas į Raudondvario bažnyčią. Prie
karsto į sargybą stojo karo invalidai.
Prie velionio kapo atsisveikinimo žodį tarė Raudondvario klebonas kunigas Rinkevičius. Artimų bendradarbių vardu kalbėjo generolas K. Musteikis. Jis
priminė velionio meilę savam kraštui, kuriam atidavė visas savo žinias ir jėgas,
ypač karinėje tarnyboje47.
Generolo Jono Galvydžio-Bykausko nuopelnai įvertinti šiais apdovanojimais:
Vyčio kryžiaus II rūšies 1-ojo laipsnio ordinu (1926), Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino 2-ojo laipsnio ordinu (1928), Lietuvos Nepriklausomybės 10-mečio
medaliu (1928), Lietuvos kariuomenės savanorių kūrėjų medaliu (1940), Latvijos
išsivadavimo karo 10-mečio medaliu (1929); Rusijos kariuomenėje – Šv. Vladimiro 4-ojo laipsnio, Šv. Anos 3-iojo ir 2-ojo laipsnių, Šv. Stanislovo 3-iojo ir 2-ojo
laipsnių ordinais, taip pat Bulgarijos ir Persijos ordinais.
1990 m. rugpjūčio 2 d. generolas Jonas Galvydis-Bykauskas, kaip neteisėtai
suimtas ir jo veiksmuose neradus nusikaltimo sudėties, buvo reabilituotas.

47

A. a. gen. Galvydis-Bykauskas palaidotas Raudondvaryje, arys, 1943, liepos 24.
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Docentė Elena Gargasienė
ra ina Kačerauskienė

Nors 1933 m. gimusi Rietav , nuo 1936 m. gyveno Mol tuose ir tik nuo
1942 iki 1951 m. gyveno Užp liuose, bet laiko save tikra užpalėne. Tėvai Feliksas ir Salomėja Pečiūros buvo ilgamečiai Užp lių vidurinės mokyklos mokytojai.
Feliksas Pečiūra buvo pirmasis pokario metais atkurtos Užpalių progimnazijos
direktorius. Mokyklą rado pustuštę, todėl pirmiausia teko sukurti progimnazijos
materialinę bazę, pradedant nuo suolų gamybos organizavimo. Beveik keturis
dešimtmečius F. Pečiūra mokytojavo Užpaliuose, už ilgametį pedagoginį darbą
jam buvo suteiktas Respublikos nusipelniusio mokytojo vardas.
Elena Pečiūraitė-Gargasienė, augusi pedagogų šeimoje, savo atmintyje išsaugojo daug įdomių faktų ne tik iš savo šeimos, bet ir viso mokyklos gyvenimo:
su iš
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antrosios a iturient laidos ir ūs klasės Vilius ran kūnas.
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Elena Pečiūraitė, 1951 m. baigusi Užpalių vidurinę mokyklą aukso medaliu,
stojo studijuoti į V lniaus valstybinio universiteto Ekonomikos fakultetą, tačiau
kaip aukso medalininkei jai buvo pasiūlyta studijuoti Politinę ekonomiją Maskvos
M. Lomonosovo universitete. 1956 m. sėkmingai baigusi ekonomikos studijas
pradėjo dirbti Lietuvos žemės ūkio akademijos (dabar – universiteto) Politinės
ekonomijos katedroje. 1964 m. Vilniaus valstybiniame universitete apgynė ekonomikos mokslų kandidato disertaciją, kuri 1993 m. Lietuvos mokslo tarybos buvo
nostrifikuota, suteiktas socialinių mokslų daktaro laipsnis. 1968 m. E. Gargasienei
buvo suteiktas docento mokslinis vardas. 1974–1985 m. buvo LŽ U Politinės
ekonomijos katedros vedėja, vėliau – katedros docentė. Šalia pedagoginio darbo
aktyviai vykdė mokslinę veiklą, paskelbė kelias dešimtis mokslinių straipsnių,
daugiausia apie Lietuvos kaimo socialines ekonomines problemas. Už sėkmingą
pedagoginį ir mokslinį darbą 1983 m. E. Garsienei suteiktas Respublikos nusipelniusio dėstytojo garbės vardas. Su vyru Steponu, taip pat LŽ U docentu, užaugino
du sūnus – Ramūną ir Audrių, kurie baigė aukštuosius ekonomikos mokslus ir
eina atsakingas pareigas verslo ir mokslo srityse.
1987
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Mūsų vaikystės pėdomis
eonas

ele e ičius

Užp liai. Gimtinė. Tėviškė. Pirmieji
žingsniai. Čia mūsų pradžia, mūsų vaikystės ir jaunystės takai, kalneliai, miškeliai, miškai. Kad ir kur likimas blaškė,
mėtė, labai dažnai mintimis grįždavau į
gimtąją Užp lių žemę, kur piemenėliais
būdami skardendavome iš medžio pasigamintomis dūdelėmis, grybaudavome,
uogaudavome, kur vėliau dalgio pakirsta
krisdavo žolė, javai, kur mūsų pasodinti
medžiai lapojo ir davė vaisius.
Prisiminimai. Romantika ir realybė – viskas persipina mintyse.
Mano šeima gyveno 3 km į rytus
nuo Užpalių. Šeima – tai tėvai ir mes
4 sūnūs. Žemė ribojosi su Pasali ir
Trump lių kaimais, Sude kių vieškeliu.
Mūsų sodybos buvo prie Mišk nių mišeonas ele e ičius
.
ko, kuris rėžiais buvo padalytas Užpalių
ir apylinkės gyventojams – ūkininkams. Stanislo o Balčiūno nuotrauka
Pagal išsilavinimą esu surdopedagogas (vaikų, turinčių klausos sutrikimų, mokytojas) ir rusų kalbos ir literatūros
mokytojas vidurinėje mokykloje.
Pradžios mokyklą (6 skyrius) baigiau Užp liuose. Pirmieji mano mokytojai
buvo Daunorienė, Karpavičius, Baltakienė ir Baltakis.
Mokytojus ir mokyklą tada labai gerbė. Jų žodis mūsų šeimoje buvo šventas.
Baigusius 4 skyrius mus perkėlė į kitoje gatvės pusėje esantį baltą namą, kuriame
buvo 5–6 skyriai, didelė sporto aikštė, žydų mokykla. Į mokyklą vaikščiodavome
pėsčiomis. Tik žiemą, kai būdavo šalta ir daug sniego, mus ir kaimynų vaikus
nuveždavo ir parveždavo namo pagal kaimynų susidarytą grafiką.
Vienas iš mėgstamiausių žaidimų mokykloje buvo kvadratas. Žiemą, per
atodrėkį, vykdavo sniego gniūžtėmis karas tarp skyrių, taip pat tarp 5–6 ir 1–4
skyrių. Griežtai buvo reikalaujama į sniego gniūžtės vidurį nekišti jokių daiktų,
nesuspausti kietai sniego. Į karą kartais įsijungdavo ir mokytojai. Tuo mes labai
didžiuodavomės. Aktyviausius karo dalyvius imdavome į nelaisvę ir bausdavome
2–3 sniego gabalėlius kišdami už marškinių ant pliko kūno. Tą patį darydavo ir
su mumis, kai patekdavome į nelaisvę.
Namuose sekmadieniais taip pat žaisdavome kvadratą. Bet kamuolys čia
dažniausiai būdavo iš skudurų, surištų virvėmis. Žiemą ant ledo čiuoždavome
savo darbo pačiūžomis. Pačiūžas darydavome iš medžio, apačioje užtraukę storą
vielą. Dažnai tikdavo seno kibiro lankas.
1988
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Taip pat patys gamindavome ir slides, miške
susiradę prie žemės nulinkusį uosio kamieną. Su
šiomis slidėmis eidavome į kelių valandų žygį arba
net į pamokas mokykloje.
Nebuvo pamirštas ir rogučių sportas. Atmintyje
išliko toks atvejis, kai ant kalno užsitraukę važelį,
įvažiavom į akmenų krūvą ir važelis subyrėjo į šipulius. O važelis ūkyje buvo labai reikalinga susisiekimo
priemonė. Už tai tėvas mane atitinkamai įvertino
ir įpareigojo atitaisyti (atkurti) sudaužytą priemonę.
Prašėm kaimynų, kad padėtų tai padaryti. pač daug
pagelbėjo mūsų pusbrolis Povilas Geleževičius. Jis buvo
išmanus, ūkiškas ir labai geranoriškas mūsų kaimynas.
Vasarą traukdavom maudytis, pažvejoti ir paplaukioti valtimis prie Daugilio dvare esančio ežero.
Smagios buvo tos išvykos. Bet tai vykdavo tik sekmadieniais, kai nereikėdavo dirbti ar ganyti gyvulių. Kartais tėtė leisdavo mus maudytis prie ežero ir
sekmadieniais, o pats eidavo ganyti gyvulių.
eonas ele e ičius su sūnu i
Gyvulius mes ganėme šalia mūsų sodybų esani audu.
.
čiame Miškinių miške. Laikėm keturias karves. Pienas
buvo pagrindinis pajamų šaltinis. Kiekvieną rytą į Užpalių pieninę nuveždavome iki 30 litrų pieno. Veždavome 4 kaimynai pagal grafiką.
Mūsų to meto apranga buvo naminė: viršutiniai drabužiai iš milo (avių
vilnų), o apatiniai ir vasariniai – iš linų mamos išausti lininiai marškiniai. Labai
norėdavome krominių (pirktinių) drabužių, bet tokios galimybės buvo labai ribotos.
Vokietmečiu mokiausi Uten s gimnazijoje, po to truputį V lniuje, baigiau
institutą Maskvoje. Į Užpali s parvykdavau tik vasarą, atostogų metu. Parvykęs
į namus, tuojau pat įsijungdavau į darbus ir namuose, ir pas kitus, kad uždirbčiau lėšų, iš kurių pragyventume ir galėčiau toliau mokytis. Dirbome visi, visus
ūkio darbus.
Laikas karo metu ir po karo buvo labai neramus. Nuo armijos slapstėsi
ir stribų buvo nukautas mano brolis Antanas. Jis buvo beginklis. Tai – didelis
smūgis, netektis visai mūsų šeimai.
Toliau mokytis neturėjau sąlygų, todėl nutariau ieškoti darbo. Įsidarbinau
mokytoju I brado progimnazijoje ( aras apskr.). Iš čia buvau pašauktas į privalomąją karinę tarnybą. Kaip aš ją vertinu Tai faktiškai irgi lageris, tik be grotų.
Tą visą karinę programą galima įsavinti per pusę metų. O aš tarnavau beveik 4
metus. Tarnavau su tais, kurie prieš 6 metus baigė karą, niekas jų namo neleido.
Tuo metu visur buvo klijuojami plakatai, kad trūksta darbo jėgos.
Pamenu vieną pokalbį, kai kareivis (lietuvis) paprašė pasikalbėti. Sutikau.
Jis man pareiškė, kad nutarė bėgti iš armijos, nes čia vis tiek bus galas: maitina
kaip kiaules, seržantai uja, tyčiojasi, baudžia. Pradėjau jam įrodinėti, kad geriausiu
atveju jis gali pasiekti Lietuvą (tarnavome tada prie Suomijos sienos). O Lietuvoje
jo jau lauks su automatais. Net jeigu viskas baigsis sėkmingai, kas toliau Jis man
1989
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pareiškė, kad slėpsis po žeme (bunkeryje). Aiškinau jam, kad jau beveik visus gyvus
ar mirusius iš bunkerių ištraukė, nes buvo 1950 m. Pagal visus aiškinimus, statutus, apie tarnybos draugo planuojamą blogą poelgį privalai nedelsdamas pranešti.
Samprotavau taip: jį sugaus, tuo aš neabejojau, įkiš pirštus tarp durų, kankins ir,
be abejo, klaus, kas žinojo apie pabėgimą. Tokiu atveju mano vieta – kaltinamųjų
suole šalia jo. Nepabėgo. Nežinau, kiek jam padėjo mano samprotavimai, bet aš
galvojau ir dabar galvoju, kad būtina atsižvelgti į realią padėtį; kaip ir pažadai:
ateisim, išvaduosim. Šių pažadų rezultatai – geriausių Lietuvos vyrų žūtis.
Ištarnavau armijoje beveik 4 metus. Man keista, kad, svarstant darbo stažo
klausimą, kai kurie veikėjai pareikšdavo, kad tai – tarnyba okupacinėje armijoje
ir negali būti įskaityta į darbo stažą. Gal reikėjo sėsti į kalėjimą.
Paleidžiant iš armijos galiojo nuostata, kad mus turi įdarbinti ta žinyba, iš
kurios buvai pašauktas. arasų švietimo skyriaus pasiūlymai manęs netenkino,
todėl buvau pasiųstas į Vilnių, į Švietimo ministeriją, kuri mane įdarbino R snėje
(Šil tės r.) kurčnebylių mokykloje auklėtoju.
Nuo to laiko mano darbas ir gyvenimas buvo susijęs su kurčiais vaikais.
Pradėjau dirbti auklėtoju, mokytoju, direktoriaus pavaduotoju ir direktoriumi.
Dar tarnaudamas armijoje ir avėdamas valdiškus batus, svarsčiau, kad nieko
nemoku, neįgijau jokios specialybės. Nutariau gerai išmokti rusų kalbą, nes laiko
paskutiniais tarnybos metais turėjau pakankamai. Dirbdavau 2–3 val. per dieną, o
vėliau būdavau laisvas be teisės savarankiškai išeiti iš karinio miestelio. Pateikiau
prašymą mokytis rusų kalbos savo viršininkams, kurie labai geranoriškai man
padėjo, įtaisė mane vietos vidurinėje mokykloje, kurios mokytojams po tam tikro
laiko atsiskaitydavau. Mano žinias mokytojai vertino gerai.
Dirbdamas Rusnėje su kurčiaisiais, įstojau į Maskvos pedagoginį institutą
ir per 6 metus neakivaizdžiai įgijau kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų mokyklos rusų
kalbos mokytojos kvalifikaciją.
1966 m., trylika metų išdirbęs R snėje, buvau perkeltas į tuometinę Vilniaus
kurčiųjų mokyklą-institutą (dabar Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo
centras), kur ėjau direktoriaus pareigas.
1990
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Vilniaus kurči
internatinė

ok kla

direktorius ir
eda o ai.
.

Direktoriaus darbą suprantu ne garbės, bet svarbiausia, pareigos požiūriu.
Juk ministras, pasirašydamas paskyrimo įsakymą, tau proto neprideda, bet įpareigoja protauti plačiau, analizuoti organizacijos struktūrą, specifiką, darbuotojų
psichologiją, individualias savybes. Ir, svarbiausia, vaikai. Vaikai su klausos negalia, nekalbantys. Tai didelė nelaimė vaikui, jo šeimai, artimiesiems, visuomenei.
Mokyklos tikslai: bendrasis išsilavinimas, kurio metu reikia išugdyti kalbą, kaip
bendravimo priemonę, integruoti į girdinčiųjų bendruomenę, kad galėtų joje dirbti,
gyventi, kurti šeimas, auginti vaikus ir būtų patenkinti savo gyvenimu.
Internatinėje mokykloje dirbo apie 70 pedagogų su aukštuoju (taip pat ir
specialiuoju) išsilavinimu. Gaudami visą valstybės išlaikymą, mokėsi ir gyveno apie
180–200 vaikų. Klasėje 6–8 moksleiviai, auklėjamoje grupėje taip pat 6–8 vaikai.
Atvykęs į Vilnių ir susipažinęs su internatine mokykla pamačiau, kad jos
materialinė bazė nepakankama tokiam vaikų skaičiui: klasės perpildytos, miegamuosiuose vaikai gyvena labai ankštai, nėra sporto salės, jokių buitinių patalpų,
vaikai valgo 2–3 pamainomis. O tėvų noras savo vaikus mokyti Vilniuje – didžiulis,
nors respublikoje buvo ir daugiau šio tipo mokyklų.
Kreipiausi į Švietimo ministeriją dėl materialinės mokymo bazės pagerinimo,
t. y. priestato su sporto sale, valgykla, miegamaisiais ir kitomis patalpomis pastatymo. Turiu pripažinti, kad mane labai aktyviai palaikė kurčiųjų organizacijos,
mokinių tėvai. Svarstė visų lygių respublikinės organizacijos, ėjo daug komisijų
ir pasakė:
e. Motyvas: yra mokyklų, kurios dirba dar prastesnėmis sąlygomis.
Nutariau kreiptis į Maskvą. Tai tiesiai pasakiau, todėl labai užrūstinau savo
viršininkus.
Per tėvų susirinkimą surinkome apie 120 tėvų parašų ir pasiuntėme į Maskvą, suredagavau raštą. Gavome atsakymą:
ai . Kurtieji vaikai galėjo sportuoti
normalioje sporto salėje, mokytis tam pritaikytose klasėse, miegoti erdviuose miegamuosiuose. Manau, kad yra ir konkretus mano indėlis į kurčiųjų ugdymo procesą.
Daug dirbome gerindami ugdymo procesą.
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aliuku ir anūkais
Karoliu ir

ina.

.

Apie šeimą
Mano mamos gyvenimas – tylus, nepastebimas, bet tikras. Auginti 4 vaikus
ir neverkšlenti, neaimanuoti, nerodyti blogos nuotaikos, sveikatos sutrikimų. Jai
diena iš dienos reikėjo galvoti, ką pakišti, padėti ant stalo šiems keturiems augantiems rajūnams, kuo pridengti jų užpakalius, kaip juos išauklėti gerais žmonėmis.
Mama visada rasdavo išeitį, tinkamą sprendimą. O trūko visko.
Mama buvo pribuvėja (savamokslė akušerė). Nežinau, kiek vaikų ji priėmė
į šį pasaulį. Man vėliau kai kurie jų prisipažino.
Mano atmintyje išliko tokie epizodai: naktį beldimasis į gryčios langelį, tėtė
atidaro duris, mama rengiasi ir išeina. O mes ryte džiaugdavomės, kad greitai
bus pyragų ir kitų skanėstų, kurių visada mama atnešdavo po krikštynų.
Tėtė buvo griežtas, bet teisingas. Kartais mama įspėdavo, kad apie išdykavimą pasakysianti tėvui, ir mes tuojau pat nurimdavome. Vieną kartą ganydami
gyvulius sugalvojome pasiskinti obuolių iš kaimyno sodo. Kaimynas mus pastebėjo
ir vakare atėjo pas tėvus. Po to aš ilgai vaikščiojau raudonu skaudančiu užpakaliu.
Į svetimus sodus daugiau net nežiūrėdavau.
Mano brolis gyvena Užpaliuose. Jo žmona mirusi. Sūnus Rimgaudas istorikas, politologas, veda radijo laidas „Tarp Rytų ir Vakarų“. Aš tas laidas vertinu
teigiamai. Pašnekovus jis kviečia rimtus, iš įvairių partijų ir turinčius skirtingą
nuomonę. Svarbiausia, kad laidoje visi išklausomi, atsakoma į visus keliamus
klausimus.
Mes kartais su sūnumi irgi pasiginčijame, nes ne visada mūsų nuomonės
sutampa.
Kiekvienais metais apsilankau Užpaliuose, susitinku su brolių Simano ir Balio
šeimomis: žmonomis, vaikais, anūkais, vasarą maudomės Šventojoje, klajojame po
apylinkes, kur kažkada mokėmės, žaidėme.
Man labai gera Užpaliuose.
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Mokslininkas Vytautas Gipiškis
Vanda Kuliešienė

Gimė 1930 m. Telšiuos mokytojų
šeimoje. Abu tėvai – užpalėnai. 1951 m.
baigė Užpalių vidurinę mokyklą, bet dėl
tėvo „buržuazinės“ praeities aukštojoje
studijuoti negalėjo, todėl Kaune baigė
matininkų kursus, tik po to neakivaizdžiai – Lietuvos žemės ūkio akademiją.
1971 m. apgynė agrarinių mokslų daktaro
disertaciją.
Gyveno kartu su iš Užpalių pasitraukusiais tėvais Klaipėdos rajone,
Semel škių bandymų stotyje. Įvairiose
Žemaitijos vietose dirbo mokslinį darbą,
yra parašęs apie 200 mokslinių ir mokslo
populiarinimo darbų.
1970 m. gavo Valstybinę premiją
už kalkinimo technologijos įdiegimą.
1996 m. apdovanotas Didžiojo Lietuvos
kunigaikščio Gedimino 5-ojo laipsnio
ordinu.

Vytautas Gipiškis

1993
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Pranas Gladutis
Vanda Kuliešienė

Gimė 1883 m. balandžio 2 d. Užpalių valsčiaus
Norvaišių kaime. Pradžios mokyklą lankė Užpaliuose. Išvykęs į Rusiją baigė Kronštato vyrų gimnaziją,
1912 m. – Politechnikos kursų Matininkų skyrių. Kurį
laiką dirbo matininku Suomijoje. Kilus karui, buvo
mobilizuotas į rusų kariuomenę. 1916 m. baigė Vladimiro karo mokyklą. Karininkas P. Gladutis beveik
visą laiką buvo fronte, dalyvavo kautynėse.
1917 m., pradėjus kurtis rusų kariuomenėje tautiniams daliniams, P. Gladutis vienas pirmųjų ėmė
rūpintis Rumunijos fronte, Benderų stotyje, tautinio
lietuvių dalinio kūrimu. Prie Moldavų pulko sukuriama
lietuvių kuopa. Poručikas P. Gladutis tampa jos vadu.
Po to kuopa įsikuria Trojanov Valo stotyje. Vėliau Pranas Gladutis
P. Gladutis su savo žmonėmis įsilieja į Rovno lietuvių batalioną, kuriame lieka iki bataliono likvidavimo 1918 m. lapkričio mėnesį.
Tik grįžęs į Lietuvą, 1918 m. lapkričio 27 d. jis įstoja į pradedamą kurti
Lietuvos kariuomenės pirmąjį pėstininkų pulką Alytuj . Pulką kuria užpalėnas
pulkininkas Jonas Galvydis-Bykauskas.
Pulke P. Gladutis ėjo įvairias pareigas: ginklų prižiūrėtojo, jaunesniojo karininko, adjutanto ir kulkosvaidžių kuopos vado. Bene sunkiausios pareigos tuo
metu buvo ginklų prižiūrėtojo, nes faktiškai pulkas ginklų tada mažai turėjo, ir
P. Gladučiui reikėjo ne tiek rūpintis, kaip ginklus prižiūrėti, kiek tuo, kaip ir iš
kur jų gauti. Nemažai ginklų buvo nupirkta ar už lašinius išmainyta iš tuomet
dezorganizuotų vokiečių kareivių. Ginklus dažniausiai gabendavo pats vienas iš
Kauno arkliais, paslėpęs juos vežime.
1920 m. P. Gladutis perkeliamas į Karo mokyklą, 1921 m. – į karo butų
valdybą. Nuo 1929 m. iki 1943 m. buvo pionierių bataliono vadas, 1935–1939 m.
Karo mokyklos etatinis lektorius, o nuo 1939 m. balandžio 29 d. perkeltas į Karo
technikos valdybą, iš kur, paskelbus mobilizaciją, buvo komandiruotas eiti Kauno
geležinkelio stoties komendanto pareigų. Čia 1939 m. spalio 28 d. staiga mirė.
Pulkininkas leitenantas P. Gladutis buvo ne tik patyręs karys, daug prisidėjęs
savo žiniomis ir darbu prie Lietuvos kariuomenės kūrimo ir jos tobulinimo, bet ir
didelis patriotas. 1919–1920 m. dalyvavo kovose dėl Lietuvos nepriklausomybės.
Malonus sutapimas buvo tai, kad 1919 m. birželio 3 d. jis su trečiąja kuopa
atžygiavo į Užpalius. Čia Raudonosios armijos kareivių jau nerado. Su P. Gladučio
vardu simboliškai galima sieti nepriklausomybės pradžią Užpaliuose.
Už nuopelnus Lietuvai buvo apdovanotas Vytauto Didžiojo 4-ojo laipsnio,
Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino 3-iojo laipsnio ordinais, Savanorio kūrėjo, Lietuvos nepriklausomybės, Žūvančiųjų gelbėjimo medaliais, be to, Latvijos
nepriklausomybės medaliu.
1994
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Su saule viršum stirnų miško
ūta onuškienė

Kai mūsų kraštietis rašytojas ir
žurnalistas Leonardas Grudzinskas, gyvenęs Vilniuje, atšventė 60-ąjį gimtadienį, ta proga per Lietuvos televiziją
buvo parodytas režisieriaus Vidmanto
Puplauskio dokumentinis filmas „Laiškai beržo tošyje“, atspindintis, pasak
filmo herojaus Leonardo Grudzinsko,
trupinėlį jo minčių ir gyvenimo. Rašytojas Vladas Dautartas, visą gyvenimą paskyręs gamtos tematikai, tvirtino: „ ie
a t dau kas rašo et rud inskas ra
isiškai sa itas autorius. is su un ia a t
su tautosaka su ūs etnine kūr a. r
o iniatiūros ra oe i a la ai tai i
era oe i a...“
Su Leonardu Grudzinsku, rašančiu
apie gimtinę ir gamtą, girdinčiu violončele grojančią kamanę ir pasiilgstančiu
rasos lašų ant radastos (laukinio erškėčio)
spyglių, kalbėjosi Rūta Jonuškienė.1

eonardas
irios.

rud inskas

ariaus

r

s iš

a anoro

rud insko nuotr.

Dumbrava išmokė stebėtis pasauliu ir rašyti
– Gerbiamas Leonardai, kiekvienas žmogus pasaulyje turi šventą vietą –
gimtinę. Įkopus į gyvenimo kalną, iš patirties, išminties, džiugesio, šviesos ir
šešėlių, atradimų ir praradimų pastatytą, toji šventovė dar aiškiau matyti. Kiek
vietos Jūsų širdyje užima jokiuose žemėlapiuose nepažymėtas mažytis Dumbrav s
kaimas prie Vyžuon
– Esu laimingesnis už kitus – mūro, grindinio, miesto vaikus, nes gimiau
tarp miškų pasimetusiame Aukštaitijos kaimelyje, kurio vardas – Dumbrav
Dumbravomis senovėj, sako, vadino ąžuolijas. Dumbravos vardas man skamba
mieliau už Paryžių, kur mokslų sėmėsi mano proseniai, ar Naujosios Gvinėjos
salas, į kurias mintimis kažkada keliaudavau. Dumbravos nepamiršdavau nei
mėlynųjų Karpatų slėniuose, nei meškų išvaikščiotose giriose prie Ladogos ežero,
nei Skandinavijos fiorduose.
Užmerkiu akis ir regiu širdžiai brangų kampelį. Baltas vandens lelijas
Vastapų klonio akivaruose, neužmirštuolių ežerėlius prie krištoliniai švaraus,
tyro kaip ašara Dubausio upokšnio
(toks jis buvo mano vaikystėje ), ba1
Jonuškienė R. Dutūkstantuosius sutikime su saule
ravykų ir raudonviršių pulkus, kurie
viršum vilkų, briedžių ir stirnų tako, tenis, 1999,
per rūkų drobes atžingsniuodavo iki
birž. 29.
1995
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pat gimtosios sodybos šulinio, aprūkusios pirtelės, klojimo, apsodinto uosiais...
Regiu laukinių obelų žydėjimą Grybinės miške ir viršum mėlyno eglyno kurkuliuojančias gerves.
Dumbrava man padovanojo tokius širdies ir dvasios lobius, prieš kuriuos
nublanksta Napoleono auksas, perlai ir deimantai grafų ir kunigaikščių skryniose, bajorų herbai auksiniuose ir sidabriniuose skyduose, nors senovė, istorija mane žavi, jaudina ne mažiau kaip gamtos stebuklai ir graži, dainuojanti
aukštaitiška šneka.
Dumbrava išmokė mane stebėtis, grožėtis, priglusti prie Žemės veido ir
pečių. Išmokė rašyti. O rašyti mokė senelio Juozapo beržynas, tėvo dėdžių Rapolo
ir Stanislovo senasis avietinių obuolių sodas, takelio eglės su mažųjų erelių rėksnių lizdais, šimtamečiai ąžuolai, molio kalnas, kur ant žaibų apskaldyto akmens
velniukai lošdavo kortomis ir po smilgų pievas braidžiodavo laumės...
Esu rašęs: „ u ra os kai el e erd u u o altie s sida ro sruo o is a karst tie s de esi s o ankšta
lauk
ė a s... Kiek ienas ka as kiek ienas e ės lo as
a link auki tė išk ošė daina o ul ė o liūlia o ro o aidė o “ Ir šiandien Dumbrava
dainuoja mano širdyje, gieda paukščių balsais.

Žmogus gyvas tol, kol jį prisimena
– Jūsų tėvas mokytojas Jonas Grudzinskas penkiasdešimt savo gyvenimo
metų pašventė mokiniams ir knygoms. Kokias vertybes iš tėvų namų į savąjį
gyvenimą išsinešėte Jūs
– Mano tėvas buvo širdies poetas, gerumo deimančiukų rinkėjas. Šviesuolis
ir kilniasielis. Bet kokia knyga, kurioje surasdavo aukso smilčių, jam prilygo
Šventajam Raštui. Pamenu, iš vokiečių kalbos versdavo senovinius indėnų vadų
laiškus Amerikos prezidentams. O ten buvo tokie sakrališki žodžiai: „K e iančios
ėlės ra ūs seser s. Briedis did sis erelis laukinis arkl s
ūs
roliai. olėtos
aukštu os ešlios ie os arkli kūno ir
oni kūno šilu a
isa tai riklauso tai
ačiai i inei.
Sida rinis anduo kuris erda šaltiniuose al a u ėse šniokščia kriokliuose
ra
ne tik anduo et ir ūs
rotė i krau as...“
Mano tėvas mylėjo visus – ir vargetas, prastuolius, ir mokslo kandusius.
Jis žmonėse regėjo ne luomo, turtinės padėties atstovus, o šios Žemės gyventojus
su savo silpnybėm, nuodėmėm, su gerumu, nuoširdumu. Tėvas buvo teisingas,
sąžiningas. Už teisybę ir pats dažnai nukentėdavo, už idealizmą jam jaunieji kolegos atsakydavo pašaipa ar banalybėm.
Labiausiai tėvas mylėjo vaikus. Ne tik savo, bet ir svetimus. Mokykla,
kaip ir gamta, jam buvo šventovė. Jis ir mirė žvaigždėtą žiemos vidurnaktį,
besiruošdamas rytdienos pamokoms. Numirė tyliai, su šypsena veide. Mano tėvui – brangiausiajam žmogui pasaulyje – vilnietis skulptorius Lionginas Virbickas
paminklo bareljefe iškalė sakrališkus žodžius: „ ra iausios asaul e
i tinės
ai dės.“ Tokia buvo tėvo valia. Palaidotas jis Vyžuonų kapinėse. Jo kapą
saugo dvi šimtametės eglės, o jų viršūnėse gieda kikiliai, raško kankorėžius
voverės. Tėvas sakydavo, kad žmogus iškart nenumiršta, o gyvas tol, kol jį prisimena artimieji, draugai, jį pažinojusieji. Mano tėvą daug kas prisimena (šimtai
1996
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jo mokinių), vadinasi, jis gyvas. Gyvi
jo darbai. Man tėvo atminimas tarsi
įkvėpimo šaltinis, šviesus beržynkelis
gyvenimo girioje, o gal ir piktžolėtuose
tyruose. Kai pasiklystu, susipainioju (aš
ne šventasis, aš nuodėmingas), stabteliu
ir pagalvoju: ką pasakytų mano tėvas,
kaip jis pasielgtų
Kaip pasakodavo mano tėvas, aš,
būdamas ketverių, žinojau visų grybų,
uogų, medžių vardus. O sulaukęs pradinuko metų nepasiklysdavau gamtos
pasaulyje. Vien žolių žolelių galėdavau
išvardyti per šimtą su visais jų sinonimais. Sakykim, rasakila: deimančiukė,
raselė, ryto žvaigždelė, zuikio ašarėlė,
laumės širdelė...
To išmokė mano gerasis tėvas.
(O mano vaikai to nenori žinoti. Gaila,
. rud inskas su sūnu is ariu i ir intaru
kad europėjam ir pasiklystam internetų,
kompiuterių labirintuose.) Tėvas buvo
savotiškas kaimo Ernestas Setonas Tompsonas, pasakodavęs nuostabiausius dalykus apie žvėris, paukščius, ežerus, žuvis, balas ir raistus. Kad ir tokia detalė.
„ elkės raistai
die
u einė , – sakydavo tėvas ir parodydavo man žydinčias
spanguoles, kurių žiedai buvo panašūs į rožines gerveles.
Tėvas subtiliai primindavo, kad nuolatos žvelgčiau į rasos lašą. Ten, girdi,
pamatysiu vaivorykštės spalvas ir neišblėsusių žvaigždžių spindesį. Pa matysiu
garuojantį ežerą, purpurinį žiežulos peleką, perkūno oželių raistą, mėlyną eglyną,
vyturėlio akeles, zuikio ūsus, rūką ant pelėdos snapo. Rasa ant alyvų, rasa ant
baravyko kepurės, rasa ant basų kojų Pasaka ..

Gyvenimo mokykla taip pat turėjo savo mokytojus
– Kokių mokytojų ar gyvenime sutiktų žmonių žodis paliko Jūsų sieloje
giliausius pėdsakus
– Būsiu atviras. Mokytojų anais pokario laikais buvo visokiausių. Ir pagal
pažiūras, mentalitetą, inteligenciją, išprusimą. Buvo ir tokių, kurie nemylėjo vaikų, žemino, žeidė juos. Daug pažeminimų yra patyrę keistuoliai ir varguoliai –
basakojis Antanas Masionis ir našlaitis Bronius Radzevičius. Šviesaus atminimo
žmonės, talentai, o Bronius – ir plunksnos, prozos milžinas
Mokykla turėjo bene vienintelį literatūros mokytoją – dainininką, vietinių
vaidinimų artistą Praną abulionį. Deja, jis manęs nemokė (jis buvo kitų klasių
literatūros mokytojas). Mokytojas abulionis atidžiai sekė Antano Masionio, Broniaus Radzevičiaus kūrybinį kelią, neleido nunykti, išdžiūti jų prasiveržusiems
pro akmenis kūrybos šaltinėliams. Puikiai matematikos, fizikos, prancūzų kalbos
mokė Julija Mažylienė, Severinas Milaševičius, Bronislava Juškaitė. Mokyklos
1997
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gražuolė buvo Genutė Milaševičienė. Juoda it Karmen mokytoja – gerumo deivė,
dainuojanti lakštingala. O Viktoras Šiaučiūnas – visados su šypsena veide. Iš jo
lūpų išgirdome Puškiną, Turgenevą, Levą Tolstojų.
Savo paprastumu, žaismingumu mus glostė senosios rusų literatūros mokytoja Onutė Mažeikienė. Tai buvo „ano rau o er a ras e an s etonišk laik “
mokytojai. Taip sakydavo mano tėvas.
Gyvenimo mokykla taip pat turėjo savo mokytojus. Visados prisiminsiu
vaikščiojančią duoneliautoją iš Vyžuonų šilo pamiškės pirkelės Nastaziutę (Anastaziją Lopaitę-Podklevskaitę) – Sirutėnų dvaro valdytojo grafo Lopos-Podklevskio
nesantuokinę dukrą. Nastaziutės, aštuoniasdešimties metų senutės, pasakojimai
mane ugniniais žirgais, raudonmedžio karietom nunešdavo į Kybarto, Tyzenhauzų,
Folkenzanų, Strazdų dvarų ir palivarkų menes, parkus. Bene romantiškiausios
buvo grafaičių, dvaro tarnaičių meilės istorijos. Kartais nelaimingos, panašios į
legendas. Iš Nastaziutės išgirdau ir apie Karolinos Praniauskaitės ir Antano Baranausko meilę. Apie diližaną, iš Utenos šaltą rudenio naktį nudundėjusį į Šiaurės
Veneciją – Peterburgą.
Mano kaimynas buvo Stasys Gučius, vienas iš piemenėlių, pastatęs paminklą Vytautui Didžiajam ant Kartuvių kalno (Vyžuonų ozo). Šimtai žmonių mano
širdyje paliko neišdildomus pėdsakus.
Universiteto laikais mane globojo Lietuvos ir Nemuno, Nevėžio, Žeimenos
gamtos dainius, rašytojas Vladas Dautartas. Dešimt metų (1971–1981) „Komjaunimo
tiesoje“ kas šeštadienį išeidavo mano giesmės gamtai „Gamtos vartus atvėrus“.
Tai šviesuolio tuometinio redaktoriaus Vilhelmo hadzevičiaus nuopelnas.
Visiems žemai lenkiu savo galvą.

Beržui paskyrė daugybę pasakojimų
– Prieš keliolika metų esate rašęs apie savosios tėviškės beržyną
alto o
sida ro lo
alt kai
ir asis snie as kai
ul ės ūkas kai sida rinės ėnesienos nakt s . Esate išvaikščiojęs Lietuvos miškus ir girias, laukus, keliavęs upėmis
ir upeliais. Ar ir dabar galėtumėte pasakyti tą patį, ką ir kadaise – „u
nėra
ra esnio er no e ė e
– Beržui, beržo tošiai, beržynams esu paskyręs daugybę pasakojimų. Dumbravos beržynas – mano vaikystės beržynas. Mano vaikystės pasaka. Baltasis
sidabro lobis. Už jį, tą mėnesienų išpraustą beržyną, nėra ir nebus gražesnio
žemėje. Nors tėviškėje dunkso Dumbravos Šveicarija – Vastapų slėnis. Turiu
savo lietuviškas Alpes – kalnus netoli eikinių, Ignalinos krašte, savo Veneciją,
į kurią gali nuplaukti Bukos upele. Man sapnuose ošia Minčios ir Labanoro,
Gudų ir Šimonių girios. Teška Krokulės šventasis šaltinėlis užu Šventosios,
Užpalių galulaukėse.
Šventa man vieta Andreikėnų malūnas, Andreikėnų kaimas, „kur š enta e
alūne š ent duon
alė“ mano senelis kaimo malūnininkas Mykolas Kaušyla,
doras ir teisingas žmogus, iškentęs Sibiro tremtį, sugrįžęs iš Krasnojarsko taigos
1957-aisiais ir sulaukęs 97 metų gražaus amželio.
Iki šiol malūno tvenkinyje žydi vandens lelijos ir tyla groja Sen Sanso muziką. O Perkulės gojuje taip gražiai kukuoja gegutėlė. Metelius skaičiuoja.
1998
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Žmogus ir gamta – neatsiejamos sąvokos
– Gyvenimas ir kūryba neatsiejamais saitais susieti su viena vienintele
tema – žmogus ir gamta. Tai ryšku Jūsų knygose „Laiškai beržo tošyje“ (1976),
„Lietuvos nacionaliniame parke“ (1977, drauge su J. Vaicekausku), „Laiškai iš elnių miško“ (1980), „Laiškai iš bebrų upelio“ (1983), publicistiniuose straipsniuose,
dokumentinių kino filmų ir televizijos filmų scenarijuose. Žmogus sukuria vis
daugiau pasaulio stebuklų, modernizuoja ir mechanizuoja savo aplinką. Primityvai
negaili gamtos – teršia upes ir ežerus, pila į miškus ir pakeles buitines šiukšles,
duženas... Bet argi net po tūkstančio metų kompiuteriai įstengs pakartoti gyvą
lakštingalos giesmę
– Paminėjote mano knygas, kitus kūrybos žanrus. Žmogus ir gamta – tai
neatsiejamos sąvokos. Apyaušrio gaisai ir žvaigždžių mirgėjimas mane išmokė
slankos ar tetervino, gervės plunksna tapyti tėviškės peizažus ant rūko, voratinklių, laumių drobių. Rašyti laiškus beržo tošyje, ant riaumojančių elnių ragų,
bebrų užtvankos rąstų.
Sutinku, Rūta, žmogus savos rūšies stebukladarys – kosmoso tyruose, jūrų
gelmėse, kompiuterizacijos smegenyse, beribiuose technologijų, modernizacijos
atradimuose. Bet keista, kai Aiseto ar Tauragno pakrantėje tupi meškeriotojas ir
žvelgia į televizoriuką, sujungtą su švedišku meškerykočiu. Ne protas, ne išmintis,
o technika vilioja dabar žuvį. O aš Andreikėnuose, Talos upokšnyje rankomis
gaudžiau iš po akmenų vėžius, vėgėles. Ašutine kilpa, pritvirtinta ant lazdyno
pagaikščio, traukydavom lydekaites. Tai buvo žuvies viliojimas, garbinga jos medžioklė, o ne žuvies naikinimas, brakonieriavimas šventuose vandenyse.
Gamta be gailesčio žudoma. Nereikės laukti tūkstančio metų, o jau ir kitame šimtmetyje joks kompiuteris neįstengs pakartoti gyvo lakštingalos, putpelės,
griežlės balso, kurtinio grojimo, tetervino ulbėjimo, kamanių, žiogų muzikos.
Kaip pakartos, jei pelėdos ūbauja, vanagai plasnoja nuo pat Žemės aušros, nuo
mamutų laikų.
1999
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Gamta – tobula, sakrališka, nepakartojama. Gamta – motina, globėja, valdovė,
dievybė. Klysta žmogus, manydamas, kad jis Žemėje valdo gamtą. Tai įsisąmoninti
jis neįstengė ir neįstengia suprasti per daugybę amžių, nors, sunaikinus gamtą,
žuvo daugybė aukščiausio lygio civilizacijų.
Lietuvoje nuo „stebukladarės melioracijos“ numirė (nesibaidau šio sakralaus
žodžio) šimtai gražiausių upelių net gamtos dainių Antano Vienažindžio, Antano
Baranausko, Maironio, Antano Miškinio, Vaižganto apdainuotose, aprašytose vietose. Pjūklo dantys pakirto tūkstančius ąžuolų, skroblų, klevų, vinkšnų. Suskaldyti
ledynmečio paminklai – rieduliai, riedulynai, o kai kur ir mitologiniai akmenys,
aukurai. Net mano numylėtam kipšiukui iš Vaidulos girios šalia Kemešio neliko
kur kortomis žaisti. Kažkada Antanas Brukštus iš Lamėsto kaimo man sakė: „Kai
skaldė ak enis ndu akiuose ak en s erkė...“

„Rašau tiems, kas paprašo“
– Visą gražiąją gyvenimo dalį atidavėte „Švyturio“ žurnalui. Bet ne tik
„Švyturys“ spausdino jūsų apybraižas.
– O, kaip bėga metai Tarsi dainoje, tarsi prisiminimuose. Padaryta ir daug, ir,
regis, mažai. Daug ko norėtųsi. Keturiolika metų atidaviau „Valstiečių laikraščiui“,
dvidešimt šešerius – pačiam seniausiajam pokario metų žurnalui „Švyturiui“. Bet
pradžia (1957–1958) buvo „Moksleivyje“. Ten pakvietė rašytojas Vladas Dautartas.
Buvau labai romantiškas studentėlis ir „Moksleivis“ man atrodė kaip kūrėjų rojus.
Mane globojo šviesios atminties kūrėjai: poetai Vincas Giedra, Antanas Jonynas,
dabar tebegyvuojantys Martynas Vainilaitis, Albinas Bernotas ir vienintelis piligrimas, nuostabus gamtos – miškų, upių, ežerų – žinovas Juozas Požėra.

Saulė rieda žvėrių taku
– Kai žiūri į save ir gyvenime sutiktus žmones per šešių dešimtmečių langą,
turbūt labai toli matyti (kaip toj senoj aukštaitiškoj dainoj – „ aūka
adū a
isi akraštėliai... ). Kas prasmingiausia žmogaus ėjime per pasaulį Kas džiugina
ir glosto širdį, o kas liūdina
2000
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– Man prasmingiausia eiti per pasaulį, galvojant
(nors ir kaip būtų sunku ar liūdna), kad Saulė rieda
žvėrių taku. Pavasarius keičia vasaros, rudenius – žiemos. Pavasaris tarsi atgimimas, tarsi žmogaus sielos
sužydėjimas. Vasara – burtų, žvaigždžių, žemės gėrybių
metas, kai į puotą ant samanų staltiesės kviečia avietės,
mėlynės, gervuogės. Ruduo – pačių gražiausių minčių,
susikaupimo metas. Vis galvoji, kad tai tavo gyvenimo
ruduo. Koks švelnus ilgesys glosto širdį, kai auksu
nukaista beržynai, suliepsnoja raiste ryškiu violetu ar
purpuru vaivorų kerai ir išskrisdamos kurliuoja gervės.
Po rudenio lauki žiemos – baltos kaip pūkas, baltos
kaip sidabras. Lauki Kūčių, pražystančios Kalėdų rožės.
Kai užkopiau ant kalno, pajutau, kad ir šešių
. rud inskas a o a linkos
dešimtmečių langas per siauras, ir durys per žemos.
Regis, gyventa ne veltui ir ne veltui gamta šlovinta. a sau os inistro adėk .
Žmonės išsiilgę gerumo, švelnumo, tyro žvilgsnio.
Daug kas mane prisiminė. Net iš mokinukų sužinojau, kad jie rašo diktantus
mano tekstais, kad esu įrašytas į mokyklines chrestomatijas. Didžiausia dovana –
mano kurso draugo LTV režisieriaus Vilmanto Puplauskio filmas „Laiškai beržo
tošyje“. Tai atkaklus, tvirtas žmogus, tikras lietuvis. Geras pasakymas: „ ei
atė
els e ait tai ne e aitis o
atė nu irs...“
Liūdina daug kas. Ne visiems žydi paparčio žiedas, nes ant jo spjaudoma.
Paparčio žiedo ieškoma banalybių, purvino šėlsmo ir bukaprotystės festivaliuose,
panašiuose kaip „LIFE“. Jaunystė nesiglaudžia prie rasotų alyvų ir gimnazistės
nežino, kaip burti iš alyvų, ramunių žiedlapių: „ liu
ne liu “ Kai Vilniuje,
senam Markučių parke skaitė Puškino eiles nuostabiajai Anai Kern: „ enu aki irk
a in
tu nuš itai an ak se kai
urtas n kst s asla tin ai kai
ro io t ro o
d asia ..“, – kai kas iš bernų ir alų gurkšnojančių merginų šaukė: „ ėra kai o “, o
butelius svaidė į lelijų tvenkinį, kur tikrai naktimis išplaukia undinėlės.
O pirmoji meilė Retas dabar ją sugretina su pirmosiomis gegužės perkūnijomis, pakalnučių žydėjimu. Mane šiurpina moters negerbimas. O tėvas sakydavo:
„ oteris
ra iausia ėlė iš ėli “, senelis Mykolas: „ an oter s a ietė k e ia ..“
Nesimokome iš gamtos. Kiek ten meilės, ištikimybės pavyzdžių.
Pratęsiu mintį toliau. Nūdienės gamtos likimas turės padarinių ateities kartoms. Juk upės, ežerai, upeliai, miškai, pievos, netgi pakelės akmuo – mūsų sielos
dalis, jos turtas. Žūsta gamta, o su ja pamažu nyksta mūsų dvasinio gyvenimo
klodai. Iš užmirštų, apleistų sodybų kartu su alinama gamta išeina daina, tikras
džiaugsmas ir liūdesys, tikra meilė ir patriotizmas.
Tragiškai klostosi ir kelių kartų likimas. Dvasinio gyvenimo spragas mėginama
lopyti užsienietiškais surogatais. Kaip pašaukti mūsų jaunimą prie tikrų vertybių,
kaip išlaisvinti nuo pražūtingo dabarties ritmo, o gal ir nuo nužmogėjimo
Kas dieną, kas valandą, anot rašytojo Vlado Dautarto, kalame šiurpią vinį
į pačią gamtos širdį, visai negalvodami, kad kuo giliau įsmigs ta vinis, tuo sunkiau bus ją ištraukti.
2001
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Tarp Antalieptės ir Užpalių – atminties ir
kūrybos šaltiniai
Albinas Degutis
Pedagogas
Giedrius Indrašius,
rašytojas
Vytautas Indrašius
ir skulptorius
Stasys Karanauskas
aliuose.
S. Balčiūno nuotr.

Kokį gyvenimą begyventų žmogus, kokią profesiją bepasirinktų, visuomet
būna pirmasis žingsnis, pirmasis darbas ir didelio kelio pradžia. Rašytojo, kraštotyrininko Vytauto Indrašiaus literatūrinio kelio pradžia buvo mokykliniai eilėraščiai
Ant lieptės vidurinės mokyklos sienlaikraštyje, pirmieji septyniolikmečio straipsneliai ir jaunatviški eilėraščiai tuometiniame aras rajono laikraštyje „Pergalė“.
Prisimindamas pirmąsias publikacijas spaudoje, Vytautas visada pamini mokytojas
Oną Rakauskienę ir Juliją Vepštienę, skatinusias rašyti, pagarbiai saugo tuometinio
arasų rajono laikraščio redaktoriaus Antano Matiuko pasirašytą „Pergalės“ laikraščio neetatinio korespondento pažymėjimą. A. Matiukas buvo pirmųjų Vytauto
eilėraščių spaudoje palydovas ir recenzentas. Vytautas saugo redaktoriaus laiškus
su pastabomis ir patarimais, pirmuosius 63 eilėraščius spausdintus 1960–1962 m.
arasų laikraščiuose „Pergalė“ ir „Tarybinė žemė“.
Tarnaudamas sovietinėje kariuomenėje, laikraščiui siuntė publikacijų iš karių
gyvenimo. Už vieną iš jų „Taikos ir saulės žaismas“ gavo pirmąjį įvertinimą –
laikraščio „Tarybinė žemė“ literatūrinę premiją.
Po tarnybos – mokslas, darbas ir nuolatinis gyvenimas V lniuje. Tačiau ryšiai
su arasų laikraščiu nenutrūksta iki šiolei. Kiek tų publikacijų buvo išspausdinta,
autoriui sunku beprisiminti, – ateityje jas suregistruos atkaklieji bibliografai.
Kraštotyros darbo pradžia Vytautas laiko 1969–1970 metus. Pirmosios
paieškos irgi prasidėjo nuo Antalieptės. Miestelio centre stovėjo standartinė kareivio su automatu statula ir buvo surašytos žuvusiųjų pavardės. Jų buvo tik
septynios, kai tuo tarpu vietos gyventojai pasakodavo, kad čia palaidota šimtai.
Kaimo vyrai buvo varomi į laukus rinkti irstančių palaikų, kuriuos vežimais vežė
ir vertė į didelę duobę miestelio aikštėje. Juk tie kareivėliai, siunčiami į mirtį,
turėjo vardus, pavardes, tėviškes. Negalėjo jie bevardžiai nužingsniuoti šimtus
2002
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kilometrų karo keliais ir bevardžiai žūti 1944 m. liepos 11–28 d. kaimeliuose palei
Šventąją, ties Ant liepte. Vytautas vėl vardija paieškų vadovus ir entuziastus,
nukreipusius jį tinkama linkme. Tai tuometinis Lietuvos kraštotyros ir paminklų
apsaugos draugijos pirmininkas Kazimieras Račkauskas, Vilniaus 37-osios vidurinės mokyklos pedagogas, karinio istorinio būrelio vadovas Pavelas Frolovas,
kurį Lietuva vadino didžiuoju pėdsekiu, arasų paminklų apsaugos specialistas
Jonas Nemanis. Jų patartas, inžinierius statybininkas Vytautas Indrašius 6-ojoje
statybos-remonto valdyboje, vėliau Materialinio tiekimo komiteto Skaičiavimo
centre subūrė panašius entuziastus į kraštotyros būrelį ir pradėjo paieškas. Siuntė
laiškus su užklausimais į karinius komisariatus, į armijos archyvą. Šiame darbe
Vytautui daug padėjo Lietuvos Respublikos karinis komisaras Pranas Petronis.
Jis keturis kartus išdavė leidimus dirbti Tarybinės armijos ir karinio jūrų laivyno centriniame archyve Podolske. Iš ten Vytautas atvežė sąrašus su pavardėmis
kareivių, žuvusių ties Antaliepte. Jų buvo 365. Jie neliko bevardžiai. 1975 m. ir
2008 m. atliekant Antalieptės karių kapų rekonstrukciją, šios pavardės iškirstos
granito plokštėse. Vytauto paieškos į Antalieptę sukviesdavo dešimtis žuvusių
karių artimųjų, vyko susitikimai su vietos gyventojais ir vidurinės mokyklos
moksleiviais. pač padėjo tuometiniai Antalieptės apylinkės pirmininkai Balys
Giedraitis, Danutė Mickevičiūtė. Su apylinkės istorine praeitimi atvykusiuosius
supažindindavo mokytojai, kateriu po Antalieptės marias plaukioti kviesdavo
arasų rajono elektros tinklų vadovas, garsus kraštotyrininkas inžinierius Algimantas Žilėnas. Su Algimantu Vytautą siejo glaudus bendravimas, jie dalydavosi
archyvuose surasta medžiaga, susitikinėjo su respublikos istorikais, siekė nustatyti Antalieptės pirmojo istorinio paminėjimo datą. Abu buvo tiesiog įsimylėję
Antalieptę, abu apie ją rašė. Algimantas Žilėnas (1930–1993) amžinam poilsiui
pasirinko Antalieptės kapines, Vytauto Indrašiaus meilę gimtajam kraštui vainikavo stambi trilogija „Antalieptės kraštas“ (2008–2010).
1980–1987 m. Vytautas atkakliai sekė lietuvių, po 1917 m. gyvenusių sovietų Rusijoje, pėdsakais. Jų klaidūs keliai pilietiniame kare, tragiški likimai Stalino
represijų metais, tiesiog užbūrė Vytautą. Tais metais ne vieną sudėtingo likimo
Vytautas Indrašius
su

otina

la kričio

.
d.
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žmogų dar surado gyvą. Nors jie buvo užmiršę gimtąją kalbą, tačiau širdyse
išsaugojo meilę praeityje paliktai Lietuvai, dažnas jų prisimindamas jaunystę nubraukdavo ašarą. Leningrade (dabar Sankt Peterburgas) gyvenusi Marija Girčytė
po pokalbio su Vytautu, ryšulėlyje surado Šv. Marijos su kūdikėliu paveikslėlį,
1928 m. darbo knygelę ir ašarodama ištarė:
ietu on aš au ne esu r šiu. u e k
š ent a eiksliuk ton e ėn kurio e i iau ir aikštinė au.
Su Maskvoje gyvenusiu lakūnu, pulkininku Antanu Girčiu (1898–1999),
Vytautas bendravo ilgai. Pas jį apsistodavo nuvykęs į Maskvą. Tuo metu Gasių
kaime dar stovėjo troba, kurioje gimė ir augo Antanas Girčys. Vytautas prisimena jaudinantį epizodą: įėjęs į tėvų trobą Antanas sustojo priešais Nukryžiuotojo
paveikslą ant sienos ir garsiai ištarė:
ė e ūs kur esi dan u e...
i
ald
okė au aik stė e. usi o e
isai u au u irš s. a ar ano al o e i at i ė tė
ir seneli
od iais nors seniai seniai ne e oku lietu iškai , – sakė Antanas Girčys.
Ieškodamas Rusijoje gyvenusių lietuvių, Vytautas savo lėšomis važiuodavo
į įvairius miestus. Maskvoje surado Adelaidą Jusytę, Stalino asmeninio sargybinio
Jono Jusiaus dukrą, kuriai K piškio rajone padėjo susitikti su pusseserėmis. arasų rajone, Salake ne kartą lankėsi iš čia kilusio Smolensko gubernijos milicijos
viršininko Petro Biveinio dukros Marija ir Viktorija. Pskove miręs pilietinio karo
didvyris Borisas (Balys) Kibirkštis buvo antalieptėnų Jasiūnų iš Gaspariškių kaimo
giminaitis. Jo dukrą mokslininkę Lidiją supažindino su kitu giminaičiu, iškiliu
Lietuvos ekonomistu Edvardu Makeliu. Mogiliove surado pulkininko Levino dukrą
ir suvedė su jos pusbroliais Tregeriais, gyvenusiais arasuos . Nustatė Stanislovo
Kuzmicko, kilusio nuo Dusetų, dirbusio tresto „Primorzoloto“ vyriausiuoju inžinieriumi, likimą. Su divizijos vado Romualdo Keirio, sušaudyto Saratove, sūnumi
lakūnu Izidoriumi Keiriu bendrauja daugiau nei trisdešimt metų.
Tokių atradimų buvo kelios dešimtys. Jie aprašyti „ arasų krašte“, „Utenyje“, „Tiesoje“, „Švyturyje“, „Sovietskaja Litva“ ir kituose periodiniuose leidiniuose,
sudėti į Lietuvos enciklopediją ir knygą „Lietuviai Spalio revoliucijos ir Pilietinio
karo dalyviai“ (1987).
Įvairių paieškų medžiagą Vytautas sutalpino į aštuonis nuotraukomis iliustruotus kraštotyros darbus, kurie parodose pelnė diplomus, garbės raštus ir pinigines
premijas.
ašiau akarais lais alaikiu š entadieniais derinda as o ė su dar u.
Visk rinkau eda as entu ia o u tai ne auda as okio atl io. iesa kraštot rin
dar
adusčio kolūkio istori a
aras
ald ia ertino
ru li . ais laikais
tai u o dideli ini ai .
Daugiau nei keturi šimtai straipsnių rajoninėje ir respublikinėje spaudoje,
tūkstančiai susitikimų su duomenų pateikėjais. Kiek archyvuose peržiūrėta bylų
ir bažnytinių metrikų. Didžioji dalis kraštotyros atradimų sudėta į penkiolika
knygų. Nuo pirmųjų kuklių „Papasakok apie Antalieptę“ (1995), „Mūsų kaimai
prie Šventosios“ (1996) iki stambios 1 665 puslapių trilogijos „Antalieptės kraštas“
(2008– 2010). Trylika knygų Vytautas Indrašius paskyrė arasų krašto istorinei
praeičiai, keturioliktoje ir penkioliktoje aprašė savo giminės tėvoniją Užpaliuose.
a inta tiek a ard i a raš ta tiek liki
nuo a rasto arto o iki iškilaus okslininko. ia reikėt ištiso entu iast
ūrio o V tautas ė o ieško o kal ino
ones ertė
ar
ines
las ir ienas astatė t irčiausi ir ra iausi raš tin a inkl
rašė
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apie Vytauto Indrašiaus nuveiktus darbus kitas iškilus ieškotojas, Lietuvos garbės
kraštotyrininkas Jonas Nemanis.
Vytautas motinos gimtinėje – Berniškėse – praleido vaikystės ir jaunystės
metus. Saugo šimtus Anapilin išėjusių kaimynų prisiminimų. Kai uos skaitinė u
kai erklausau rašus isu r šku u išk la seniai irusi
oni eidai. e iu uos tai
r škiai tarsi tik akar su ais kal ė ausi s aud iau rankas. Kai tuo et norisi aklausti
ko nes ė au aklausti ar a u raš ti. inu tuo et
ntalie tės uset
ali ar kitas
ka ines ši ruo u a inkluose
a ardes ir sakau
š ūs ieško au us suradau su
u is
enu.
Vytauto Indrašiaus knygose Aukštaitijos kraštas: su architektūros paveldu,
su kultūrinėmis, visuomeninėmis ir politinėmis organizacijomis, su čia gyvenusių
žmonių vargais ir džiaugsmais. Taip plačiai mažai kas rašė, nebent tik užpalėnas pedagogas Pranas Gipiškis, į Čikagą pasitraukęs Bronius Kviklys, pavieniai
kraštotyros entuziastai Stanislova Kirailytė, Laima Riaubiškienė, Jonas Nemanis,
Juozas Kaladinskas.
Vytautas Indrašius aprašė pedagogus („Vienintelės laidos mokytojai“), dvasininkus („Doros, šviesos ir tiesos apaštalai“), karininkus, savanorius ir Vyties
kryžiaus ordininkus („Nepriklausomybės riteriai“, „Laisvės saulei tekant“), prieškariu ordinais apdovanotus zarasiškius („Aukštaitijos šviesuliai“), 1941 m. Birželio
sukilimą arasų apskrityje.
Visus stebina Vytauto atradimai, darbštumas, judrumas ir žinių siekimas.
Visur spėja. Aktyviai talkino leidžiant enciklopediją „Lietuvos kariuomenės karininkai 1918–1953“ (I–VIII tomai 2001–2008). Pateikė daug vertingų publikacijų
„Versmės“ leidyklos leidžiamai monografijai „Užpaliai“. ra monografijos „Anta2005
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liepte“ sudarytojas ir vyriausiasis redaktorius. Antalieptėje pristatė trilogiją, knygą
„Indrajos motinėlės vaikai“ Rygoje, gimtadienį sutiko Užpaliuose, – visų Indrašių
tėvonijoje. Čia 1650 m. pirmą kartą buvo paminėta Indrašių pavardė.
urė au d i tė iškes
or aišius
ali seniūni o e ir Berniškes
rie ntalie tės. ir o e tro esiai sun ko kai otina su aikais o tė elio ūties ersikėlė Berniškes. Berniškes sunaikino eliora i a
. – mintimis dalijasi Vytautas. – ė iški
sod ietes ai ia u o ti iškai. ačiau kiek ien asar
o du tris kartus a silankau
aliuose čia alaidotas tė elis as aras ndrašius ir ntalie tė e čia alaidota a a
na ndrašienė ir sesutė anina iaudanskienė . ai d i ano u usios tė iškės. Čia,
anot poeto:
aliu a iūrėt ro ne esa
lan
t sod kurio ne ėra
takel kuris
nusiran o er ne r tančias ūs dienas.
Kokia bus kita rašytojo Vytauto Indrašiaus knyga – nežinau. Ir pats jubiliatas paslapties neatskleidžia. Gal apie 1863 m. sukilimo tremtinius, nes iš Indrašių
tėvonijos Užpalių krašto cariniai žandarai į Samaros gubernijos stepes ištrėmė 59
šeimas, iš Dusetų – 31 šeimą, iš Vyžuonų – 23 šeimas. Vytautas sako archyve
atradęs 1863 m. sukilimo tremtinių sąrašus, tremtinių palikuonių, grįžusių į Lietuvą,
turto grąžinimo bylas. Belieka jubiliatui palinkėti anksti mus palikusio talentingo
rašytojo Aloyzo Urbono žodžiais: „ alinkėki V tautui t irt ės len o in snio
kai o keliuose u u iško štai ai dė suš ito nera ia ieškoto o d asia.
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Julius Jodelė kūrė net Amerikos kosminius laivus
Stanislo as Balčiūnas

Garsaus užpalėno profesoriaus
Prano Jodelės sūnus Julius – taip pat
profesorius, mechanikos inžinerijos, technikos dizaino specialistas. Dienraščiui
„Lietuvos aidas“, minint P. Jodelės jubiliejų, iškraipius tėvo pavardę, Julius
jos kilmę redakcijai aiškino taip: „Noriu
ačio e rad io e aaiškinti a ie a ardės
kil
nes nuolatos tiek ano tė as tiek
o aikai ne alė o e a si inti nuo kal os
ino
kurie siūlė a ard su uodinti .
ar nedau elio išlikusi
asako i
a ie i inės kil
ranas odelė ini sa o
senel
a oleono
io u adėt
ietu ai
lais
dal . š
ask os r da as ro
ietu
is iš ar i os asitraukė ir raitas
erikos kos ini lai
odinė o o ukštaiti
ieškoda as ietos ulius odelė u o
di aineris
a sistoti. Sa o tikr kil slė ė kad ne ūt
išduotas aro kerštui.
ietiniai
onės
ra ard ia o odela
atseit tas kuris odinė a. ė as asitar s su ro esoriu i . alonskiu riė o rie iš ados kad odelės a ardė e nėra nieko tais tino...
Julius, gimęs 1927 m., kaip ir kiti jo broliai, šio šimtmečio karų ir audrų
buvo nublokštas toli nuo Tėvynės jau 1944-aisiais, iš septintos gimnazijos klasės.
Tarnavo vokiečių „Šero“ legione. Italijoje iš legiono pabėgo. Po karo 1945–1949 m.
studijavo Pizos universitete ir Pontificio Ateneo Laterano – Aukštojoje Laterano
mokykloje. 1950-aisiais emigravo į JAV, o 1951 m. buvo mobilizuotas į Korėjos
karą, kur užsitarnavo seržanto laipsnį. 1956-aisiais baigė mechanikos inžineriją
Urbanoje, Ilinojaus universitete.
Dar studijų dienomis pradėjo aktyviai reikštis visuomeninėje lietuvių veikloje. Buvo Urbanos studentų ateitininkų pirmininkas, daugelį metų veikė Pietų
Kalifornijos Amerikos lietuvių taryboje, buvo jos ir Baltų komiteto pirmininkas,
vadovavo lietuvių sekcijai, siekiančiai JAV Kongrese priimti rezoliuciją, kuria remiantis, Jungtinėse Tautose būtų iškeltas Baltijos valstybių išlaisvinimo klausimas.
Nuo 1956 m. J. Jodelė dirbo dizaino srityje, dalyvavo daugelyje svarbių
ir įdomių JAV programų. Antai Kalifornijos technologijos institute jis parengė
„Ranger“ ir „Mariner“ kosminių laivų į Mėnulį, Marsą ir Venerą elektronikos
skyriaus mechaninės struktūros koncepciją bei Marso vaizdo kameros ir Veneros
radiometro, Saulės plazmos bei kosminių dulkių aparatūros ir dar begalę panašaus
pobūdžio projektų.
1995–1996 m. Kauno technologijos instituto studentams perteikė savo žinias
ir patirtį, dėstė jiems naujų mechanikos gaminių dizaino, projektavimo kursą.
2007
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Profesorius Julius Jodelė visad pagarbiai žiūrėjo į savo gimtinę, jos žmones,
Kaune susitikdavo su užpalėnais – Kauno „Dausuvos“ klubo nariais.
Beje, Juliaus Jodelės ir jo žmonos Ingridos pastangomis buvo įgyvendinta
galimybė sunkiai sergančius, neįgalius Lietuvos vaikus siųsti operuoti į Amerikos
ligonines. Jodelių šeima šiems reikalams nuolat aukoja dideles pinigų sumas. Bendradarbiaudami su Kauno akademijos klinikų gydytojo Luko ir Birutės Mackevičių
šeima, Jodelės rūpinasi ne tik vaikų gydymu, bet ir nuperka bilietus kelionei,
suranda palydovus neįgaliesiems, o pastaruoju metu į stažuotes Amerikoje kviečia Lietuvos gydytojus. Be to, ponia Ingrida, būdama labdaringos organizacijos
„Lietuvos dukterys“ valdybos narė, remia, šelpia Lietuvoje našlaičius globojančias
ir daugiavaikes šeimas, globos namus.

2008
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Pranas Jodelė – statybų profesorius
Vanda Kuliešienė

Pranas Jodelė gimė 1871 m. vasario
13 d. Užpalių vls., Kuprių k. Su pagyrimu baigęs Užpalių mokyklą, išvyko
pas tėvo gimines į Saratovo guberniją,
kur jie buvo ištremti po 1863 m. sukilimo. Baigęs Livnos realinę gimnaziją,
įstojo į harkovo veterinarijos institutą.
Padirbėjęs penketą metų pagal įgytą specialybę, studijavo Maskvos universitete
ir įgijo bakteriologo specialybę. Po to
tobulinosi Kijevo politechnikos institute, cheminės technologijos srityje. Dirbo
P. Jodelė inžinieriumi Rusijos cemento,
stiklo, metalurgijos gamyklose. 1906 m.
pradėjo dirbti Kijevo politechnikos instituto Statybos ir mineralinių medžiagų
katedros laborantu, vėliau – asistentu.
Nuo 1912 m. – profesorius.
1914 m. jo pastangomis Val kini kuose pradėjo veikti pirmasis Lietuvoje cemento fabrikas.
ro esorius ranas odelė
Pirmojo pasaulinio karo metais
tarnavo Rusijos kariuomenėje karo inžinieriumi. Nuo 1920 m. dirbo Lietuvos žemės ūkio ministerijoje geologu. Tuo
metu parašė pirmuosius lietuviškus geologijos ir statybos medžiagų vadovėlius.
1922 m. P. Jodelė – Kauno universiteto profesorius, Statybinių medžiagų katedros
vedėjas. 1922–1927 m. – prorektorius mokslo reikalams, 1928–1929 m. – rektorius,
askutin kart su
sūnu is

.

2009
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ro . ranas odelė sa o dar o ka inete

.

1932–1940 m. – prorektorius ūkio reikalams, iki 1949 m. – Neorganinės chemijos
katedros vedėjas. Po to išėjo į pensiją.
P. Jodelė daug prisidėjo prie Kauno universiteto mokymo bazės kūrimo, organizavo Lietuvos mineralinių žaliavų tyrimą, buvo nuolatinis Energijos komiteto žemės
turtams tirti komisijos pirmininkas. Paskelbė daug straipsnių technikos klausimais.
Eidamas 84-uosius, 1955 m. gruodžio 8 d. mirė. Palaidotas Kaune.
Ona Jodelytė, profesoriaus P. Jodelės sesuo, lenkų okupacijos laikais dirbo Vilniuje, lietuviškų laikraščių redakcijose, platino lenkų persekiojamą lietuvišką spaudą.
Taip likimas lėmė, kad Prano Jodelės sūnūs buvo išblaškyti po pasaulį. Julius,
net nebaigęs gimnazijos, pasitraukė į Vakarus ir vėliau tapo žymiu profesoriumi.
Vytenis, baigęs gimnaziją, stojo savanoriu į P. Plechavičiaus Vietinę rinktinę. Ją
likvidavus, pateko į SSRS kariuomenę, bet iš jos su visais ginklais dezertyravo ir
pradėjo Lietuvos partizano kelią. Vėliau nelegaliai A. Būgos pavarde slapstėsi, kol
milicija užuodė. Buvo apkaltintas „tėvynės išdavimu“, nuteistas kalėti Murmansko
lageriuose. Mirus Stalinui, amnestuotas ir, baigęs Vilniaus dailės institutą, tapo
architektu. Dabar pensininkas.
Romualdas ir Pranas taip pat kariavo prieš bolševizmą, bet likimas Romualdą nubloškė į Australiją, o Praną – į Vokietiją. Romualdas ir Pranas jau mirę.

2010
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Pranciškus Jurgelėnas 40 metų vargonininkavo
Užpaliuose
asako a

ali

ar onininko

riausio rolio uo o dukra

oro diri entė

eda o ė rena Budriūnienė

Pernai 2012-aisiais užpalėnai paminėjo savo žymaus vargonininko Pranciškaus Jurgelėno 100-ąsias
gimimo metines. Tačiau pasakodama apie jį, norėčiau
pirmiausia prisiminti visą jo šeimą, kurioje jis augo,
kuri labai mėgo muziką ir tai padarė didžiulę įtaką
Pranciškui.
Uten s apskrityje, Taur gnų valsčiuje, Maliackažemio kaime gyveno Marcelės (Rožytės) ir Antano
Jurgelėnų šeima. Marcelė gimusi apie 1877 m., mirusi
1947 m. Palaidota B liakiemio kapinaitėse. Antanas gimęs apie 1866 m., miręs 1936 m. Palaidotas Tauragnų
kapinėse. Tai buvo šviesūs, labai religingi žmonės. Jų
ran iškus ur elėnas
sodyboje gegužės mėnesį vykdavo gegužinės pamaldos.
Antanas Jurgelėnas buvo kaimo maršalka – bažnyčios
tarnas, o Marcelė priklausė tretininkams. Abu buvo Tauragnų bažnyčios giesmininkai. Jie užaugino gausią šeimą – šešis sūnus ir vieną dukterį. Visi vaikai
buvo muzikalūs.
Mano tėvelis Juozas Jurgelėnas, gimęs 1898 m., miręs 1954 m., buvo vyriausias sūnus. Palaidotas Utenoj , senosiose kapinėse, šalia bažnyčios. Jis buvo baigęs
carinę pradžios mokyklą, o tais laikais tai buvo jau gana geras išsilavinimas. Jis
labai sklandžiai reiškė mintis, kaligrafiškai rašė. Dirbdamas Utenos apskrities komendantūroje raštininku, neretai padėdavo viršininkams, besiruošiantiems viešiems
pasisakymams. Mano tėvelis turėjo gražų balsą – bosą, buvo artistiškas, pasižymėjo
Broliai ur elėnai.
Sėdi iš kairės
uo as

etras

ntanas sto i

ranas ir onas.
tena a ie

.
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ir organizaciniais gebėjimais. Gimtajame Maliackažemyje su vietiniu jaunimu
rengdavo klojimų vakarėlius. Dirbdamas
Utenoje, dainavo gabaus chorvedžio Vinco Grigaliūno vadovaujamame Utenos
apskrities chore, kuris giedodavo Utenos ir aplinkinių vietovių bažnyčiose,
koncertuodavo Utenos šaulių namų salėje. Ilgiausią savo gyvenimo laikotarpį
tėvelis darbavosi Utenos banke, buvo
kasininkas. Pastebėjęs, kad aš negaliu
praeiti nesustojęs pro dantų gydytojos
P. Vaitkevičienės namą, kai išgirstu jos
dukrelę Danutę grojant pianinu, kad apie
tai vis kalbu ir kalbu, tėvelis su mamyte
sudarė sąlygas man pasimokyti muzikos
pas Utenos vargonininką P. Vitkauską.
Namuose instrumento neturėjome, todėl
ir namų užduotis atlikdavau pas mokytoją. Vėliau mano saviugdai gerieji tėveliai
išnuomojo pianiną. Tėvelis po darbo dienos prisėsdavo prie manęs, klausydavo
mano grojamų kūrinėlių, pasidžiaugdavo
ran iškus ir onas ur elėnai
gražia melodija, paniūniuodavo. Dažnai namuose tėvelis mėgdavo dainuoti
Č. Sasnausko romansą „Karvelėli mėlynasai“. Mano tėvelis buvo nepamainomas
pasakotojas, tikras aktorius. Pas mus apsistoję gimnazistai laukdavo iš darbo
pareinančio šeimininko, nes žinodavo, kad vakaras bus linksmas, pilnas pokštų
ir dainų. Lankydamiesi pas puikų vargonininką brolį Pranciškų, mano tėvelis
su jauniausiuoju broliu Jonu (taip pat vargonininku) darniai pagiedodavo duetų
bažnytinių švenčių progomis.
Po mano tėvelio Juozo Jurgelėno antrasis šeimoje buvo dėdė Antanas, gimęs
1901 m., miręs 1970 m. Jis ilsisi tose pačiose kapinėse, kur ir mano tėvelis – Utenos senosiose, prie gražios bažnyčios. Dėdė Antanas ūkininkavo netoli Utenos,
Šabaldauskų kaime. Kaip pasakodavo tėvelis, jaunystėje per vestuves, gegužines
Antanas grodavo armonika. Nors jis buvo lėtokas, uždaro būdo, bet grodamas
atsiverdavo, tiesiog nušvisdavo. Muzikuoti paskatino armonikininkas Anupras
Daunys. Dėdė Antanas buvo labai darbštus, mokėjo įvairių ūkio ir meistrystės
darbų. Buityje jis nemėgo patogumų, sakydavo, kad nereikia išpaikti. Nepamirštamos vaikystės kelionės į Šabaldauskus pas dėdę Antaną ir dėdienę Nataliją. Ten
susipažinau su ūkio darbais, gardžiavausi juoda namine duona, šviežiu sviestu.
Taip gera prisiminti ir dėdę Petrą. Petras Jurgelėnas, gimė 1902 m., mirė
1985 m. Sukūręs šeimą, dėdė Petras visą laiką gyveno Tauragnuose ir garsėjo
kaip puikus batsiuvys, tikras savo amato meistras. Jo pasiūta avalynė buvo labai
patvari ir daili. Vis atsimenu dėdės Petro dovanotas basutes, kurios ilgai tarna2012
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vo, buvo labai gražios, iš dviejų spalvų
odos. Įžymioji tauragniškė, biologijos
mokslų daktarė Eugenija Šimkūnaitė
pasakojo, kad apsiavusi Petro Jurgelėno pasiūtus batus išvažiavo studijuoti į
Vytauto didžiojo universitetą Kaune, ir
ilgai juos nešiojo. Nuo jaunystės dienų
dėdė Petras grojo smuiku per vestuves,
pasilinksminimus ir su muzika nesiskyrė visą gyvenimą. Batsiuvio dirbtuvėlėje
ant sienos kabojo smuikas. Dėdė smagiai pagrodavo kokia nors polkutę ar
maršiuką. Kai svečiuodavausi dėdienės
Stasės ir dėdės Petro namuose, visada
stebėjausi nepaprasta namų ir aplinkos
tvarka. Dėdė Petras buvo labai vikrus,
greitas, energingas, nepaprastai gabus.
Visi darbai jam paklusdavo. Šalia batsiuvio amato puikiausiai atlikdavo medžio darbus, išpuošė naująją Tauragnų
bažnyčią, dengdavo stogus. Artėdamas
prie aštuoniasdešimtmečio dar galėdavo
pademonstruoti sudėtingus vengierkos
šokio žingsnelius, tekinas užbėgdavo į Var onininkas ranas ur elėnas Sudeikiuose
.
Taurapilio piliakalnį prie Tauragnų ežero. dir s
Malonus, ramaus būdo buvo dėdė
Anupras Jurgelėnas, gimęs 1905 m. Maliackažemyje. Mirė jis 1972 m., palaidotas Tauragnuose. Jaunystėje, taip pat kaip ir brolis Antanas, grojo armonika, o
vėliau įvairiausias melodijas išraitydavo lūpine armonikėle. Maliackažemyje ir jo
apylinkėse Anupras Jurgelėnas buvo žinomas kaip puikus kalvis. Aš prisimenu,
kad karo metais visa giminė šukuodavosi dėdės Anupro pagamintomis aliuminio
šukomis su dailiais, tankesniais ar retesniais dantukais. Su dėdės Anupro šeima
susitikdavome per atlaidus Tauragnų bažnyčios šventoriuje, nuo kurio atsiverdavo
nuostabus Labės ežero vaizdas. Su tėveliais lankiausi Maleckažemyje, mačiau dėdės
Anupro kalvę, žaižaruojantį žaizdrą, arkliuko kaustymą, o tai paliko neišdildomą
įspūdį. Tarp kitų vaikystėje matytų Tauragnų krašto grožybių prisimenu ir švelniai
rausvus Maleckažemio laukus, grikiams žydint, ir akmenuotus kalnelius, kelelius.
Dėdė Pranciškus Jurgelėnas buvo 6-tasis vaikas šeimoje. Jis gimė 1912 m.,
mirė 1988 m. Amžino poilsio atgulė Užp lių kapinaitėse. Ant paminklinio akmens
iškaltos giesmės natos ir žodžiai: „ ie e arčiau a s“. Dėdė Pranas (taip jį dažniausiai vadindavome) buvo Dievo apdovanotas ypatingais muzikiniais gabumais.
Dar vaikystėje žaisdamas vis vaizduodavo vargonininką, jis ir gyvenime labai
norėjo tapti vargonininku ir, be abejo, juo tapo. Šiai profesijai pasiruošė privačiai
pasimokęs pas gerus Tauragnų ir Utenos vargonininkus (tikslesnių žinių apie tuos
asmenis aš neturiu). Iš pirmųjų mokytojų įgytos žinios dėdei Pranui buvo geras
2013
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muzikos rašto pažinimo ir instrumento
valdymo pagrindas. Aš girdėjau, kaip
puikiai dėdė grojo vargonais, pianinu,
kaip laisvai skaitydavo „iš lapo“ (be pasiruošimo), kaip grodavo Josefo aidno
(Joseph aydn) sonatas, Franco Šuberto
(Franz Schubert) „Muzikinį momentą“,
fragmentus iš Šarlio Guno ( harles Gounod) operos „Faustas“, Frideriko Šopeno
(Friederich hopin) valsus, Volfgango
Amadėjaus Mocarto ( olfgang Amadeus
Mozart ) „Turkų maršą“ ir kt. O koks
kūrybingas buvo dėdė Pranas Improvizuodavo grodamas pianinu, vargonuodamas, susižavėjęs akordų spalvomis, iki
užsimiršimo paniręs į garsų gelmę. Dėdė
Pranas gyvenime buvo labai linksmas,
emocingas, visus prajuokindavo šmaikščiais posakiais. Be minėtų bruožų, jis
išraiškingai giedojo, dainavo ir ekspromtu
kūrė eiles bei melodijas; apdainuodavo
savo trumpas keliones dviračiu. Besiota ur elėnaitė
gėrėdamas apylinkėmis, pastebėdavo ir
rasos karoliukus ir debesėlių avinėlius, ir
rūko šydą... Žinojau, kad dėdė Pranas vargonininkavo Daunoriuose, Spitrėnuose,
Sudeikiuose, bet ilgiausiai – net apie 40 metų – Užpaliuose. Paauglystėje keletą
kartų viešėjau pas dėdę. Jis buvo nevedęs, nes sakydavo, kad susižadėjo su muzika. Juokaudamas visas vyresnes moteris vadindavo uošvėmis, o apsilankiusiesiems
rimtu veidu aiškindavo: „ ačiutė tuo areis kai tik
st klus š ento o e išskalaus.“
Užpaliuose dėdė visą laiką gyveno pas tuos pačius šeimininkus – Remeikius. Jų
dukrelė Birutė buvo mano bendraamžė, smagiai bendraudavome, maudydavomės
Šventojoje, prisijuokdavome iš dėdės Prano pokštų. Namie dėdė mus sudomindavo
garsų žaismu, įvairių akordų skambesį apibudindamas žodžiais: „Saldu ardu“,
„kartu ėlis“, „rū štu“ ir t. t. Kartais smuiko garsais kurdavo kaimo vaizdelius.
Atsimenu, kaip vieną kartą jau mano vaikams, stryku braukdamas per stygas,
dėdė Pranas pasakojo: „ tidaro seneliukas t artelio duris asi irsta kriuksė i as
e
keni as kudaka i as.“ Meistriškai imituojami minėtieji garsai vaikams palikdavo
neišdildomą įspūdį.
Dėdė Pranas buvo labai universalus darbštuolis. Jis taisydavo laikrodžius,
radijo imtuvus, pianinus ir fortepijonus, buvo puikus šių muzikos instrumentų
derintojas, gerai žinomas ne tik Utenos, bet ir aplinkiniuose rajonuose. Dėdė gerai
grojo fortepijonu, todėl dažnai akompanuodavo chorams ir solistams. Sovietiniais
laikais Užpalių saviveiklininkai laukdavo Pranuko (taip ji vadindavo užpaliečiai)
po Mišių išeinančio iš bažnyčios, kad kaip akompaniatorių galėtų nusivežti į
Utenoje vykstančią chorų perklausą ar koncertą.
2014
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Nemažai su dėde Pranu teko bendrauti jam susirgus sunkia balso stygų
liga. Jis lankėsi Vilniaus gydymo įstaigose, buvo operuotas. Nepasiduodamas
nevilčiai, dėdė nuolatos juokaudavo, rašė eiliuota dienoraštį, eiliuotus laiškus,
pavyzdžiui, viename iš jų jis rašė: „ aktarė links uolė (matyt besišypsanti – aut.
pastaba) o era o also st as ir da ar ano alsas us er at idur
tar
alia ino
ir Karu o. Su dėde Pranu susitikdavome ir jam labai sunkiu metu, kai nebegalėjo
kalbėti, bet su visais bendraudavo grodamas pianinu, išreikšdamas jausmus miela
šypsena, rankų paspaudimu (dėdei buvo diagnozuotas piktybinis gerklų navikas).
Žinojau, kad dėdė Pranas buvo ir geras muzikos mokytojas, paruošęs ne
vieną vargonininką. Man žinoma, kad pas jį Sudeikiuose jaunystėje mokėsi Jonas Urvelis, vėliau tapęs įžymiu Operos teatro solistu, kad dėdė nuoširdžiausiai
muzikos žinias perdavė jauniausiajam broliui Jonui. Pranciškus Jurgelėnas buvo
beveik savamokslis, gabus muzikas, vargonininkas, originalus, jautrios širdies,
šviesus žmogus.
Vienintelė sesutė tarp šešių brolių buvo Agota Jurgelėnaitė (Ruzgienė), gimusi 1908 m., mirusi 1991 m. Palaidota Tauragnuose. Teta Agota mano atmintyje
išliko gerumo, darbštumo pamaldumo pavyzdžiu. Tetos Agotos ir dėdės Jono
vienkiemyje Pu džių kaime karo metu glaudėmės ir mes – brolio Juozo šeima iš
Utenos ir brolio Petro šeima iš Tauragnų. Teta Agočiutė (dažniausiai taip buvo
vadinama) buvo labai kantri, visada pasirengusi kiekvienam padėti, giedrios nuotaikos, pilna meilės Dievui, žmonėms ir gamtai. Sekmadieniais, kai grįždavom iš
Biliakiemio bažnytėlės, teta nusikabindavo nuo sienos balalaiką ir grodavo kokią
nors polkutę ar valsiuką arba pritardavo dainoms. O kokia audėja buvo Agočiutė.
Visi kaimynai ir artimieji gėrėjosi jos išaustų lovatiesių raštais, skoningais spalvų
ir ornamentų deriniais. Teta ir mane pamokė paprasčiausio dvinyčio audimo, vis
paskatindama, pagirdama. Kiek džiaugsmo. Nors aplink dundėjo karas, dangų
raižė naikintuvai, gaisrų pašvaistės nurausvindavo berželių kamienus, bet Dievas
mus saugojo. Išlikome ir savo širdyse nešiojamės brangų tetos Agotos atminimą.
Jauniausias mano tėvelio brolis buvo Jonas Jurgelėnas. Jis gimė 1915 m.
mirė 2001 m., palaidotas Tauragnuose. Savo dėdę Joną prisimenu švelnų, ramų,
besišypsantį, gražų, šviesaus veido. Kiek sutikdavau, dažniausiai jis mane vadindavo Irutyte, nors mano pačios vaikai jau buvo nemaži. Būdamas darbštus ir
gabus muzikai vargonininko brolio Pranciškaus paruoštas, dėdė Jonas tapo geru
vargonininku, dirbo įvairiose parapijose. Man su tėveliais teko lankytis dėdės
Jono ir dėdienės Verutės namuose Ant lieptėje ant Šventosios upės kranto. Tiesa,
pas juos dar svečiavomės nuostabiame aras krašto kampelyje – Ant zavėje ir,
žinoma, Utenoje. Dėdė Jonas turėjo nuostabiai gražų, minkšto aksominio tembro
baritoną, giedodavo iš visos širdies, kiekvieną teksto mintį pripildydamas savo
jausmais, savo malda. Paskutiniaisiais gyvenimo metais dėdė gyveno Utenoje, bet
vargonininko pareigas atlikdavo net keliose Utenos krašto bažnyčiose.
Džiugu kad brolių vargonininkų mėgėjų Pranciškaus ir Jono Jurgelėnų kelią tęsia profesionali vargonų ir fortepijono muzikos specialistė Jono dukra ita
Jurgelėnaitė-Lukošiūnienė ji yra vargonų klasės įsteigėja ir mokytoja Utenos vaikų
muzikos mokykloje, tradicinio Aukštaitijos vargonų muzikos festivalio organizatorė
ir dalyvė, pasižymėjusi instrumentinės ir vokalinės muzikos atlikėja.
2015
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Pedagogas ir aukščiausios prabos
menininkas
irut Minutkien
A Jukni

eima

1933 m. balandžio 20 d. Kaišiadori rajone M ro Strėvini kų kaime mokytojų igmanto Juknio ir Elžbietos Vitkaitės šeimoje gimė Užp lių krašto kino
pradininkas Algimantas Pranciškus Juknys.
Pagal rastą transportu važiuoti leidžiantį pažymėjimą Juknys yra buvęs politinis kalinys ir tremtinys (bet kaip vaikas galėjo būti politinis kalinys, nežinau,
tad nežinau, ar tai tiksli informacija – B. M.).
Patyręs tremtinio dalią, baigęs Ukmerg s mokytojų seminariją, 1956 m. į
Uten s rajono Užp lių miestelį atvyko energingas ir kūrybiškas mokytojas Algimantas Juknys. Savarankiškai išmokęs filmavimo paslapčių, perduodamas savo
žinias mokiniams, jis kūrė dokumentinius, animacinius ir vaidybinius filmus.
Kruopštus, darbštus ir rūpestingas mokytojas sudarė kartu su moksleiviais sukurtų
filmų katalogą. Deja, nemažą dalį jų laikas sunaikino negrįžtamai.
Mokytojas mums paliko ne tik gausią kraštotyros medžiagą, sukurtus dokumentinius etnografinius, vaidybinius filmus, fotografijas, bet ir savo užrašytus
prisiminimus.
Šviesius vaikiškus prisiminimus užtemdė aštuonmetį užklupę rūpesčiai:
„
m ir eli
ien s ryt m tina skal
a , – savo prisiminimuose rašė Algimantas Juknys, – asi męs sav eiliuk
r iau la
Nelauktai rasiv r urys ir
uni rmu tas vyras
su autuvu ant eties “
Taip prasidėjo skaudžių išgyvenimų kupina kelionė į tremtį, Altajaus krašto Burlos
rajoną. Jau Kaišiadoryse nuo šeimos atskyrė tėvą, kurio šeima daugiau nematė.
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Enkavėdistų išvedamas tėvelis prisiminimui paliko kišeninį laikrodį. Sibire šeima
gyveno mechaninėse dirbtuvėse, žeminėje, iš velėnų, sutvirtintų karvės mėšlu ir
molio mišiniu, sukrautoje trobelėje. Po trejų metų išsekusi nuo darbo ir alkio
mirė motina. Teko rūpintis mažesniuoju broliu Rimgaudu. Bulvių lupenos, vietos
žmonių išmesti žuvų kaulai, žolių šaknys gelbėdavo nuo bado, kurį kartais malšindavo vandeniu ir miegu. Šaltį ir badą lydėjo įvairios ligos. Globėjos Anelės
Povilaitienės dėka vaikai liko gyvi. Moteris padėjo vaikams susisiekti su Lietuvoje
likusia motinos seserimi Vale Karpavičiene. Teta, pati sunkiai versdamasi, pradėjo
našlaičius remti ir rūpintis jų grįžimu į Lietuvą.
„Va iavau Lietuv i
i ir su skausmu ka
e t vų ir su
iau smu ir y ka
imt kra t
uvau a yven intas vaikų
namu se Nelen va ir ia uv
et vis lt t li ra u ne tai
k tek neseniai er yventi , – pasakoja Algimantas Juknys.
Tetos Valės pamokos namuose paskatino įgyti mokytojo specialybę. Baigęs Ukmergės mokytojų seminariją, atvyko į motinos tėviškę – Užpalius.
Užpalių vidurinė mokykla – tai pirmoji ir vienintelė A. Juknio darbo
vieta, kurioje, mokydamas rusų kalbos ir piešimo, didžiausią dalį jėgų, laiko ir
sumanumo paskyrė kino ir fotomėgėjų būrelio veiklai, išvesdamas į respublikoje
pirmaujančias vietas ir garsindamas mažą miestelį tarptautiniuose kino mėgėjų
konkursuose. Panaudodamas kino kamerą ir fotoaparatą, A. Juknys tarsi sustabdė
laiką, būsimosioms kartoms paliko savo amžininkų darbus, gyvenimo akimirkas.
Mokytojas padaręs daugybę nuotraukų su gamtovaizdžiais ir žmonėmis
organizavo susitikimus su liaudies menininkais, kitų sričių specialistais. Kartu su
mokiniais į magnetofono juostą užrašinėjo vyresniosios kartos žmonių prisiminimus, perfotografavo senas nuotraukas. Save išreiškė ypač atidžiai, kruopščiai ir
atsakingai dirbdamas su Užpalių vidurinės mokyklos kraštotyrininkais.
Mokytojo vadovaujami, kino mėgėjų būrelio nariai mokėsi filmavimo paslapčių, kruopštumo ir ypatingo atidumo montuojant filmus. Vaikus mokė pritaikyti
20 7
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chemijos žinias, parodyti muzikinį skonį ir net aktorinius gabumus. Pats gamino
klijus sutrūkusioms juostoms klijuoti.
Būrelio nariai su meile prisimena nuolatinius mokytojo kūrybinius ieškojimus ir kuklumą.
Algimantas Juknys ne tik rinko kraštotyros medžiagą, kūrė dokumentinius
ir vaidybinius filmus, fotografavo bet ir skatino savo mokinius išbandyti jėgas
naujame žanre, buvo kuriami ir animaciniai filmai. Jis ne tik buvo vadovas, bet
ir pats dirbo, filmavo, kūrė, gerai buvo įvaldęs kino kamerą, režisūrą ir kino
meno pagrindus.
1983 m. Algimanto Juknio veikla buvo pelnytai įvertinta, suteiktas LTSR
kino saviveiklos žymūno vardas. To meto spaudoje mokytojo sukurti filmai aprašyti kaip „la ai vertin a me ia a a e anti r a u ti ar ini aukl im ir r esini
rientavim tra ici as“.
Jis buvo labai didelis savo krašto ir tėvynės patriotas, mylėjo Užpalių krašto
žmones.
Buvo didelės erudicijos, žingeidus, viskuo domėjosi, daug skaitydavo. Taktiškas, nuoširdus, niekada nepasakydavo piktesnio žodžio, turėjo tvarkingą rašyseną.
Mokytojas buvo kuklus, atvirauti nelinkęs žmogus. Viską darė nesireklamuodamas ir gal dėl to dažnai buvo nepastebimas. Didelę dalį laiko praleisdavo kino
laboratorijoje užsibūdamas iki išnaktų.
Kiekvieną darbą atlikdavo labai atsa- Vilniu e
kingai. Dar atsakingesnis požiūris buvo
į techniką.
Gal todėl, kad buvo Sibire, kontroliuodavo save, sakydavo tik tai, kas
niekam neužklius, kas susiję tik su juo
asmeniškai. Nenorėdavo veltis į jokią
politiką. Tai buvo žmogus, kuris į viską reagavo tyliai, ramiai, bet negalima
sakyti, kad abejingai. Kai ruošėsi griauti
kryžių prie jo namų, jis pro orlaidės
langą fotografavo visą tą procesą ir
kryžius liko nenugriautas.
Mokykloje dėstė rusų kalbą,
piešimą, dirbo mokyklos bendrabutyje. Buvo rūpestingas ir reiklus, bet
niekada nekildavo drausmės problemų,
visada rasdavo bendrą kalbą su vaikais.
Jo tvarkingumas, pareigingumas buvo
pavyzdys kitiems. Kai vykdavo laidų
susitikimai, būdavo kviečiamas rodyti
sukurtus filmus.
Mokytojo, kraštotyrininko, kino
mėgėjo, fotografo palikimas daugiau nei
20 8
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38 dokumentiniai etnografiniai, vaidybiniai filmai, kurie
atspindi Užpalių krašto žmonių mokėjimą išsaugoti
senolių papročius ir tradicijas.
Jo mokiniai – kino mėgėjai – yra sukūrę per
50 vaidybinių ir dokumentinių kino filmų, kurių ne
vienas yra sulaukęs aukštų įvertinimų to meto sąjunginiuose ir respublikiniuose kino mėgėjų konkursuose.
A. Juknio įžvalgumas, mokėjimas užfiksuoti tai,
ką ateities kartos bus jau pamiršusios ar praradusios,
šiandien mus stebina ir džiugina. Tai neišmatuojamai
vertingas palikimas visiems kraštiečiams.
A. Juknio sukurti dokumentiniai etnografiniai
žymesni, turintys didesnę išliekamąją vertę filmai: „Svečiuose pas liaudies meistrus“ (1969) – drožėją iš medžio
liaudies meistrą P. Rimiškį ir audėją B. Ubarevičienę,
„Kai prabyla medis“ (1971) – apie P. Rimiškį, „Užpalių
vakaronė“, „Ir atėjo subatėlė“ (1973), „Dainų ir šokių
šventė Utenoje“ (1977), „Ausk, sesele, margą raštą“
(1978) – apie audėją B. Ubarevičienę, „Dėdė Domas
kalvis“ (1978), „Kai prabyla medis“ (1978) – iš Rokiškio liaudies meistrų seminaro-stovyklos. „Jau žirgeliai
pakinkyti“ (1980) – etnografinis renginys: inscenizuotos
r ekt
raeities u stas
vestuvės, „Bėk, žirgeli, bėk greičiau“ (1980) – žirgų atsukus lankstinukas m kyt
lenktynės hipodrome, „Seną motiną aplankius“ (1981) – A Jukni ar ams risiminti
apie Faustą Sirvydienę, kuri užrašė daug dainų, „Pamėgau iš mažens“ – apie seniūno Jurkos motiną skulptorę ir kt.
Vadovaujant A. Jukniui kino mėgėjų sukurti vaidybiniai ir dokumentiniai
filmai: „Sėkmingo skrydžio“ (1969) – autorius vienas iš pirmųjų mokinių kino
mėgėjų J. Repšys, „Išleistuvių valsas“ (1969), aut.: J. Mierkis, J. Repšys, „Nusišypsok man“ (1970), aut.: V. Balčiūnaitė, A. Vaškelis, „Išeitis surasta“ (1972),
aut.: J. ir F. Kuliešiai, „Atsiskyrėlis“ (1974), aut. J. Kuliešius. Šie abu filmukai yra
animaciniai. „Meilės istorija“ (1975), aut.: J. Kuliešius ir V. Petrauskas, „Kaukė“
(1976), aut.: L. Raguotytė ir V. Ridikas, „Gamta – mūsų namai“ (1979), dok. aut.:
A. Juknys ir V. Kaunelis, „Užpalių kolūkio derliaus šventė“ (1983), dok. aut.:
V. Juknys ir A. Velutis, „Kaire koja“ (1984), aut.: A. Tarvydas ir V. Tarvydas,
„Pamoka“ (1987) ir kt.
Algimanto Juknio sukauptas paveldas grąžina mus prie savo ištakų ir skatina išsaugoti tradicines vertybes.

Bendradarbiai apie A. Juknį
Stasė Balionienė: Algimanto gebėjimas išklausyti, išlaukti momento
pasisakymui, balso tembro kultūra mokytojų kolektyve skatino pagarbą
ir toleranciją vienas kitam. Jis niekad nesiskundė gyvenimu, o apie
skausmą širdyje išduodavo tik už švarko užkišta ranka.
20 9
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Nijolė Braukylienė: Algimantas Juknys – neabejotinai Užpalių krašto
vertybė. Jis į viską reaguodavo tyliai, ramiai, bet negalima sakyti,
kad abejingai.
Stefa Meiduvienė: Galbūt žmogus, patyręs tokių sunkumų, norėjo būti
atsargesnis, mažai atviraudavo, bet buvo labai draugiškas ir visada
rasdavo bendrą kalbą su vaikais, niekada nebuvo drausmės problemų.
Aldona Daugelienė: Tai darbo kultūros, perduodant savo žinias, pavyzdys. Žmogus, mokėjęs džiaugtis smulkmenomis, kurių mes dažnai
nė nepastebime. Mokinių piešiniai jam teikdavo poilsį, turbūt todėl
juos pristatydavo originaliai apipavidalinęs ir su nuoširdžia meile.
Kazimieras Kuliešius: Visą gyvenimą atidavei ne sau, kitiems... Jeigu
susirinktų visi tie, kuriuos Tu vedei šviesos pažinimo keliu, susidarytų
labai didelis būrys, ir visi jie su didžiausia pagarba ir dėkingumu
nulenktų prieš Tave galvas. Tu liksi jiems darbštumo, sąžiningumo,
kūrybiškumo ir kantrybės pavyzdys.

Mokiniai apie mokytoją
Jonas Kuliešius: Pamenu, kai filmuodavom, kartais primindavo, kad
kamera kainuoja nepigiai, maždaug tiek, kiek karvutė, ir skatino
filmuot kažką vertingo, ne šiaip juostą gadinti, kad galėtume daryti
filmukus su pradžia, pabaiga, dramaturgija.
Vytautas Ridikas: Aš galiu pasakyt, kad mokytojas buvo be galo
kuklus. Būdamas kraštotyrininkas stengdavosi įamžinti tuos žmones,
kuriais mes šiandien žavėtumės – toks buvo mokytojo įžvalgumas.
Sudaryta remiantis A. Juknio užrašais, filmoteka, dokumentais ir interviu
filmui „Sustabdytas laikas“.
Interviu davė: Jonas Kuliešius, Vytautas Ridikas, Stefa Meiduviene, Nijolė
Braukylienė.
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hemikė Gražina Kačerauskienė
lena Gar asien

Gimė 1935 08 04 Vieše kių k., Užp lių vls.,
Uten s apskr. ūkininkų šeimoje. Šeimoje augo penki
vaikai, Gražina – pagrandukė. Tėvai – šviesuoliai.
Gryčioje ir klėtyje lentynos buvo pilnos knygų, turėjo
radijo aparatą ir keletą muzikos instrumentų. Visi
vaikai mokėsi, o vasaromis dirbo ūkio darbus.
Gražina dvejus metus žingsniavo į Ubag k.
pradinę, vėliau – į Utenos vidurinę mokyklą. Mokėsi
labai gerai, rašė eilėraščius, šoko, dainavo. Su daina
nesiskyrė visą gyvenimą. Tačiau šeimos, o kartu ir
Gražinos gyvenimą sugriovė antroji sovietinė okupacija. Brolis Pranas 1944 m. pasitraukė į Vakarus,
tačiau vėliau buvo suimtas, kalėjo Norilske ir kitur.
Sielvarto ir ligos pakirsta tais pačiais metais mirė motina. 1948 m. nuteistas tėvas. Kalėjo Šil tės lageryje,
1952 m. ištremtas į Sibirą. Namuose gyveno tik tėvo
sesuo Kastutė, kuri po motinos mirties globojo vaikus.
Tačiau 1951 m. ir ją ištrėmė į Sibirą. Lietuvoje liko
keturi benamiai Vyžintų vaikai. Gavę kepalą duonos,
broliškai pasidalindavo ir siekė mokslo. Nakvodavo Gra ina a erauskien
kas kur. Tačiau 1952 m. raudonieji aktyvistai nu- (Vy intait ) I asm al um
sprendė iššluoti iš Lietuvos visus Vyžintų vaikus.
Studentę Birutę ištrėmė į Krasnojarską. Utenoje sučiupo Gražiną, tačiau jai pavyko
pabėgti. Broliai Aleksandras ir Algirdas tremties išvengė Vilniuje. Pasislapsčiusi
keletą mėnesių Svėdas krašte, Gražina slapta, globojama brolio Algirdo, išvyko į
Žemaitijos miestelį E žvilką. Gyvenimą E žvilke Gražina prisimena su giliu dėkingumu. 1953 m. medaliu baigė Eržvilko vidurinę mokyklą. Nuslėpdama, kad turi
nuteistą brolį, ištremtus tėvą ir seserį, įstojo į Kauno medicinos institutą. Tačiau
gal po mėnesio buvo pašalinta kaip „neverta tarybinio studento vardo“. Tuo
pasirūpino uteniškis kaimynas iš gretimo kaimo, kuriam, kovojant su „buržuaziniais nusikaltėliais“, buvo nutraukta vienos rankos plaštaka. Pašalinta iš instituto,
vienerius metus Gražina dirbo kaimo pradžios mokykloje. Po metų, šiek tiek
atslūgus stalinistiniam režimui, įstojo į Vilniaus universiteto hemijos fakultetą,
kurį baigė 1959 m. Iki 1996 m. dirbo Lietuvos maisto institute. Maskvoje baigė
biochemijos aspirantūrą. 1969 m. Vilniaus universitete apgynė chemijos mokslų
kandidato disertaciją (1993 m. nostrifikuotas gamtos mokslų daktaro laipsnis).
Mokslinio darbo kryptis – maisto analizė. Vadovavo mokslo darbams, parengė per
20 maisto tyrimo metodų. 15 metų buvo instituto mokslinės-techninės draugijos
pirmininke. 1972 m. jai suteiktas vyresniosios mokslinės bendradarbės vardas. ra
dviejų išradimų, per 100 mokslinių publikacijų (tarp jų – pasaulinių kongresų
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darbai Lietuvoje, Rusijoje, Indijoje, Australijoje, Izraelyje, Vengrijoje) ir trijų knygų bendraautorė. Už mokslinius darbus buvo apdovanota garbės raštais, parodų
medaliais. Po Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atgavimo įsitraukė į naują
visuomeninę veiklą. Su visa šeima dalyvavo 1991 m. Sausio 13-osios įvykiuose. 1992 m. apdovanota Sausio 13-osios medaliu. 1999 m. jai suteiktas Lietuvos
Respublikos Nepriklausomybės gynėjo statusas. Dalyvavo Sausio 13-osios brolijos
ir Moterų lygos veikloje. Vadovauja Kauno užpalėnų „Dausuvių“ klubui. Skaitė
paskaitas konferencijose, mokyklose, bažnyčiose. Parašė dešimtis publicistinių
straipsnių apie iškilius žmones, svarbius tautos įvykius. Už visuomeninę patriotinę veiklą apdovanota Lietuvos Respublikos vadovų, Sąjūdžio, Bažnyčios padėkos
raštais. 2005 m. gavo Vyčio kryžiaus ordino apdovanojimą.
Aplankė daug šalių: Rusiją, Baltijos valstybes, Kaukazo ir Vidurinės Azijos
respublikas, Vokietiją, Lenkiją, Čekoslovakiją, Bulgariją, Rumuniją, Vengriją, Izraelį,
Egiptą, Jordaniją ir kt. Su šeima išvažinėjo visą Lietuvą.
Aplanko Užpalius, kur vaikystėje gavo visus šventus Sakramentus, kur
ilsisi tėveliai.
Vyras Donatas – profesorius, habilituotas dr., sūnūs Mindaugas – magistras,
diplomatas, Vytautas – magistras, vertėjas. Abu vedę.
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Etnologė Gražina Kadžytė
Stanislo as Balčiūnas

Tikrai nepameluočiau, jei pasakyčiau, kad etnologę Gražiną Kadžytę žino
ar pažįsta visa Lietuvą, nes ji nevengia
ne tik radijo mikrofonų, bet ir televizijos
kamerų bei fotoaparatų objektyvų, dažnai
lankosi tautinėse šventėse, etnografinėse
vakaronėse, mėgsta savo patarimus pažerti tų vakarų ar sambūrių rengėjams.
Žinių, patirties ir autoriteto šiems reikalams į valias – jau dvidešimt metų
Gražina Kadžytė Lietuvių literatūros ir
tautosakos instituto Tautosakos archyvo
skyriaus jaunesnioji mokslo darbuotoja.
Viešai skelbiama, kad Gražina
Kadžytė yra septyneto svarbių mokslinių straipsnių autorė. Jos moksliniai
interesai – etnokultūra šiuolaikinėse
bendrabūvio formose, tautosakos paveldo kaupimas, sklaida ir aktualinimas.
Žinoma, tokios formuluotės nebūtų tokios patrauklios, kaip gyvas Gražinos
Kadžytės žodis. Tačiau nenusigręžkime
. Kad tė kraštieči susitiki e
ir nuo jos mokslinių darbų, nors jie
ir moksliškai sukalti. Argi neįdomus ir
nesvarbus tautos ateities, o ir dabarties jaunimui galėtų būti jos straipsnis „Kermošius ir pakermošis aukštaitiškame atlaidų modelyje“.1
Nemanau, kad tik etnologai, studentai, kolegos galėtų įvertinti, domėtis tokiu
globalizmu persisunkusioje kasdienybėje aktualiu straipsniu, kaip „Aukštaitiškas
gyvenimo būdas ir papročiai“.2
Kituose Gražinos Kadžytės moksliniuose straipsniuose apstu dėmesio tautos
tradicijoms, papročiams, ypač papročių teisei. Tiesą sakant, per ne vieną dešimtį
metų parašytų Gražinos mokslinių darbų kraitis, matyt, galėjo būti ir turtingesnis,
jeigu ji šimtus, o gal ir tūkstančius dienų nebūtų paskyrusi gyvam bendravimui
su visų Lietuvos etnografinių kraštų kultūros puoselėtojais. Nesiimu vertinti, kas
svarbiau – parašyti mokslinį straipsnį, apginti disertaciją, išleisti monografiją ar
aplėkti dešimtis etnografinių vakaronių, švenčių, kermošių, kuriuose ji gyvu žodžiu, savo patirtimi ir pavyzdžiu kėlė apsnūdusią tautos dvasią, žadino senelių
prisiminimus, jaunimui ir vaikams rodė
oksl akade i os etraštis, 2006,
tautos dvasios klodus ir pačius jų per- 1 ietu os katalik
t. 28, p. 279–293.
lus, rodė ir ragino nepamiršti to, kuo 2 Sėli a eldas ir da artis, straipsnių rinkinys, Utena,
tautos praeitis turtinga. Pagaliau ne
2002, p. 69–79.
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kiekvienas mokslininkas tai ir sugebėtų. Juk reikia ir nusiteikimo, ir artistiškumo,
ir mokėjimo bendrauti su vaiku ar su senoliu, o juo labiau, kai nėra šeimos
varžtų. Gali būti vieną dieną Dzūkijoje, kitą – Palangoj , o sugrįžus namo niekas
nepriekaištaus, kad blynai neiškepti ar marškiniai neišskalbti.
Toks Gražinos pasirinktas gyvenimo būdas ne kiekvienam būtų lengvas
ar suprantamas. Juo labiau, kad tų pareigų, tiek ir visuomeninių, tiek ir tų, už
kurias algą ar honorarą moka, irgi iki valiai. Uteniškiai ar užpalėnai ją dar žino
kaip kraštiečių klubo „Indraja“ viceprezidentę. Rengiant kraštiečių susitikimus
šio klubo prezidentas profesorius Arvydas Šaltenis ne kartą girdėjo kategorišką
Gražinos nuomonę: „ ai ne ali a“, „ š nesutinku“. Įtikti ar ją įtikinti daryti kitaip tolerantiškam profesoriui ne visada pavyksta. Kraštiečiai jau taip įprato, kad
Gražina jų susitikimų „dirigentė“. Panašiai juk būna ir kituose renginiuose, juk
Gražinos žodis svarbiausias – nepaisant to, kuo ji būtų: pasakų bobute Vilniaus
mokytojų namuose ar etnografinės vakaronės viešnia.
Sunku pasakyti, iš kur jos tas kietas būdas. Gal genuose įsitvirtinęs, o gal
ją nuo pat kūdikystės užgrūdino likimas, nes Gražina Kadžytė gimusi tremtyje,
Krasnojarsko krašte 1954 m. rugpjūčio 7 d. Tiesą sakant, likimas jai buvo palankus, nes mokėsi Lietuvoje, Užp lių vidurinėje mokykloje. Čia jai neblogai sekėsi ir
fizika, ir chemija, ir matematika, bet, kaip ir daugelis jaunuolių, rašė eilėraščius,
apsakymėlius, dalyvavo ne vienoje olimpiadoje, pasižymėjo respublikiniuose literatų
konkursuose, dainavo moksleivių estradiniame ansamblyje „Užpalių bokštai“. Ir,
matyt, klysta tie biografai, kurie teigia, kad į folkloristiką, etnologiją ją atvedė
dalyvavimas universiteto kraštotyros klube „Romuva“. Ne tik studijų metais, bet
ir vėliau Gražina nuolat bendravo su savo mokytoja, kraštotyros žymūne Vanda Kuliešiene. Gražina prisipažįsta, kad ne tik studijuodama žurnalistiką, bet ir
baigusi studijas suprato kraštotyros prasmę, be to, solidžiai įvertino pedagogę:
„ ok to a Vanda Kuliešienė u s lietu i kal ir literatūr dėstė tai kad uni ersitete
nieko nau o ir ne esu ino au.“
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O jos mokytoja V. Kuliešienė ne kartą sakė, kad daugybė sukauptos kraštotyros medžiagos atiteko į buvusios mokinės Gražinos Kadžytės rankas. Literatūros ir tautosakos instituto archyvuose, matyt, saugiai tebeguli ir beveik prieš
dešimt metų Užpalių apylinkėse G. Kadžytės bei seniūnijos surengtos kraštotyros
ekspedicijos medžiaga.
Gal ir tiesa, kad renkantis etnologės kelią būsimai žurnalistei įtakos turėjo
studentų vasaros ekspedicijos į etnografinius Lietuvos rajonus, tačiau iki galutinio
kelio pasirinkimo Gražina dar turėjo įveikti keletą slenksčių. Baigusi universitetą,
dirbo Ša čininkų rajono laikraščio korespondente, vėliau buvo Lietuvos paminklų
apsaugos ir kraštotyros konsultante, šiek tiek dar Žurnalistų sąjungoj padirbėjusi,
pagaliau 1992 m. pradėjo dirbti Lietuvių literatūros ir tautosakos institute Lietuvių
tautosakos archyvo asistente. Štai šį momentą galima būtų laikyti tikrojo etnologės
kelio pradžia. Nors, tiesą sakant, ne tiek jau svarbu, ką laikysime etnologės kelio
pradžia. Svarbiausia, kad šiame institute jau du dešimtmečiai, o per juos nuveiktų
ir dar nenuveiktų darbų virtinės.
Nežinau, ar didelis, ar sunkus tas etnologijos mokslas, tik nepalyginsi jo
nei su matematikos uždaviniais, nei su chemijos formulėmis. Tačiau nė kiek
neabejoju, kad tai, ką Gražina Kadžytė dirba, ką sukaupia ir saugo tuose archyvuose, ką išsako žmonėms bendraudama su jais, labai svarbu. Ir svarbu todėl,
kad tautos etninei kultūrai, jos gyvasčiai, tos gyvasties kraujui, būtina apsiginti
nuo aršiosios globalizacijos. Juk pati Gražina ne kartą yra sakiusi, kad etnologas
ne tik tas žmogus, kuris tautos ar valstybės švenčių proga primena papročius ir
tradicijas, bet ir tas, kuris lyg bitė medų į korius neša tautos išminties, papročių,
tradicijų perlus ateities kartoms. Kad Gražina Kadžytė ne vien archyvuose sėdi,
tai tik todėl, jog, anot jos, reikia kartkartėmis perspėti vieniems kitus, rūpintis,
kad mūsų dvasios kraičio skrynios neliktų tuščios.
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Žurnalistas Juozas Kazlauskas
idi a

eke ičienė

Nors žurnalistą Juozą Kazlauską,
net 44 metus išdirbusį Uten s rajoninio
laikraščio redakcijoje, išties galima pavadinti ir Užp lių apylinkių, ir viso Utenos
rajono metraštininku, bet būdamas be
galo kuklus jis niekada nesureikšmino
savo nuopelnų gimtajam kraštui, o ir
dabar, paprašytas papasakoti apie save,
noriau pasakoja apie savo straipsniuose
aprašytus žmones.
Juozas Kazlauskas gimė 1940 m.
gruodžio 10 d. Utenos rajono Užpalių
apylinkės Vyg lių kaime Juozo ir Stasės Kazlauskų šeimoje. Augo su broliais
Antanu ir Vytautu bei seserimi Onute.
Anksti mirus tėvui, vaikystė nebuvo lengva, bet jau lankydamas Kiš nų
septynmetę, o vėliau Du kiškio vidurinę
mokyklą mėgo literatūrą, kūrė eilėrašradedantis urnalistas . Ka lauskas a ie
.
čius. Juozas svajojo tapti žurnalistu. Ši
svajonė ėmė pildytis 1964 m., jam pradėjus dirbti Valstybinio radijo ir televizijos komiteto korespondentu Utenos rajone.
Netrukus Juozas įstojo neakivaizdžiai mokytis į V lniaus valstybinį universitetą.
1971 m. mokslus baigė ir įgijo žurnalisto diplomą.
1968 m. jis pradėjo dirbti rajoniniame laikraštyje „Lenino keliu“, vėliau,
Lietuvoje atkūrus Nepriklausomybę, dirbo „Utenio“ laikraščio korespondentu, skyradedantis urnalistas
uo as Ka lauskas su
šei a ir arti aisiais
apie 1968 m.
Sto i iš kairės

otina

Stasė Ka lauskienė

os

rolis uo as Sa al s
su

ona Bernadeta
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sesuo
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riaus vedėju, apžvalgininku. Daugiausia rašė ūkinėmis temomis, apie žemdirbių
gyvenimą, jų džiaugsmus ir rūpesčius, atgyjančias senas ir gimstančias naujas
tradicijas, pats ir fotografavo. Nepamiršdavo aplankyti gimtųjų Vygėlių žmonių,
aprašyti jų darbų ir švenčių.
Juozas tiek jaunystėje, tiek būdamas brandaus amžiaus ne tik labai produktyviai dirbo, bet ir aktyviai dalyvavo visuomeniniame gyvenime: buvo saviveiklos
entuziastas, blaivybės draugijos narys, visuomeniniais pagrindais kelerius metus
dirbo su nepilnamečiais, bendradarbiavo su aplinkos apsaugos pareigūnais, tad
šias gyvenimo sritis yra plačiai aprašęs tiek rajoninėje, tiek respublikinėje spaudoje.
Juozas Kazlauskas yra vedęs, turi sūnų Modestą. Su žmona Jule, kuri yra
medikė, gyvena Utenoje. Didžiausi jo pomėgiai žvejyba ir sodininkavimas.
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Ir svetimų vaikų gerumas paglosto širdį
Apie Eugenijaus ir Jūratės Keraminų šeimyną
tanisl vas

al iūnas

Vos ne kasdien girdime apie beglobius, valkataujančius, badaujančius vaikus, apie jaunas ir vyresnio amžiaus motinas, paliekančias savo naujagimius ar
net juos nužudančias. Kai šalies spauda mirga pranešimais apie žiaurius tėvus,
išgirdęs, kad Uten s rajono Užp lių miestelyje gyvenantys Jūratė ir Eugenijus
Keraminai, turėdami keturis savo vaikus, ėmėsi auginti dar aštuonetą svetimų,
nejučia susimąstai: kas lėmė, kad žmonės, baigę aukštuosius mokslus, sugrįžo
gimtinėn, pradėjo ūkininkauti ir pasirinko tokį gyvenimo būdą.
Mūsuose įprasta viską matuoti savais masteliais. Matyt, todėl neatsitiktinai
kai kas, išgirdęs apie globojamus vaikus, dega pavydu – girdi, beglobių vaikų
auginimas tampa pragyvenimo šaltiniu arba net verslu, nes valstybė skiria globotiniui 500 litų per mėnesį. Tarsi tų vaikų nei maitinti, nei rengti, nei į mokslus
leisti nereikėtų. Tuo tarpu valstybiniuose vaikų globos namuose vaikui išlaikyti
per mėnesį skiriama 1 200 litų Taigi gyvenimas kupinas kontrastų, ir vargu ar
pavyktų žmonių likimus įsprausti į valdžios suformuluotus įstatymų ir normų
rėmus. Ieškodamas atsakymo, iš kur gimsta toks pasiaukojimas ir gerumas, nutariau pats apsilankyti Jūratės ir Eugenijaus Keraminų šeimoje.
Kieme sutikau gal kokių trejų metų pūstažandį bamblį, kuris, laikydamas
vos kumštelyje telpantį kumpio gabalą, atsikando pats ir draugiškai ištiesė man:
N li Šalia baigiamo įrengti baseinėlio triūsė sodybos šeimininkas, darže lysves
pureno dvi mergaitės. Namo tarpduryje pasirodė šeimininkė Jūratė Keraminienė su
pulkeliu vaikų, kurie, pamatę iš rytų pusės atslenkantį juodą lietaus debesį, šoko
nuo virvių rinkti išdžiaustytų skalbinių. Pasirodo, dosnus mažasis namų gyventojas
yra Deividas, į šią sodybą atkeliavęs vos prieš metus. Šiek tiek anksčiau Keraminų
namuose apsigyveno jo sesutė Dainora, kuri nuolatos klausinėdavo apie broliuką,
eraminų eimyna
m
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o išaugtus rūbelius ar batukus prašydavo palikti jam. Matydami begalinį trejų
metų mergaitės ilgesį ir meilę, Jūratė ir Eugenijus ryžosi surasti berniuką ir bent
savaitei kitai parsivežti jį pasisvečiuoti. Tiesą sakant, ir Dainora iš pradžių buvo
paimta iš laikinųjų globos namų pasisvečiuoti per šventes, todėl juokaudami ją
kartais vadina velykine mergaite. Gavę iš Vaikų teisių apsaugos tarnybos leidimą
porai savaičių parsivežti Dainoros broliuką, Keraminai išvyko į P nevėžį. Kūdikių
namų darbuotojai suskubo jiems įbrukti ir visus vaiko dokumentus.
Laukiam k l atne Deivi
tyl ami
kai atne
Vie atie a
t kius tik er televi i
uvau ma iusi re rta u se a ie a au an ias
alis ilvukas i am ęs tik skeletas ir i el alva usantrų metų
vaikas tetur
tris antukus nevaik i
– dalijosi prisiminimais Jūratė. – A stul ę nu t ki netik tum
r ami namus
tyl me
er alęs vaikas vel
mus altu stikliniu vil sniu
Mums a e anti eimininkauti vieni a senut J ana r ka avi ie
n i vy usi vaik a si yl a ar mis ir ne ratar n
i Ju
la iau ka ir usantrų metų erniukas ne tik nem k
kal ti
et ir nesu rat kitų akivai u ka su u niekas ne en rav
Prasidėjo atkaklus Dainoros broliuko grąžinimo gyveniman etapas: pati Jūratė
masažuodavo jo kojytes ir rankytes, pirko įvairiausių vitaminų, po truputėlį
pratino prie maisto, girdė ožkos pienu. Vyresnieji vaikai jam rinko žemuoges,
nešė skaniausią kąsnelį. Mažylis atkuto, nesiskundė apetitu. Dabar Deividui jau
pustrečių, auga guvus vaikas.
Prie Eugenijaus Keramino besiglaudžianti keturiolikmetė Kristina sakė, kad
geresnių tėvelių ir jaukesnių namų neturėjo. Žvelgdamas į tą mielą mergaitę net
neįtartum, kiek jai teko patirti – visai neseniai Kristinai buvo atlikta sudėtinga
stuburo operacija. Matyt, mergaitė kūdikystėje buvo iškritusi iš lovytės ar kaip
kitaip susižalojusi, kad du stuburo slanksteliai pasislinko iš vietos. Dabar bet kurią akimirką Kristina galėjo patirti traumą ir likti paralyžiuota visam gyvenimui,
jeigu ne universiteto ligoninės Santariškių klinikų medikai.
Besiklausydamas buvusių beglobių vaikų likimų istorijų, tikrai neapkaltinsi
Keraminų materialinės naudos ieškojimu. Šeimyniniai vaikų globos namai pradėti
kurti tuo metu, kai valstybė tokios paramos kaip šiandien dar neteikė. Matyt,
Jūratės ir Eugenijaus genuose užkoduotas gerumas, meilė vaikams. Pats Eugenijus
yra iš aštuonių vaikų šeimos, Jūratė – iš trijų. Abiejų seserys studijavo pedagogiką,
Jūratė Šiauliuose baigė vaikų psichologijos ir ikimokyklinio auklėjimo studijas,
dirbo Užpalių vaikų darželyje, tačiau jis ištuštėjo, ir moteris liko be darbo. Abu
anksčiau brandino svajonę globoti tikrųjų tėvų pamirštus, apleistus vaikus ir našlaičius. Tam pritarė ir Jūratės teta, gyvenanti Čikagoje ir užsiimanti labdaringa
veikla. Tačiau vis atsirasdavo rimtų priežasčių, kurios trukdė įgyvendinti idėją, be
to, susižalojo Eugenijus – neteko kairės rankos plaštakos. Tik gerų žmonių dėka
ir Vilniaus mikrochirurgų pastangomis pavyko išsaugoti ranką. Dabar nelaimę
primena tik trumpesnis smilius ir likęs randas. Susidūrę su žmonių gerumu, dėmesingumu, Keraminai, tarsi norėdami atsilyginti už kitų gerumą, ėmėsi įgyvendinti
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vaikų sodybos įkūrimo idėją. Iš kaimynų nusipirko namą, kad visiems pakaktų
vietos. Tvarkė daugybę biurokratinių formalumų – konsultavosi su Vaikų teisių
apsaugos tarnybos darbuotojais, ieškojo pritariančių šiai idėjai rajono švietimo
skyriuje, važinėjo semtis patirties į An kščius, kur jau veikė šeimyniniai vaikų
globos namai. Taip Užp liuose – pirmoji visame Utenos rajone – įsikūrė Jūratės
ir Eugenijaus Keraminų Šv. Teresės globos šeimyninė vaikų sodyba.
Praėjo dveji metai. Nors negirdėti šūkavimų, triukšmo, tačiau vaikų klegesio,
šypsenų ir juoko juose nestinga. Iš skirtingų šeimų – išsiskyrusių, gyvenimo vėtrų
išblaškytų, asocialių – susirinkę vaikai jau baigia pamiršti visas nuoskaudas, jau
nebešūkčioja per miegus, nebesislepia išvydę nepažįstamą žmogų.
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Tik išvažiavęs iš šios sodybos, susizgribau taip ir nepaklausęs, kurie jų
vaikai, o kurie – globotiniai. Nors ką tai būtų pakeitę Gal tai kaip tik įrodymas, kad šeimyniniai vaikų globos namai – tikra nelaimingų vaikų užuovėja,
kuriai taip reikia valstybės paramos. Juk ne kiekvienas ryžtasi tokiam gyvenimo
būdui – svetimųjų, užmirštųjų ar nelaimės ištiktųjų globai. Matyt, neatsitiktinai
mūsų šalyje susikūrė tik 40 šeimyninių vaikų globos namų. Tiesa, kartais tenka
girdėti diskusijų apie valstybinių vaikų globos įstaigų privalumus. Valstybinių
instancijų atstovai neretai purkštauja prieš tokią šeimyninę globą siūlančiuosius,
teigdami, kad toli gražu ne visi globėjai turi specialų išsilavinimą. Bet pasakykite,
kur galima išmokti būti tėvu arba motina Juk tokių mokyklų nėra. Valstybinėse
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institucijose dirbantys pedagogai turi teisę į visas socialines garantijas, o šeimyninių
globos sodybų tėvai ir motinos neturi nieko – tik vaikus. Pabandykite dešimčiai
ar dvylikai burnų košės ar sriubos išvirti, rūbelius sutvarkyti, patalynę išskalbti,
pas gydytoją vaikus nuvežti, į mokyklą išleisti ir vargu ar beišdrįsite sakyti, kad
nelaimės ištiktiems, benamiams per daug dėmesio ir lėšų skiriama. Turbūt teisingiausia būtų nepavydėti geriems gerumo, o valstybė pati turėtų išmokti apsaugoti
savo biudžetą nuo piktnaudžiaujančių globotojų. Svarstytina ir tai, kuo pagrįsti
tokį neteisingą lėšų paskirstymą šeimyninėje vaikų sodyboje globojamiems ir valdiškuose vaikų namuose augantiems vaikams. Negi pastariesiems reikia daugiau
Tiesa, vilčių teikia 1998-ųjų kovą priimtas Vaikų globos įstatymas, teigiantis, jog
prioritetas turi būti teikiamas vaiko globai šeimoje. Tačiau kol šie žodžiai taps
kūnu, matyt, dar daug vandens turės nutekėti.
Jau nemažai to vandenėlio nutekėjo per daugiau nei dešimt metų ir dabar
nesunkiai galima įsitikinti, kad laikas patikrino Keraminų gerumo tvirtumą, pasiryžimą padėti tiems, kam likimas pašykštėjo laimės ar tėvų šilumos, ir dar labiau
paskatino aukotis, kad išsaugotų vaikus gyvenimo pilnatvės pojūčiui, kad padėtų
nepasiklysti jaunystei, ieškančiai kelių į laimę. Lyg to tikrumo patvirtinimo norisi
išgirsti iš paties Eugenijaus Keramino lūpų, kaip susiklostė mūsų jau minėtų
Deivido, Dainoros, Kristinos, Edvardo likimai, kokias negandas teko įveikti, kad
vaikai išaugtų dorais ir laimingais žmonėmis. Štai ką papasakojo E. Keraminas:
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Taip jau sutapo, kad dabar, kai visuomenėje plačiai diskutuojama apie
šeimos modelius, Eugenijus Keraminas tapo Užpalių seniūnu ir savo asmeninio
gyvenimo pavyzdžiu gali patraukti ne tik gimtojo krašto žmones, bet ir tuos,
kuriuos globalizacijos peripetijos paklaidino dorovės ir teisės normų brūzgynuose.
Jūratės ir Eugenijaus Keraminų šeima jau žinoma visoje Lietuvoje. Todėl
neatsitiktinai 2011 m. birželio 1 d. Keraminų įkurtą „Šv. Teresės šeimyną“ aplankė šalies prezidentė Dalia Grybauskaitė. Vaikų džiaugsmui nebuvo ribų, kai iš
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Prezidentės jie gavo netikėtą dovaną – batutą. O ir Prezidentė buvo nustebinta
pluoštais pagyrimo raštų už gerą mokymąsi, vaikų intelektualumu, pasiruošimu
savarankiškam gyvenimui, mokėjimu bendrauti, muzikiniais sugebėjimais, kultūringo elgesio įgūdžiais.
Čia užsimezgė aktualus pokalbis apie vaikų globos problemas, nes vaikų be
tėvų šilumos Lietuvoje esama net 11 tūkstančių, tiek, kiek gyventojų yra, pavyzdžiui, Anykščiuose. Žinoma, daugelis gyvena globos namuose, tačiau Prezidentė
pabrėžė, kad reikia skatinti ne globos namų plėtrą, o stengtis, kad vaikai, kuriems
likimas nedavė laimės augti savo šeimose, daugiau šilumos jaustų augdami globos
šeimynose, tokiose, kaip užpalėnų Eugenijaus ir Jūratės Keraminų.
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Anapus Šventosios gimusi, šiapus
Šventosios gyvenusi
eno aitė

nuro a

Dar prieš kelis dešimtmečius vyresnieji sakydavo, kad, jei tik kieno vaikas gabus, linkęs į
mokslus ir atkakliai to siekia, tai jau jo ir nematysi
nei gimtojoj sodyboj, nei Utenoj. Negrįš. Ras vietą
sostinėj ar kokiame kitame dideliame mieste. Protingi kaimuos neužsibūna, čia pasilieka fizinio darbo nesibaidantys. Sugrįžimai prasideda vėliau, kai
vis labiau paviršiun iškyla sentimentai, vis labiau
graužia nostalgija, o širdis pradeda trokšti tylos ir
ramybės. Nedaug dar tokių mokslo žmonių į teną
sugrįžo. Ant lgėj gyvena edukologijos profesorė Elena Šapokienė, o neseniai sužinojom, kad Užp lių
seniūnijos Deg sių kaime jau keletą metų nuo miesto
triukšmo ir erzelynės slapstosi kita mokslininkė –
eno aitė Kiauleikienė
biochemikė Genovaitė Miškinytė-Kiauleikienė. Po to,
kai apsilankėme pas mokslininkę, paėmiau į rankas mūsų žemiečio rašytojo Prano Treinio knygą „Atsisveikinimas su teatru“ ir radau tokias eilutes:
Berniuk ka ariui ado a o enkeriais etais u
us
resnis
u alėnas l inas ran kūnas o er aitė s... os te u o d i.
šsisk rė l ino et reto ro io er aitė ir i u alėniškė
eno aitė
iškin tė iš Kani k kai o. Visi u o
si lė
o
ač l ukas kur la ai ė au.
Genovaitė Miškinytė ir šiandien, prabėgus daugiau nei penkiasdešimčiai
metų nuo P. Treinio aprašytų dienų, moteriškai žavi, mielai bendraujanti ir dar
nesiskundžianti sveikata.
– Gerbiama mokslininke, dabar jūs gyvenate visai prie Šventosios upės,
Degėsių kaime, o jūsų tėviškė anapus šios upės, Kani kuose.
– Taip, taip. Ten mano pradžia. Ten gimiau, ten pradinėje mokykloje mokiausi, ten ir dabar dar tebestovi mano tėvų namai. Netušti, aišku, juose gyvena
žmonės. Augom šeši vaikai, dabar jau aš likau vienintelė... Mokiausi Užp lių
mokykloje. Tada čia buvo tik 6 skyriai, o vėliau išvykau į Utenos gimnaziją.
Ją baigusi, įstojau į Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Farmacijos skyrių.
Baigusi gavau provizorės diplomą, bet vaistinėje dirbti taip ir nepradėjau, nes,
kadangi gerai mokiausi, profesorius J. Šopauskas paliko jo vadovaujamoje katedroje. Porą metų čia ir dirbau, o po to visą laiką iki pensijos ir dar 10 metų jos
sulaukusi, iš viso 45 savo gyvenimo metus, dirbau Eksperimentinės ir klinikinės
medicinos institute moksline bendradarbe, vėliau, kai apgyniau disertaciją, gavau
mokslinį laipsnį ir mane paskyrė biochemijos laboratorijos vedėja. Dirbdama šį
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darbą, vadovavau penkioms disertacijoms, parašėm (kartu su kitu profesoriumi)
monografiją, bet ji iki šio laiko ir liko tik rankraščiuose. Parašiau daug mokslinių
straipsnių, publikuotų įvairių šalių spaudoje.
– Prašau papasakoti plačiau apie tai, į kokią biochemijos mokslo sritį labiausiai gilinotės, kokius eksperimentus atlikote.
– Iš pradžių, vadovaujant profesoriui J. Šopauskui, buvo pavesta tirti šildymo,
šaldymo poveikį, vitamino
poveikį eksperimente, o vėliau tyrėm ir žmogaus
organizme. Maždaug iš šios srities ir disertaciją parašiau. Po to institutas pradėjo
nagrinėti reumato problemą, tyrė įvairius reumatinius susirgimus: širdies reumatą, sąnarių susirgimus, reumatoidinį artritą, artrozes. Tada jau mes daugiausia
tyrėme, kokie pakitimai atsiranda organizme (kraujyje, šlapime, audiniuose) šių
reumatinių ligų metu. Nagrinėjom įvairių priešreumatinių vaistų veikimą: hormonų, kortizono, hidrokortizono, nesteroidinių priešreumatinių vaistų (aspirino,
metindolio, indometacino ir kt.). Skaitydavome pranešimus įvairiose mokslinėse
konferencijose ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, rašydavom straipsnius į Lietuvos
ir užsienio mokslinius žurnalus. Dirbdama buvau ir mokslinės tarybos narė, metodinės komisijos pirmininkė.
– Jūs pirmoji Respublikoje išmokote tirti hormonus. Turbūt nelaikėte to
paslaptyje
– Aišku, ne. Daugelis klinikinių laboratorijų šio darbo išmoko iš mūsų. Ir
visais kitais klausimais iš biochemijos srities ateidavo konsultuotis, pasitarti. Būdavo
gydytojų laborantų konferencijų, suvažiavimų, kur irgi skaitydavau pranešimus.
Buvau ir Biochemikų draugijos narė, ir Gydytojų laborantų draugijos narė, ir
valdybose dirbau... Et, negi viską išvardysi...
– Ar jūs institute turėjote patalpas, kur guldydavote reumatinėmis ligomis
sergančius žmones
– Ne. Mūsų institutas turėjo savo skyrių Raudonojo Kryžiaus ligoninėje,
kuriam vadovavo profesorius Alfonsas Matulis, žinomas Respublikoje klinicistas.
Mes, biochemikai, ten neidavom, mums atnešdavo viską, ko reikėdavo, o tada mes
tirdavome. Institute buvo du klinikiniai skyriai: reumatologijos ir reumatoidinio
artrito. Šių skyrių gydytojai kuruodavo ligonius.
– Reumatinėmis ligomis sergančių žmonių, ypač vyresnio amžiaus, labai
daug. Jūs puspenkto dešimtmečio gilinotės į šių ligų gydymą. Gal galėtumėte
pasakyti, ar mokslas toli pažengė šių ligų gydymo kryptimi.
– Daug žmonių, atsidavusių šiam mokslui, to nori. Tik rezultatai ne visai
tokie, kokių norėtųsi. Jei vaikai suserga sąnarių ligomis, jiems yra vilties pasveikti.
Suaugusiesiems, deja, šiek tiek kitaip. Juk ne tik sąnariai pakinta, bet organizme
irgi vyksta pakitimai. pač kraujyje. Jame atsiranda nereikalingų baltymų, pakinta
hormonų apykaita. Todėl ir „išsukinėja“ rankas, pirštus. Gydymas labai sunkus.
– Jūs nebuvote vien moteris mokslininkė, bet dar ir dviejų vaikų mama,
gana aukštas pareigas užimančio vyro žmona.
– O kaipgi kitaip. Būdavo, pareinu iš darbo, valgyti padarau, o po to vėl
gana ilgam užsidarydavau kambaryje nuo visos šeimos... Reikėdavo daug skaityti,
ruošti referatus. Buvo darbas, kurį reikėjo padaryti.
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– Jūsų tėviškė visai čia pat, tereikia perbristi Šventąją. Ar dažnai taip padarote
– Ne. Iš tėvų namų ką jaunystėje išsinešiau, tą štai ir dabar turiu – tėvų
įrėmintą nuotrauką. Tai ir viskas. Kol tėvų namuos gyveno brolis su žmona, dažnai nuvažiuodavau. Vėliau brolis mirė, brolienė – irgi... Jokių kitų labai brangių
žmonių ten jau nebėra, todėl ir nėra pas ką lankytis...
– Jums kažkuo brangūs ir šitie namai Degėsių kaime...
– Čia mano mirusios sesers namai. Jie statyti praėjusio šimtmečio viduryje.
Vilniuje palikome butą dukros šeimai, o patys su vyru jau ketvirti metai gyvename čia. Vyrą mieste įvairios ligos buvo užpuolusios, o čia jis jaučiasi gerai.
Puiki gamta, čia pat Šventoji sruvena, grynas oras. Mes vis lauke darbo susirandam. Abu esame kaimo vaikai, kaime gimę, užaugę, tai ir traukia kaimas. Ką gi
veikti mūsų metuose mieste Sėdėti užsidarius bute Čia vyras bites prižiūri, aš
daržoves auginu. Niekur nebereikia skubėti, niekas varu nevaro dirbti. Žodžiu,
visiškas atsipalaidavimas. Vaikai dažnai lanko. Anūkai vasaros atostogoms atvažiuoja. Ko gi dar norėti
Bet gyvenimo ratas taip greit sukasi, kad štai, regis, dar neseniai darytas
interviu, jau - istorija. Mokslininkės jau nebesutiksime nei šiapus, nei anapus
Šventosios. Ji amžinybėn iškeliavo mums palikdama tik šviesius prisiminimus.
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Esu Dobilas Jonas Kirvelis, Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto
Biochemijos ir biofizikos katedros profesorius.
A. Vanago „Lietuviškų pavardžių žodyne“ parašyta: Kirvelis – pravardinė
pavardė, reiškianti tiesmukumą, stačiokišką, grubų žmogų. Pavardė kilusi Užpalių
apylinkės trijuose kaimuose – But škių, Kaim nų ir L gamiškio.
Mano tėvas – Jonas Kirvelis, Juozo, gimęs But škėse. Mama Emilija – Gal nių
Žvironaičia. Visi maniškiai Kirveliai iš dešiniojo Šventosios kranto, moteriškąja
linija giminiuojasi su Kėpi Bružais ir Butiškių Gaidžiais. O Žvironai – iš kairiojo
kranto ir giminiuojasi su Daug lio Ramoškiais bei Trump lių Gaigalais.
Kaip rodo dokumentai, atsiradau sviete 1940 m. gruodžio 17 d. ne Užp liuose ir ne Utenoje – Alytuje. Mama sako, kad iš tikrųjų gimiau gruodžio 11 d.,
tik 17 d. esu krikštytas. Klebonui kategoriškai reikalaujant prie tautiškai pagoniško
vardo buvo pridėtas krikščioniškas Jonas.
Karo ir pokario peripetijoms tėvus blaškant nuo vieno Lietuvos krašto
(E šiškių) iki kito (Žeim lio), teko gyventi daug kur. Karo pradžioje – Vilniuje su
prof. A. Žvirono šeima, iš kur 1943 m. pirmą kartą atsiradau Užp liuose. Įsikūrėme
pas tėvo įtėvius – Sakalnykus, Baudžiavos gatvėje. Čia pradėjau lankyti Užpalių
pradinę mokyklą mokytojos Barisaitės klasėje. 1948 m. iš Užpalių išsikėlėme. Vėliau
mokiausi Linkuv s, Žeimelio ir K piškio mokyklose. 1957 m. baigiau Kupiškio vidurinę mokyklą ir įstojau į Kauno politechnikos instituto Elektrotechnikos fakultetą
studijuoti elektroninių skaičiavimo mašinų. Baigęs 1962 m. buvau paskirtas dirbti
į Vilniaus universitetą, kurti naują Biochemijos ir biofizikos katedrą. Čia dirbu ir
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šiandien, dėstau biofiziką, biometriją, neuroinformatiką, organizavau biofizikos ir
neurokibernetikos mokslinių tyrimų laboratoriją. Norime išsiaiškinti, kaip gamta
(ar Dievas) sutvėrė proto „mašiną“ – smegenis.
Tiesa, 1964–1967 m. dar mokiausi Maskvoje, aspirantūroje – Valdymo problemų institute. 1989–1994 m. buvau išrinktas Gamtos mokslų fakulteto dekanu.
Buvau trečias dekanas – užpalėnas. Pirmasis – 1944 m. rudenį kelis mėnesius
dekanu dirbo prof. A. Žvironas, 1970–
1989 metais – R. Tarvydas, Juozo, iš
Baudžiavos gatvės.
Pagal politines pažiūras, kaip ir
tėvų artimieji praeityje – esu „švediškai raudonas“ – priklausau Utenos
(Užpalių) socialdemokratams. (Nors
užpalėnai mano tėvą ir Galinių Žvironus dažnai mini kaip komunistus,
turiu atkreipti jūsų dėmesį, kad tarp
jų nebuvo nė vieno kompartijos nario.
Dauguma ragavo ir Sibiro, ir lagerių.)
Mano giminė, mieli užpaliečiai, savo
politinėmis nuostatomis siekė ir šiandien siekia parodyti kitonišką, protingesnį vakarietišką gyvenimo būdą –
švediškąjį socializmą.
Tėvams išėjus į pensiją, tetai ir
kai kuriems artimiesiems neturint kur
gyventi, 1973–1975 m. pastačiau namą
Užpalių Ringio gatvėje, ir nuo to laiko sukęs apsukęs visada būnu savo Gamt s m kslų r es riai u al nas
„pasaulio centre“ – jūsų aplinkoje – D ilas irvelis ir su eik nas mas akalnis
aliu se
m
al iūn nu tr
Užpaliuose.
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Mūsų tėvas Jonas Kirvelis
Dobilas Kirvelis

Mūsų tėvas – Jonas Kirvelis, Juozapo (1860–
1929) sūnus, iš B tiškių, gimęs 1901 m. dar senojoje
Kirvelių sodyboje. Mums, vaikams (Dobilui, gim.
1940 m., Eglei, gim. 1942 m., ir Ringiui, gim. 1950 m.),
jis ne kartą pasakojo ir rodė, kad jo senoji tėviškė
iki Stolypino žemės reformos (1908–1909 m.), kaip
jis dar prisimenąs, ir šiandien yra išlikusi ant kalno,
dešinėje kelio į Sv dasus pusėje, tarp Užpalių ir Butiškių. Tos reformos metu senelis Juozapas gavo 29
hektarus dirbamos žemės kitoje – kairiojoje – Svėdas
kelio pusėje, tarp Margų miško ir Butiškių kaimo,
ir 1 hektarą Puodžių miško. Todėl dar XX amžiaus
pradžioje, iki Pirmojo pasaulinio karo Kirveliai naują
sodybą buvo pasistatę prie pat Margų miško, o senąją
pardavę Mikučioniui. (Šiandien, 2010 m., senoji Kirvelių sodyba priklauso Užpalių zakristijonui Karosui, Jonas Kirvelis 1937 m.
kurią, jau nepriklausomybės metais, jis nupirkęs iš
Mikučionio. O naujoji, XX a. pradžioje pastatyta Kirvelių sodyba prie Margų
miško, apie 1975 m. melioracijos ir viensėdijų naikinimo metu, sodybas perkeliant į kolūkinę Kaimynų gyvenvietę (Gegužės Pirmosios kolūkio pirmininko
Šerkšniovo iniciatyva), buvo nugriauta, medžiai iškirsti, žemė išlyginta.) Tėvas
dažnai primindavo, kad mums giminės yra Kėpi Bružai, Butiškių Gaidžiai ir
Lygamiškio Abukauskai. Apie ankstesnių laikų Kirvelių giminę nežinojo, nes
namus palikęs dar būdamas 19 metų amžiaus, buvo pirmuoju Lietuvos armijos
šauktiniu, ir nuo tada Butiškiuose lankėsi tik retkarčiais.
Atrodo, kad šiandien Kirvelių Floridoje (JAV), Novosibirske (Rusijos Sibire)
ar Saranske (Rusijos Mordovijoje), Čikagoje gyvenusio Jono Kirvelio (kaip ne vienas to meto Amerikos lietuvis, 1900 m. davęs 1 dolerį dr. Jono Šliūpo leidžiamai
mokslo populiarinimo knygai – „spėka ir medega“ lietuvių kalba) ar pavienių
Kirvelių, sutinkamų Suvalkijoje bei Žemaitijoje – visų jų protėviai yra kilę iš to
paties Užpalių krašto.

Apie Kirvelių šaknis
Ieškant Kirvelių giminės šaknų, Lietuvos valstybės istorijos archyve yra
randami Užpalių karališkojo dvaro 1663 m., ir dar po šimto metų – 1765 m. inventorizacijos dokumentai (lenkų kalba), kur pirmajame (1663 m.) yra pažymėtas
Kirvelių kaimas, bet jame tarp mokančiųjų činšą nėra nė vieno Kirvelio, bet yra
du Butiškiai ir Augulionis. O vėlesniame (1765 m.) – jau nebėra Kirvelių kaimo,
bet nei Butiškiuose, nei kituose kaimyniniuose kaimuose (Kaimynų, Kušli , Kėpi ,
Juškoni , Puodži ), net ir Užpalių mieste, neberandama Butiškių pavardžių, bet
visur pilna Kirvelių.
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1663 m. inventorizacinis surašymas rodo, kas ir kiek iš Siolo Kirwele wlka I
z/3 Karaliaus stalui turi mokėti činčo:
1. Stanislovas Butiškis ( ) wlodi 1/6 moka 30 zlotų;
2. Tenze przyiemney.............. wlodi 1/6 moka 30 zlotų;
3. Samuelis Augulionis ( )..... wlodi 1/3 moka 15 zlotų;
4 Petras Butiškis przyiemney wlodi 1/6 moka 30 zlotų (manyčiau, činšo).
Be to, pažymėti Morgi tey wsi:
1. Stanislovas Butiškis.
2. Tenze Krunkliszki pszyzdwornym loszo.
3. Powinnose tego siola taz Jakow Kaynowayt.
O Butiškių kaime, prie kurio pažymėta Siolo Butyszki wlka I, gyvena:
1. Petras Butiškis posadney........... 1/4 45 zlotai;
2. Laurynas Butiškis posadney..... 1/4 45 zlotai;
3. Stanislovas Kukutelis ............. 1/4 45 zlotai;
4. Aleksandras Kukustelis ............ 8 05 zlotai
Lesne wlokitego Siola
1. Jokūbas Kukutelis....................1/3;
2. Petras Butiškis...........................6................30 zlotų;
3. Kasparas Janonis.......................6.................30 zlotų;
4. Kasparas Urbanonis.................1/3...............6 zlotus.
Wpusae zostaetyech Gruntow wlka ?? 3/4 1/8
Morgi y ogrody tego Siola
1. Klimas Kukutelis ogrod;
2. Tenzo Morgow;
3. Petras Butiškis przy podziais y Pilwelai;
4. Jokubas Kukutelis przyborze Vszpolokim y Pilwelais;
5. Kasparas Janonis nadswietgzelu;
6. Kasparas Urbanonis;
7. Stasa Juknonis
Negana to, Stepono Batoro 1584 m. įsakymu nuo kiekvieno valako kasmet
reikėjo mokėti po grašį Refomatoriškai Užpalių bažnyčiai. (Vėliau bažnyčios išlaikymą dar turėjo garantuot ir B ržų krašto Germaniškio palivarkas.)
Tikėtina, kad Valakų reformos metu, kuri Užpalių krašte buvo vykdoma
1585 m., karaliaus Stepono Batoro valdymo metais, kažkoks nusipelnęs Užpalių
dvaro dvariškis Butiškis gavo valaką žemės dabartinėje Butiškių kaimo vietoje. Per šį kaimą, per Radvilų valdas ėjo kelias V lnius–Svėdasa –B ržai–Ryg .
Ties dabartiniais Užpaliais buvo brasta per Šventosios upę. Kraštas apaugęs
miškais, todėl Butiškiams buvo privalu kirsti mišką, gerinti kelią ir plėsti
dirbamus plotus. Medkirčiai pirmiausia kirto mišką arčiau Užpalių, todėl tarp
Butiškių kaimo ir Užpalių Butiškio vaikai statėsi ir namus – formavosi kaimelis. Kadangi jų pagrindinis darbo įrankis buvo kirvis, juos pradėjo vadinti
nebe Butiškiais, bet Kirveliais. Todėl, praėjus dar apie 100 metų, 1765 metų
surašyme nurodyta, kad:
Butiškių kaime gyvena ir moka činšą Petras, Michailas, Baltrus ir Kazimieras Kirveliai,
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Užpalių miestelyje moka činšą Andrius ir Kazimieras Kirveliai.
Užpaliuose registruoti net 5 Kirveliai.

XX amžiaus Jonas Kirvelis
1996 m. pavasarį Užpalių Šventosios dešiniajame krante – Butiškių pusės
šlaito kapinėse palaidojom beveik 100 metų (95 m.) išgyvenusį Ringio gatvės
užpalietį Joną Kirvelį. Gimęs 1901 m. spalio 29 d. Butiškiuose, XX šimtmečio
peripetijų blaškytas po visą Lietuvą, paskutiniuosius, kaip ir pirmuosius, dešimtmečius gyveno Užpaliuose. Užpaliečiai dažnai jį matydavo – garbaus amžiaus
vyrą važiuojantį raudonu dviračiu. Jo gyvenimas – tai savotiška XX a. Lietuvos
istorija: du pasauliniai karai ir net keturios santvarkos, su okupacijomis, išsilaisvinimais, tremtimis, kalėjimais, aukomis. Ir beveik visais lemiamais momentais
atramos vieta jam buvo Užpaliai.
Gimė Jonas dar prieš Stolypino viensėdijų reformą Butiškių vienkiemyje
Juozapo Kirvelio ir Kėpių Bružaičios šeimoje ketvirtuoju sūnum. Iš viso buvo 6
vaikai: 4 broliai (Balys, Povilas, Antanas, Jonas) ir 2 jauniausios seserys (būsimosios Lygamiškio Miškinienė ir Vilkaburki Kazickienė). Stolypino žemės reforma
Kirveliams davė beveik 30 ha žemės tarp Margų miškelio ir kelio, vedančio į
Butiškius. Prie miško buvo pastatyta sodyba, kuri dabar numelioruota ir išlyginta,
jokios žymės nematyti, kad čia vos ne šimtmetį sodyba vešliais beržais ir eglėmis
apaugusi buvo. Čia Jonas praleido vaikystę, iš čia pradėjo lankyti carinę Užpaliaiskają Narodnają Učiliščią (taip oficialiai ji tuo metu buvo vadinama). Per užtiltės
ir miestelio dalį, žydų gyvenamą rajoną, stengdavosi eiti kartu su būsimuoju
profesoriumi Kaziu Pakštu, nes dažnai teko grumtis su nedraugiškais žydukais.
Mokėsi iš pradžių carinėje dviklasėje, o vėliau baigė ir Užpalių keturklasę. Čia jis
išmoko rusų kalbos ir rašyti rusiškomis raidėmis. Be to, Jonas kurį laiką 1918 m.
lankė Užpaliuose atsiradusią jau lietuvišką mokyklą.
Sulaukusį paauglystės Joną Pirmojo pasaulinio karo pradžioje įsūnijo turtingiausia, labai dievobaiminga, bevaikė Užpalių Sakalnykų šeima. Sakalnykienė
buvo Kirvelyčia, Butiškių Juozapo sesuo. Tuo metu Sakalnykų kaimynystėje, dvaro
rūmuose, buvo popinė – gyveno popo šeima. Prigimtimi laisvo mastymo Jonas
susidraugavo su popiukais, jam patiko skambinti cerkvės varpais ir tai nulėmė
jo ateitį. Mat katalikiškai dievobaimingas Sakalnykas, pamatęs savo įsūnį cerkvės
varpinėje, kreipėsi patarimo į jaunąjį Užpalių kunigėlį. Pastarajam pagąsdinus,
kad išaugins „antikristą“, pusbernį išvijo – liepė grįžt į Butiškius. Ir tai lėmė, kad
Jonas visam gyvenimui tapo laisvamaniu.
Dėl karo Butiškiuose gyvenimas buvo sunkokas, todėl nenorėdamas dar
labiau tėvų apsunkinti, Jonas pradėjo tarnauti pas ūkininkus. Paganęs gyvulius
pas pakapės Galvydį (kardinolo A. Bačkio senelį), besikuriant Nepriklausomos
Lietuvos armijai, pirma laiko (1920 m.), pagal pirmąjį šaukimą išėjo tarnauti kareiviu. Iš pradžių antrojo pėstininkų pulko eiliniu Kaun . O po negarbingo šio
pulko kai kurių batalionų pralaimėjimo (apsupties) Augustavo miškuose, Lenkijos
Želigovsko pulkams sulaužius Suvalkų sutartį ir pasukus į Vilnių (1920 m. pabaigoje), bandant užeiti lenkams į užnugarį – raštininku. Mat jam, pasisekus iš
lenkų apsupties išbėgt, dar išsivest kelis žemaičius, ir grįžus į Ka ną klausiant,
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Jonas Kirvelis. 1919 m.
Iš D. Kirvelio archyvo

kuo buvo iki žygio, pamelavus, kad raštininku (nes mokėjo rašyt rusiškomis
raidėmis), beveik savam kraštiečiui (Tatkonių kaimo kupiškėnui), raštininkų vyresniajam Juozui Matuliui (būsimam Lietuvos mokslų akademijos prezidentui)
pridengus – tapo raštininku ryšininku. (Pasirodo, kad tuo metu kitame pulke
tarnavo ir taip pat pateko į apsiaustį Jono 4–5 metais vyresnis brolis Antanas
(būsimasis Užpalių seniūnas, vadinamas Majoru), kurį Sakalnykai įsisūnijo Jonui
išėjus. Antanas su arkliais vežiojęs lauko virtuvę. Pulke sklandė juokingi pasakojimai, kaip Antanas, nukirtęs šlajus, palikęs pietų košę ar barščius lenkams,
su arkliais iš apsupties išbėgo.)
Atrodo, Matulį paveikė beveik kraštietiška Jono kilmė ir graži rašysena,
be to, pasižadėjimas lankyt Kauno suaugusiųjų progimnaziją. Jonas šią vakarinę Kauno progimnaziją lankė ir baigė, tik negavo leidimo laikyt baigiamųjų
egzaminų, nes kareivis neturėjo pinigų už juos susimokėti. Karinės tarnybos
pabaigoje dar baigė paštininkų kursus ir 1923 m. atvažiavo į Utenos paštą dirbti
paštininku telegrafistu.
Padirbęs dvejus metus Utenos pašte, jaunas vyras 1925 m. buvo paskirtas
naujo kuriamo Taur gnų pašto viršininku. Čia jis draugavo su labai tauragniškių
gerbiamu vaistininku ir daktaru Šimkūnu, būsimosios prof. dr. Eugenijos (tuo metu
artimųjų ir tauragniškių vadinamos Gese) Šimkūnaitės tėvu. Jo bute sekmadieniais
ir kitų švenčių dienomis rinkdavosi laisvamaniškai nusiteikę Tauragnų krašto
poetai – Teofilis Tilvytis, Pulgis Andriušis (Fulgencijus Andrusevičius) ir kiti. Už
tai teko sumokėti paštininko karjera, nes 1927 m. gruodžio 23 d. vargonininkui
apvogus pašto kasą ir, už laisvamanystę būnant nemėgiamu Utenos valdžios,
įsakymu „Pririšt prie arklio ienos ir atvaryt į Utenos kalėjimą“ buvo iš Utenos
krašto išvytas. (Mūsų Tėvas prisimindavo, kad tauragniškis policininkas buvo geras
žmogus, ir abu kartu vežime sėdėdami atvažiavę iki pat Utenos, ir tik beveik
atvažiavus, atsiprašęs pririšo prie ienos tik per Uteną.) 1929 m. P nevėžio apygardos teismas Joną Kirvelį išteisino ir jis buvo paskirtas Šaki apskrities Sud rgo,
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esančio prie to meto Vokietijos sienos,
pašto viršininku.
Bet Sud rge išdirbo tik kelis mėnesius. Čia jis susidraugavo su protestantų
pastoriumi, kurio namuose buvo paštas,
žavėjosi racionaliomis protestantiškomis
tradicijomis, konfirmacija. Tuo metu Jono
idėjiniai draugai – aušrininkai, anarchistai maksimalistai, po nevykusio atentato
prieš premjerą A. Voldemarą jo paprašė
nelegaliai pervesti į Vokietiją vieną iš
policijos ieškomų anarchistų. Jonui tai
buvo paprasta. Jis turėjo gretimame, jau
Vokietijos, kaime panelę lietuvaitę Mėtą,
kurią dažnai palydėdavo ir per sieną.
Senas vokietis pasienietis į tas palydas
žiūrėdavęs atlaidžiai. Anarchistą jis pervedė sėkmingai, bet Lietuvos saugumas
apie tai gavo žinių, tik neturėjo įkalčių.
Todėl labai greitai atėjo įsakymas Kirvelį Jonas Kirvelis telegrafistas su pašto
iš Sudargo pašto tarnybos atleist be teisės tarnautojais Utenoje. 1923 m.
Iš D. Kirvelio archyvo
dirbti Lietuvos pašto struktūrose.
Ketvirtąjį dešimtmetį Jonas, supratęs savo padėtį, kad bet kokia valdiška tarnyba jam uždaryta, pradėjo naujos
veiklos paiešką, įvairiausius darbus. Dirbo ir žemių nusausinimo (melioracijos)
darbus, ir statė tvartus, keliavo dviračiu po Lietuvą lankydamas pažįstamus,
kol jo kairiųjų politinių nuostatų draugai nukreipė į kooperaciją. 1933 m. Kaune
baigė finansų ministerijos organizuotus kooperacijos ir buhalterijos kursus. Kursų
vadovas – vyžuoniškis ekonomistas M. Ragevičius, išduodamas baigimo pažymą,
perspėjo, kad jis žinąs – Jonui Kirveliui, kaip laisvamaniui ir esančiam kairiųjų
nuostatų žmogui, valdiškos tarnybos nebus. Ir patarė važiuot į Sal s (prie Kamaj ),
ten esanti Žemės ūkio mokykla, ten susibūrę tokie patys. Taip Jonas pradėjo
kooperatininko karjerą.
Sal žemės ūkio mokykloje trumpai dėstė buhalteriją, vedėjavo kooperatyve
ir aktyviai veikė agronomo (būsimo VLIK o veikėjo) liaudininko VIado Bertašiaus
organizuotoje Jaunimo sąjungoje. Jonas R kiškio apskrities saugumo tarnybose
buvo įvardintas kaip slaptas Bertašiaus nelegalios politinės liaudininkų veiklos
„adjutantas“. Jį sekė. Valstiečių liaudininkų iniciatyva organizuota Salų žemės
ūkio mokykla mokė kaimo jaunimą ne tik racionaliai ekonomiškai ūkininkauti,
bet ir neoficialiai jų galvose sėjo kairiąsias politines idėjas. Per šią veiklą Jonas
tiesiogiai bendravo su šiaurės rytų Lietuvos kaimų, taip pat ir Užpalių jaunimu.
Užpalių, ypač Gal nių, kaimo jaunimas buvo dažni svečiai Salos .
Bet už tai Jonui „profilaktiškai“, administracine tvarka, kas keli mėnesiai
tekdavo pasėdėti R kiškio saugumo daboklėje, patirti saugumo viršininko Čėsnos
smūgių ir spyrių, neskaitant daugybės provokuojančių kaltinimų. Nes S los buvo
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Rokiškio valdžios, ypač saugumo, politinis galvos skausmas. Mat Lietuva, dėl
įtemptų santykių su Lenkija dėl Vilniaus krašto, buvo karo stovyje, saugumas
turėjo dideles administracinių bausmių nekontroliuojamas teises. Todėl ir R kiškiui
kliūdavo Jono kairumas, anarchistinės nuostatos ir laisvamanystė. Salų jaunimą
anarchizmu „užkrėtė“ poetas iš Biržų krašto Kazys Jakubėnas, kai vieną vasarą
išleistas iš kalėjimo praleido Salose. Tėvas dažnai mums sakydavo, kad Salose
nebuvo nė vieno bolševiko, tik liaudininkai ir anarchistai.
O suvalkiečių sukilimo metu, kai užpalėnų jaunimo grupelė solidarizuodamasi su suvalkiečiais sudegino nepaklusnaus ūkininko (Jankausko) klojimą,
per padegėjų teismą Utenoje Jonas Kirvelis buvo su antrankiais atvežtas iš Salų
į Uteną, kaip vienas iš akcijos organizatorių. Pirmą teismo dieną perskaičius
kaltinimus, Kirvelis paprašė apkaltinti ir Rokiškio saugumo nuovados viršininką,
kuris tomis dienomis jį turėjo būt išleidęs iš kalėjimo. Po šitokio Jono pareiškimo
tą pačią dieną, tik kiek vėliau, buvo nuimti antrankiai. Pasirodė, kad padegimo
metu jis tikrai „profilaktiškai“ sėdėjo Rokiškio kalėjime, todėl greitai iš Utenos
kalėjimo buvo paleistas.
Per trumpą laiką, kai Jonui teko pasėdėti Utenos kalėjime, jis turėjo progos
stebėti suimtą ekspremjerą Augustiną Voldemarą, kuris tuo metu kalėjo Utenoje
už bandymą nuversti A. Smetoną. Savo kameroje Voldemaras rašė knygą „Istorinis
Kristus“. O sekmadieniais vietoje pamaldų Jonas su laisvamaniais kairiaisiais eidavo klausytis įdomių Voldemaro plataus požiūrio paskaitų įvairiausiomis temomis,
pavyzdžiui – „Apie vištos koją“ (žinoma, su paslėptomis idėjinėmis prasmėmis).
Čia, Utenos kalėjime, Jonas pajuto, kas yra Maskvos valdomas MOPR as (Tarptautinė organizacija politiniams kaliniams remti), šokoladais ir kitomis priemonėmis
verbuojantis kalinius tapti bolševikais.
1936 m. sustiprėjus autoritariniam režimui, uždraudus politines partijas (palikus tik vieną – Tautininkų), saugumui uždarius Salų jaunimiečių veiklą, Jonas
rado darbą dideliame Ras inių kooperatyve. Iš pradžių dirbo, bet, po kurio laiko
susidarius tam tikrom aplinkybėm, jam buvo pavesta valdyti visą parduotuvę,
eiti parduotuvės vedėjo pareigas. Tačiau tą pačią dieną, kai tik perėmė šias
pareigas, Kauno saugumo nurodymu šias pareigas vykdyti jam buvo uždrausta.
Korektiškas Raseinių apskrities saugumo viršininkas pasikvietė Joną, paaiškino
situaciją ir mandagiai paprašė per 48 val. iš Raseinių apskrities išvykti. Tai jis
paklusniai ir išpildė.
Tada liaudininkiškasis „Lietūkis“ nukreipė Joną į Alyta s žemės ūkio kooperatyvą. Jis tapo Alytaus kepyklos vedėju. Bet ir čia užkliuvo Alytaus apskrities
valdžiai. Buvo apkaltintas, „kad su ulon
ulko iršila ruošė re idento . S etonos
er ers “, ir administracine tvarka ištremtas į Krosn s valsčių policijos priežiūron. Iš tikrųjų tai buvo pasekmė to, kad iš kepyklos, kuri turėjo aukštos klasės
kulinarą, kuris kepė aukščiausios klasės tortus pagal Kauno aukščiausiojo rango
valdžios ponių užsakymus, pasiuntė joms sąskaitas. Mat tos ponios užmiršdavo
atsiskaityt, tai naujasis vedėjas joms išdrįso nusiųsti sąskaitas. Grįžtamasis veiksmas – tremtis į Kr sną.
Tačiau jau buvo 1938 m., nestabili politinė situacija pradėjo viską keisti, tapo
laisviau. Grįžęs į Al tų gavo stabilesnes pareigas ir 1939 m. pradžioje vedė, atsivežė
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žmoną užpalietę – Emiliją Žvironaitę iš
kitos Šventosios upės pusės. Pažįstami jie
buvo seniai, kai Galinių kaimo jaunimas
atvykdavo į Salas. Bet labiausiai Joną
sužavėjo jos greitas, energingas sunkių,
net vyriškų fizinių darbų atlikimas, bandymas pralenkt vyrus. Paklaustas, kaip
surado Emilę, Jonas pasakodavo, kad
kartą, eidamas iš Vyžuon į Užpali s,
perėjęs mišką pamatė, kaip nedidelio
ūgio mergina spėriai krato mėšlą, sugeba pralenkti vyrus, ir kai tie atveždavo
eilinį vežimą, užšokdavo ant vežimo dar
ir vyrams padėt išverst atvežtą mėšlą.
Kaip parodė vėlesnis Jono gyvenimas,
žmoną surado tikrai puikią, ypač pokario
laikotarpiui, kai reikėjo verstis ūkiškai.
Bet 1939-ieji tapo dar neaiškesni,
viskas pradėjo keistis. Alytuje atsirado
ili a Kir elienė ir onas Kir elis.
.
Rusijos armijos dalinių, Lietuva atgavo
Vilnių. Tų metų pabaigoje Kirvelių šeima Iš D. Kirvelio archyvo
susilaukė pirmagimio, o „Lietūkis“ už
kelių savaičių išsiuntė Kirvelį į atgautas Vilnijos Eišiškes organizuoti prekybos.
Dar po pusantrų metų, prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, atėjus vokiečiams,
Kirvelis paskiriamas Vilniaus krašto „Lietūkio“ inspektoriumi. Jo rankose atsidūrė
civilinės prekybos organizavimas Tr kų ir Ašmen s apskrityse, pačiuose pavojingiausiuose rajonuose. Čia jis sugebėjo vaikščioti Vilnijos krašto teritorijomis ir
alietės
na

erškutė

tili a
.

a ulion tė ir

ironaitė.

.
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balansuoti tarp . imano Rūdninkų girios maskvietiškų partizanų, Armijos Krajovos, „Lietūkio“ interesų, dalyvauti žydų gelbėjimo operacijose, pagalbos Vilniaus
universiteto profesūrai 1943 m. pavasarį vokiečiams uždarius universitetus bei
dalyvauti nelegalioje pogrindinėje liaudininkų ir socialdemokratų VLIK o veikloje.
1942 m. vasarą šeimą atvežė į Užpalius, įkurdino Sakalnykų namuose, pas tetulę
Sakalnykienę ir brolį Antaną (Majorą). Tų pačių metų rudenį Kirveliai susilaukė
antrosios atžalos – dukrelės. O pats tęsė darbą Vilniuje ir Vilnijos krašte važinėdamas iki pat Smurga nių, dažnai kartu su būsimuoju istoriku Juozu Jurginiu.
Rytų frontui priartėjus prie Vilniaus, 1944 m. liepos vidury, „Lietūkio“
inspektoriui Jonui Kirveliui kategoriškai atsisakius paklusti Trakų apskrities valdžios vyrams, reikalaujantiems leisti plėšti Le tvaryje esančius „Lietūkio“ prekių
sandėlius, buvo atiduotas vokiečių karinei valdžiai – sušaudyti. Apkaltintas, kad
jis yra bolševikas ir laukiąs rusų armijos, nes Vilniaus pusėje jau buvo girdimos
kanonados, vokiečių įkalintas viename Trakų rūsyje kartu su kitais suimtaisiais.
Kai iš kalėjimo vokiečiai beveik visus kalinius paleido, paliko tik jį ir vieną lenkę,
suprato – jie abu jau pasmerkti.
Bet „Lietūkio“ direktorius Antanas Kapočius, kooperacijos mokslus baigęs
Austrijoje, mokantis kalbėti vokiškai, rizikuodamas savo gyvybe, atvyko į Trakus
ir vokiečiams paaiškino, kad jis Kirvelio viršininkas, kad Kirvelis joks bolševikas,
ir jis neleidęs Kirveliui naikint sandėlių. Vokiečius įtikint pavyko, bet oficialiai
Kirvelio paleist negalėjo. Buvo imituotas Kirvelio pabėgimas. 1944 m. liepos 12 d.
Jonas vienmarškinis Bernardinų ežero pakrante, vaidindamas tai žvejojantį, tai
slankiojantį vietinį, atėjo iki Vilniaus. Vilniaus priemiestyje prie jo pribėgo lenkė ir
perspėjo, jeigu „pan yra litvin“, tegu pasisaugo, nes „ olskie alnie ai“ žudo litvinus.
Nesutikdamas nei vokiečių, nei rusų, jis sėkmingai atėjo į Pilies gatvėje esančius
hodkevičių rūmus, kur gyveno kartu su prof. A. Žvironu, pasiėmė dviratį ir per
Mol tus, luntą ir teną, važiuodamas prieš pabėgėlių srautą, atvyko į Narvaiši s,
pas Janonius, kur, laukdama ateinančio fronto, iš Užpalių buvo išvažiavusi jo
šeima. Ten dar buvo vokiečiai, nors už dienos kitos jau atėjo Bagramiano armija,
kurios sudėtyje buvo ir Lietuviškoji divizija ir kuri kariaudama keliavo kaip tik
šiomis vietomis – nuo D kšto į Kamaj s.
„Lietūkio“ direktorius A. Kapočius, kaip ir daugelis pažinojusių Joną Kirvelį, manė, kad Kirvelis yra komunistas. Pokariu NKVD suimtą Kapočių tardė,
aiškinosi jo kaltumą tarybų valdžiai, prašė nurodyti du komunistus, kurie paliudytų jo nekaltumą vokiečių okupacijos metais. Nurodžius Joną Kirvelį, susilaukė
enkavėdistų nustebimo ir nelauktos reakcijos: „ r dar Kir elis nesui tas “
Lietuviškoje divizijoje buvo Jono pažįstamų prieškario kairiųjų, tai iš
karto buvo mobilizuotas civilinio gyvenimo atkūrimui organizuoti, iš vokiečių
paimtų miestų ir miestelių prekybai atstatyti. Eidamas kartu su rusų armija, jis
organizavo prekybą Šiauli , Kurš nų, Telši ir Kreting s apylinkėse. Kretingos
krašte rusų armija atkirto didelį dalį lietuvių bėglių, ir jie atsidūrė jau rusų
įtakos sferoje. Vieną dieną Jonui einant per Kr tingą pro bėglius, prie jo prišoko
Rokiškio saugumo viršininkas Čėsna (tas pats, kuris jį kažkada daužė, spardė,
terorizavo), maldaudamas padėt pereit fronto liniją. Kirvelis turėjo leidimą eiti
iki priekinių linijų, todėl jis Čėsną, atrodo, padedamas kažkokio lietuviškos di2047
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vizijos atsakingo karininko, pervedė. (Po daugelio metų Jonas per tarpininkus
iš Kanados gaudavo Čėsnos linkėjimus, o po 1990 m. Čėsna buvo atvykęs ir į
Užpalius dar kartą padėkot Kirveliui už pagalbą. Panašių linkėjimų ir padėkų
jis gaudavo nemažai. Kai 1941 m. pirmomis karo dienomis Užpaliuose susibūręs
aktyvistų būrys perėmęs valdžią pradėjo persekioti kairiųjų nuostatų užpaliečius,
Jonas juos pasiimdavo į Vilnijos kraštą ir įdarbindavo savo parduotuvėse. Taip
jis pagelbėjo Tarvydaitei, įdarbino ją Svyriuos . O ten ji susituokė su policininku, todėl jiems teko bėgt į Vakarus. Už pagalbą Jonas gaudavo padėkos laiškus
net iš Australijos.)
Frontas prie Klaipėdos sustojo ilgam, todėl Jonas atvyko į Vilnių. Vilniuje,
jau esant rusų armijai, susitiko kažkada Alytuje sugundytus pabėgti iš smetoninio suimtų kairiųjų lageriuko komjaunuolius (būsimus rašytojus J. hlivicką ir
R. Lukinską bei Aukščiausiojo Teismo teisėją Jaciunską), jo išvežtus bei įdarbintus
Eišiškėse 1940 m. Jie, pažinodami Kirvelį kaip Alytaus kepyklos vedėją, dabar
būdami įtakingi formuojant Vilniaus gyvenimą, rekomendavo jį organizuoti Vilniaus duonos kepyklų atstatymą.
Taip Jonas Kirvelis 1944 m. buvo paskirtas Vilniaus miesto duonos kepyklų tresto valdytoju. Bet, būdamas nepartinis, išdrįso atsisakyti paklusti Maskvos
įsakymui – tepti forminės duonos „blėkeles“ automobilių mašinine alyva – „otrabotke“, todėl iš šių pareigų buvo atleistas, viešai paskelbus, kad dėl Kirvelio
sabotažo Vilnius nebuvo aprūpintas duona. Jau naujos valdžios – NKVD saugumo
dosjė, atrodo, konsultuojant jaunystės pažįstamam dar iš Salų, žmonos Emilijos draugui, Kušnieriūnų kaimo užpaliečiui, Žemaitės partizanų junginio vadui,
būsimam Lietuvos komjaunimo vadovui Antanui Raguočiui, buvo įrašyta: Jonas
Kirvelis – anarchosindikalistas, tarybų valdžios priešas. Jonas, turėdamas patirties
su smetoniniu saugumu, gerai suprato, kad reikia iš Vilniaus pranykt.
Teko bėgt, slapstytis. Iš pradžių dirbo Šepet s durpyno darbininku, o saugumui atkreipus dėmesį, perbėgo į Byga lių durpyną, – tuo metu buvusią Panevėžio
cukraus fabriko energetinę bazę. Taip tapo Panevėžio cukraus fabriko darbuotoju.
Jis mokėjo rusiškai, o čia susitiko pažįstamų iš darbo Vilnijos krašte laikų, todėl būdamas durpyno darbininku tapo neoficialiu darbininkų aprūpinimo
skyriaus – ORSO viršininko padėjėju. Teko už viršininką važinėti į Maskvą su
ataskaitomis. Bet, norėdamas kartu su savim turėti ir šeimą, kuri buvo palikta
Užpaliuose, perėjo dirbti Panevėžio cukraus fabriko cukrinių runkelių supirkimo
punktų vedėju.
1948 m. rudenį, pasiėmęs iš Užpalių šeimą, iš Barnaulo tremties pabėgusią
ir besislapstančią nuo naujos tremties Užpalių policininko, žuvusio Rešiotų lageryje, Černiausko žmoną Oną (pakapės Pranckūnaitę) su sūnumi Algiu, išvažiavo
į Lietuvos šiaurę. Iš pradžių dirbo Linkuvoj , Žeim lyje, Stači nuose, ilgiausiai
K piškyje, Pasvalyj ir vėl Linkuvoje. Dirbdamas Žeim lio cukrinių runkelių
supirkimo punkto vedėju sužinojo, kad jo šeima išvežamųjų į Sibirą saraše.
Žeimelyje Jonas susilaukė pagranduko – mylimiausio trečiojo sūnaus. Atrodo,
per atsitiktinumą. Žeimelyje tremties į Sibirą išvengt pavyko, o iš ten išvykus,
kilnojantis dirbti vis kituose punktuose, per Stači nus atvykus į Kupiškį, pavojus
būti ištremtiems praėjo.
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Visur, kur tik J. Kirvelis gyveno,
cukrinių runkelių supirkimo punktuose
iš pradžių sezoninį darbą gaudavo grįžę
iš Sibiro bei lagerių, atitarnavę kareiviai
ar atvykę iš kitur, skriaudžiami rajono
valdžios. Kupiškyje, pats būdamas laisvamanis, globojo vienuolę kazimierietę
seserį eliną (Oną Sakalaitę), įdarbino
sezonine buhaltere. Ją Kupiškio valdžia
vydavo iš bet kokių valdiškų tarnybų.
Su seserimi elina mūsų laisvamanių
šeima dažnai kartu prie bendro stalo ir
pietaudavome, visi darniai sutardami.
Net kai tėvą išsišaukęs rajono kompartijos sekretorius perspėjo, kad jo cukrinių
punktas yra visokiausių kontrų prieglauda, jis nesvyruodamas, jam būdingu
flegmatišku tonu atsakė – o jie yra geri
sąžiningi darbuotojai, jais visada galima pasitikėt. Kupiškyje kurį laiką pas
mus glaudėsi abu išvežto į Krasnojarsko
kraštą mūsų motinos brolio Prano (Užpalių pavyzdinio ūkininko Žvirono) likę
sūnūs – Raimundas ir Antanas. Kai iš Jonas Kirvelis. 1987 m.
Sibiro grįžo Jono sesers – Lygamiškio
Miškinių šeima su vaikais ir neturėjo kur prisiglaust, juos įleido į Užpalių butuką Sakalnykų name, kurį teta Sakalnykienė ir brolis Antanas pripažino kaip
Jono nuosavybę. Vėliau ir šį butą, o mirus broliui Antanui ir visą namą Jonas
atidavė savo seserėnams – Stasiukui ir Pranukui.
Jono Kirvelio anarchosindikalistinės pažiūros Lietuvos KGB užkliūdavo
nuolat. Kai jo vyriausiajam sūnui aštuntajame dešimtmetyje dėl mokslo tiriamųjų darbų reikėjo gauti tam tikrą formą ir buvo tikrinamas šeimos politinis
lojalumas, iš Linkuvos į Pakruojo saugumą buvo iškviesti abu – mama ir tėvas.
Mama buvo klausinėjama apie laiškus iš Amerikos, apie jos pusbrolį dr. Balį
Matulionį, kilusį iš Utenos r. Ant kalnių kaimo, ir kas ta Marytė. Tai buvo seno
Kirvelio pažįstamo, Salų žemės ūkio mokyklos agronomo, vėliau – „Lietūkio“
direktoriaus, liaudininkų VLIK o veikėjo V. Bertašiaus laiškai tėvui. Iškviestam
tėvui pirmas klausimas buvo:
r su sa o drau ais anar istais dar susitinki Tėvas, įpratęs dar nuo smetoninio saugumo tardymų laikytis konspiracijos, atsakė:
š
nė ieno ir ne a stu.
74-erių metų amžiaus Jonas, jau būdamas pensininkas, pasitraukė iš Panevėžio cukraus fabriko ir iš Linkuvos atvyko gyventi į Užpalius. Kartu su žmonos
seserimi Veronika, Kauno gimnazijos direktore, grįžusia iš Sibiro tremties nuo
Angaros krantų, ir prof. A. Žvirono dukterimi Sigute, kuri dėl sveikatos buvo
priversta gyventi kaime, Užpaliuose Ringio gatvėje pasistatė bendrą namą.
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Čia, Užpaliuose, jau būdamas 75-erių metų amžiaus, užsigeidė vėl dirbti
kooperatininku. Pamatęs Užpalių pradžioje nenaudojamą „Lietkoopsąjungos“ sandėlį, prisiminęs, kad kažkada trumpai yra buvęs net du kartus skirtas Utenos
„Lietūkio“ (karo pradžioje) ir „Lietkoopsąjungos“ (karo gale) viršininku, atidarė
Užpaliuose antrinių žaliavų, uogų, vaisių, bulvių supirkimo punktą, kuris veikė
keliolika metų. Taip ir dirbo, iki jam sukako 90 metų. Visas Jono Kirvelio tarnybos
stažas – per septyniasdešimt metų.
Mūsų Tėvas – Jonas Kirvelis iš Butiškių, sveikai ir turiningai išgyveno beveik
visą šimtą metų, išėjo Anapilin ramiai, be skausmų ir kančių, sulaukęs ne vieno
žmogaus, net jį persekiojusių padėkų už gelbėjimą kritiškais periodais. Jis gaudavo
laiškų ir padėkų iš Kanados, Australijos, Lenkijos (1940–1941 m. Vilniaus burmistro
p. Kruto) bei kitų, kuriems padėjo išvengt Sibiro. Jis Lietuvos Prezidento įsakymu
yra apdovanotas žmonių gelbėjimo kryžiumi. Jo žmona Emilija už Vilniaus geto
žydaitės (Anos Keilson) gelbėjimą pripažinta Izraelio „ ad Vashem“ olokausto
ir didvyriškumo atminties instituto Pasaulio tautų teisuole, jos garbei Jeruzalėje
Pasaulio teisuolių pagerbimo parke žaliuoja pasodintas apelsinmedis, greta apelsinmedžių ir Emilijos seserims – Onai ir Veronikai. Tėvas laikėsi nuostatos, kad
karą laimi tas, kas išlieka gyvas savo žemėje – Lietuvoje ir nori lietuviu būti.
Turtas jam svarbu nebuvo – svarbiausia žmogus, jo gyvybė. Kaip ir jo vyresnis
brolis, sunkiausiais Užpaliams metais buvęs Užpalių viršaičiu (seniūnu), žmonių
vadinamu Majoru (Meru), kuris gyveno tarp užpaliečių vadovaudamasis etiniu
principu – „ a ui ne a na la a dar t
a ui raikia adėt“. Jonas Kirvelis, patyręs
nemažai neteisybės, buvo neabejingas patekusiems į bėdas ir nepaduodavo rankos
tiems, kurie skriaudė ir žudė žmones.
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Širdyje amžinai užpalėnas

Algimanto Antano Kubiliūno autobiografija
Gimiau Užp lių valsčiuje, Gal nių kaime 1939 m. birželio 25 d. po pietų,
apie 16–17 val. Man išvystant pasaulį (galima manyti, kad dangus yra man davęs
kažkokį ženklą), kilo didžiulė su žaibais ir perkūno trenksmais audra, užtemo
visas dangus.
Greitai nutvieskus tėviškę Stalino saulei ir praūžus kitoms, ne mažiau
triukšmingoms istorinėms audroms, tėvą prievarta išvežus į didžiąsias komunizmo statybas kasti Vorkutoje anglių, o motinai mirus, nuo vaikystės klajojau po
L etuvą, mokydamasis įvairiose bendrojo lavinimo mokyklose, kol 1956 metais
atsidūriau Vilniuje, J. Tallat-Kelpšos muzikos mokykloje. Po to – Konservatorija
(dabar – Lietuvos muzikos ir teatro akademija), kol galop 1967 metais ją (konservatoriją) baigiau ir įgijau kompozitoriaus kvalifikaciją. Po aukštosios mokyklos
baigimo iki 1970 m. dirbau Šiauliuos muzikos mokykloje muzikinių teorinių
disciplinų dėstytoju, o nuo tų metų iki šiol – darbuojuosi Kaun . 1970–1972 m.
buvau K. Petrausko memorialinio muziejaus (dabar – K. ir M. Petrauskų lietuvių
muzikos muziejus) pirmasis direktorius. 1970–2003 m. dirbau Kauno J. Gruodžio
aukštesniojoje muzikos mokykloje. Taigi, 33 metus žvelgiau pro šios mokyklos
langą į Lietuvą ir jos muzikinę kultūrą, čia 31 metus buvau Teorijos ir kompozicijos skyriaus vedėju, ne vienam jaunuoliui padėjau žengti pirmuosius muzikinės
kūrybos žingsnius, o jų ne vienas šiandien – jau žinomas Lietuvos kompozitorius. Dėl to šiuos metus galiu įvardinti kaip vienus iš prasmingiausių mano
gyvenime. Buvau vienas iš iniciatorių steigti Kaune aukštąją muzikos mokyklą
(LMTA Kauno fakultetą), kurioje ir dirbu nuo jos veiklos pradžios (1989 m.) iki
šiol. Einu docento ir jau 20 metų užimu Muzikos teorijos ir muzikos istorijos
katedros vedėjo pareigas. 1975–1982 m. Kauno miesto dienraštyje „Kauno tiesa“
tvarkiau kassavaitinį skyrelį „Muzikinis gyvenimas“. Tai buvo nelengvas, beveik
žurnalistinis darbas. Nuo 1969 m. esu Lietuvos kompozitorių sąjungos narys,
1982–1994 m. ėjau Lietuvos kompozitorių sąjungos Kauno skyriaus atsakingojo
sekretoriaus (pirmininko) pareigas.
Mano muzikinės kūrybos pagrindinė kryptis – kamerinė muzika, taigi nekuriu jokios „lengvosios“ ar popmuzikos. Svarbiausieji kūriniai: 3 styginių kvartetai, „Muzika dviems styginių kvartetams ir trimitui“, 5 vokaliniai ciklai balsui
ir fortepijonui, iš jų – „Trys Just. Marcinkevičiaus eilėraščiai“ (eilės J. Marcinkevičiaus), „Vytauto Mačernio sonetai“ (eilės V. Mačernio) ir kt., lietuvių liaudies
vestuvinių dainų ciklas „Aukso žiedą dovanojo“ balsui ir simfoniniam orkestrui,
2 sonatos fortepijonui, pjesių ciklai fortepijonui „Mintys“, „Aforizmai“, Tokata
dviem fortepijonams ir kita instrumentinė muzika, dainelės vaikams, chorams,
kūriniai lietuvių liaudies muzikos instrumentams, kūriniai pedagoginiam repertuarui ir kt. Be muzikinės kūrybos, į laikraščius ir žurnalus rašau apie muziką,
muzikinę kultūrą, muzikinio gyvenimo problemas ir aktualijas. Esu paskelbęs per
250 įvairios apimties publikacijų.
Su metais didėjant gyvenimo patirčiai ir daugėjant įspūdžių, ėmiausi plunksnos ir pradėjau kurti noveles. 2008 metais išėjo nedidelis straipsnių rinkinėlis
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„Žvilgsniai“ muzikinės kultūros klausimais, taip pat novelių Antan u iliūn ir
ran s Da re ait s
knyga „Svirčių godos“. 2009 m. buvau apdovanotas Kauno
m
miesto III laipsnio Santakos garbės ženklu ir tais pačiais vestuv s
la
kri
i
metais man skirta Kauno meno kūrėjų asociacijos premija už
profesionalią muzikinę veiklą ir gyvybingą jos raišką.
Ką gi pamačiau, ką supratau, ko išmokau taip ilgai gyvendamas Sakau –
„ilgai gyvendamas“, nes gyvenimo trukmė matuojama ne tik praslinkusiais metais,
bet ir (o tai daug tiksliau ) patirtais įspūdžiais. O jų, iš tiesų, man netrūko. Taigi
ką pamačiau, ką supratau
Su bėgančiais metais kaupiasi manyje nuostaba gyvenimu. Ne ne, aš juo
anaiptol nesigėriu ir nesidžiaugiu, aš tik (dar ) naiviai stebiuosi. Stebiuosi ir saulėtekiu, ir purvu...
Save vadinu užpalėnu. Kitaip juk negalima. Juk teisingai sakoma, kad tautybės, gimtinės ir tėvų pakeisti neįmanoma (to daryti tikrai nenorėčiau). Taigi ir
lieku užpalėnas, nors Užpaliuose ir Galiniuose lankausi tik esant reikalui, o ne
sentimentų skatinamas. Užplūsta nemalonūs jausmai prisimenant ir matant, kaip
tėviškė jau daugiau kaip pusę amžiaus naikinama ir niekinama, kaip į ją gviešiasi
riesti, godūs gudruolių nagai.
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Tėvai – humanitarai, sūnus – fizikas
Stanislo as Balčiūnas

Jaunimo kartais nesuprasi. Regis,
turi geriausias sąlygas į savo laimės aukštumas keliauti plačiu, tėvų išvaikščiotu
keliu, o jis ima brautis per nežinomus
brūzgynus. Nepasakysi, kad tai kažkoks
genetinis nukrypimas. Greičiau jau kito
pavyzdžio suviliotas ar naujų atradimų džiaugsmo ieškantis dviejų filologų
vaikas yra solidžių mokslo aukštumų
pasiekęs fizikas Feliksas Kuliešius.
Bepigu mums dabar žvelgti į jo
biografiją, vardyti jos faktus, kai jau
nueitas didžiulis gyvenimo kelias, gal Feliksas Kuliešius
net šiek tiek daugiau nei pusė amžiaus.
O per tiek laiko, kad ir kuo būtų žmogus, jis jau pasiekia savo galimybių
aukštumas. Tačiau pabandykime bent mintimis pabūti jo vietoje tada, kai dar
teko rinktis gyvenimo kelią. Feliksas Kuliešius gimė 1955 m. rugsėjo 12 d.
Užp lių pedagogų šeimoje. Motina Vanda Kuliešienė, ne tik lituanistė, bet ir
kraštotyrininkė, kasdien buvo apsikrovusi ne tik moksleivių sąsiuviniais, bet
ir krūvom kraštotyrininkų surinktos medžiagos. Tėvas Kazimieras Kuliešius –
prancūzų kalbos mokytojas – irgi be sąsiuvinių nepraleisdavo nė dienos. Taigi,
Felikso vaikystė ir jaunystė, kaip ir jo brolio Jono bei sesutės Stasės, prabėgo
tarp pedagogine rimtimi alsuojančių sienų, o dar teisingiau – tarp popieriuje
sugulusios humanitarinės išminties. Tiesą pasakius, tokioje aplinkoje vargu ar
įmanoma nesusigundyti literatūrine dvasia.
Kaip Feliksas prisimena, rašyti jį išmokė mokytojos A. Didžgalvytė, E. Skardžiuvienė ir mama. Nors Feliksas Kuliešius pasuko fiziko keliu, bet tėvų genai,
Feliksas Kuliešius –
tar

ir ok

su

tė eliais
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jų polinkis į kalbas, literatūrą jaunystėje jam buvo gundantis dalykas, literatūrinės nuotaikos buvo arti širdies, nes yra parašęs ne vieną eilėraštį, dalyvaudavo
skaitovų konkursuose ir ne kartą prizines vietas laimėjo, tik absoliutaus laureato
vardo mokykloje nenuskynė. Mokykloje dirbo ramus, tylus, bet jautrios sielos
mokytojas V. Juknys, kuris Užpalių vidurinės mokyklos moksleivius išmokė ne
tik filmuoti, bet ir piešti, mokė kasdienybėje pamatyti grožį, todėl Feliksas iki
šiol prisimena, kaip piešimo mokytojas V. Juknys „išsi ed s kie
okė a at ti
saulėl d io ro .
Ir vis dėlto Feliksas Kuliešius nebuvo linkęs pasirinkti menininko profesijos.
Beje, čia tektų pastebėti, kad fiziko bacila jis užsikrėtė, kai bendravo su mamos
broliu – dėde Algiu Šapoka. Gal reikėtų pripažinti, kad įtakos turėjo artimųjų
genai, tarp kurių buvo užprogramuotas polinkis prie technikos. O gal paviliojo
nepaprastai gabaus dėdės Algio Šapokos atsidavimas technikai ir technologijoms.
Užtenka paminėti tokį faktą, kad tada, kai Lietuvos parduotuvėse dar nebuvo
galimybių radijo aparatą nusipirkti, dėdė Algis sugebėjo ne tik pasidaryti radijo
imtuvą, bet ir beveik visam kaimui juos sumontavo, iki draugų, kaimynų telefono linijas išvedžiojo, kad pasikalbėti galėtų, o senelių sodyboje vėjo jėgainę
pastatė, kuri buvo tarsi nuosava elektrinė, juo labiau, kad elektros kaimuose tada
dar daug kur nebuvo. Be to, dėdė mokėjo suremontuoti bet kokį variklį. Tas
technikos užkratas jaunus vaikinus visada suvilioja. Juo labiau, kad mokytojas
V. Skardžius per darbų pamokas mokė šaltkalvystės. Kaip prisimena Feliksas,
kažkokiai parodai moksleiviai pagamino hidroelektrinės modelį. Veikiantį. Mokytojas A. Juzulėnas sugebėjo vilioti matematikos gudrybėmis, o V. Puodžiukas,
pamatęs Felikso Kuliešiaus gabumus, pakalbino jį dalyvauti olimpiadose, todėl
nuo devintos klasės iki pat mokyklos baigimo su mokytoju po fizikų olimpiadas
važinėjo ir ne kartą laurus skynė.

eliksas Kuliešius ir o endraklasiai su

eda o ais

idurinės

ok klos ai i o

ro a

.
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Taigi, visos aplinkybės taip susiklostė, kad 1973 m. baigęs Užpalių vidurinę
mokyklą Feliksas Kuliešius įstojo į Vilniaus universitetą studijuoti fizikos. Labiausiai
gilinosi į puslaidininkių ir kietojo kūno elektronikos paslaptis.
1978 m. Feliksas Kuliešius pradėjo dirbti Vilniaus universiteto Fizikos fakultete.
Pradėjęs dirbti laborantu per keletą metų patyrė inžinieriaus, mokslo darbuotojo, asistento pareigybių skonį, o 1995 m. Vilniaus universiteto, Mokslų
akademijos Fizikos instituto ir Pedagogikos universiteto mokslo taryboje apgynė
gamtos mokslų daktaro disertaciją. Vėliau tobulinosi Glazgo mokymo ir studijų
centre, Japonijoje, Lenkijoje. Nuo 1999 m. Feliksas Kuliešius yra Vilniaus universiteto Bendrosios fizikos ir spektroskopijos katedros docentas, o po metų įkūrė ir
pats ėmė vadovauti pirmajai Lietuvoje Kompiuterinių tinklų akademijai, kurioje
pagal pasaulinę isco Ltd programą rengiami aukštos kvalifikacijos kompiuterinių
tinklų specialistai. Įdomu, kad jis gilinosi net į tokias sritis, kaip kompiuterinė
grafika ar informacinės sistemos medicinoje.
Bet tiksliau apie savo darbus niekas kitas nepasakys kaip jis pats: „Turiu
lo
ruo
ė stu nau o es ir sa o eikl sten iuosi krei ti ten kur do u an
kur nau a kur atau iššūkius ei ūčiau asto esnis al ieno e srit e asiekčiau
dau iau . au deši t et a rindin sa o eikl iš i ikos erkėliau
in or a ines
te nolo i as do iuosi ir okau ko iuteri ar itektūros ko iuterini tinkl in ora inės sau os dal k . S ar iausias aras ko iuteriniai tinklai kur a al asaulin
ro ra
adedu auni ui asiren ti tar tautinei serti ika i ai t rinė u tinkl or ania i o ro le as ko iuterinės sau os rin i us. ali a a inėti kad šie dal kai su
i ika sie asi laud iau nei ali atrod ti iš ir o il snio tiriu kai
ali a ritaik ti triukš us in or a i os ši ra i ui.
a ie in or a ines siste as edi ino e aliu
asak ti kad an tai
šalutinė eikla. Kart
a rašė a ie tai a asakoti edika s
todėl u au kli
s
ši
ro le
kelerie s eta s.
ūs šalies okslininkai
šio e srit e ana sti rūs.
Feliksas Kuliešius yra paskelbęs kelias dešimtis mokslo straipsnių, bet apie
tai nelinkęs plačiai kalbėti, nes „ al tai la iau turėt do inti s e ialistus“.
Nors galvoje visa informatikos, fizikos mokslo paslapčių raizgalynė, tačiau
pasak Felikso Kuliešiaus, širdyje lyg randas įsirėžęs Užpalių krašto ilgesys, ir kai
tik randa laisvesnę dienelę, su žmona Jūrate, baldų konstruktore, su dukra Indre,
šiuolaikinio teatro prodiusere, ir sūnum Vytautu, žiūrėk, ir suka gimtinėn, kur jų
laukia motulė, pro langą vis dažniau besižvalganti...
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Medikas Vidmantas Kviklys
te a Mei uvien

Vidmantas Kviklys yra Vilniaus
universitetinės vaikų ligoninės vaikų
chirurgas. Meno kūrėjų draugijos narys,
turintis pomėgį drožinėti, lieti akvareles. Lenta, kuri puošia vaikų ligoninės
parką ir yra skirta parko kūrėjui Silvestrui Bičkui – kruopštus Vidmanto
Kviklio kūrinys. Lentoje iškalti žodžiai:
„A r n m
ilvestr
i kaus arkas ma
iesiems.“ Šią lentą dėl vandalų įrašų
kitoje pusėje teko iškalti jau antrą kartą. Vidmantui Kvikliui suteiktas meno
kūrėjo statusas.
Kviklys gimė 1949 m. rugpjūčio
22 d. R kiškyje, krikštytas R kiškio
bažnyčioje. Grafų Tyzenhauzų–Pšezdzeckių dvare senelis dirbo gydytoju,
o vėliau tėvas – arklininku. Dabar čia
Liongino Šepkos muziejus. Kai Rokiškio
dvarą „išvadavo“ nuo grafų, samdiniai
irgi turėjo išvykti. Šeima, močiutės brolio pakviesta, atvyko gyventi į Uten s
rajono Vyžuon parapijos Gal nių kai- Čia rasi e a ilvestr i kaus arkas
mą, nes ten buvo laisvų namų. Tėvai ma iesiems alia vaikų li nin s antari k se
nežinojo, kad tie laisvi namai priklauso
ištremtiems žmonėms. Iš pradžių gyveno profesoriaus Antano Žvirono, vėliau –
abulionių namuose. Baigęs Gaiži nų pradinę mokyklą, V. Kviklys atvyko mokytis
į Užp lių vidurinę mokyklą. Vidmantas mokykloje visad buvo apsuptas draugų,
mėgo šmaikštauti, krėsti pokštus. Tuo metu dirbusių mokytojų prisiminimuose
Vidmantas išliko kaip aktyvus mokyklinių spektaklių artistas, sportininkas ir turistas, kuris kartu su komanda dalyvaudavo rajoninėse ir respublikinėse varžybose,
užėmė prizines vietas. Didžiausias jo laisvalaikio pomėgis – drožinėti, nors to
niekas nemokė. Pirmasis eksponuotas drožinukas buvo jo mylimų Užpalių ešeriai.
Baigęs Užpalių vidurinę mokyklą, įstojo į Vilniaus universiteto Medicinos
fakultetą. Baigęs studijas, pradėjo dirbti Kla pėdos miesto vaikų ligoninėje vaikų chirurgu. 1976 m. buvo išsiųstas tarnauti į sovietinę armiją, kur dirbo med.
punkto vadu.
Nuo 1981 m. rugsėjo mėn. dirba Vilniaus universitetinės ligoninės vaikų
chirurgu, taip pat vaikų chirurgu poliklinikoje. Kaip gydytojas labai jautrus, švelnus. Kolegė pediatrė Valerija Tabarienė sako, kad chirurgas Kviklys „ e iatrin
natūra vaikai lim a rie
rank s ste uklin s velni s er s Diev
vana
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Laisvalaikiu drožinėja. Pirmoji oficiali
paroda buvo studentų bendrabutyje
Čiurlionio gatvėje. Didžioji dalis drožinių išdrožta armijoje.
„ ai uv i si el imas ir retekstas ka
nesika in tų nel stų netruk ytų A
i
metams au avau
litrų s irit J ne
ail avau
nueinu as meistrus
ie
me ien s arenka.“
Daugiausia dirbinių yra motinos namuose Giedraičiuose. Gydytojas ruošia
savo darbų parodas. Viena iš jų buvo
surengta ir jo jaunystės miestelyje –
Užpaliuose. Vienas iš jo darbų ant
budinčių gydytojų darbo stalo – angeliukas – Užpalių simbolis.
Dar vienas gydytojo hobis – žvejyba. Blizges jis pats iškaldavo sau ir
draugams, o pastaruoju metu daro muselines meškeres, nes taip greičiau, įdomiau ir kūrybos daugiau.
hirurgo žmona Daiva dirba toje Vi mantas viklys rie sav sukurt s skul tūr s
pat ligoninėje odontologe. Sūnus Algirdas baigė ekonomikos studijas ir dirba verslininkų konsultantu makroekonomikos
klausimais. Dukra Austėja mokosi Dailės institute. Ir sūnus, ir dukra turi polinkį
dailei. Įdomūs dukros medžio drožiniai. Sūnus padėjo remontuojant, padarė virtuvės spinteles.
Vidmantas Kviklys – puikus gydytojas chirurgas, šaunus menininkas. „ kal
el ir kalt chirur as val vien ai erai,“ – rašė Solveiga Patapovienė savaitraštyje
„Lietuvos sveikata“, 2008 06 05–11.
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Vincas Liulevičius užpalėnų vaikų draugas
Vanda Kuliešienė

Tai pedagogas, istorikas, vadovėlių ir kitų istorijos darbų autorius. Šio žmogaus, 1902 m. kilusio
iš Kryž lių kaimo, mokslus ėjusio Utenoje, Užpalių
žemėje įminti pėdsakai ir šiandien gyvi jo buvusių
mokinių atmintyje. Jie prisimena labai veiklų juodaplaukį mokytoją, organizavusį skautus, sportininkus,
pradėjusį rinkti medžiagą apie Užpalių krašto knygnešius, ypač J. Baranauską, rašinėjusį į Lietuvos spaudą,
skelbusį eilėraščius „Giedroje“, „Viltyje“. „Lietuvos
mokykloje“ jis spausdino straipsnius kūno kultūros,
ateitininkų, pavasarininkų veiklos klausimais, 1929 m.
yra išleidęs knygelę – mokymo priemonę „Grupinė
mankšta berniukams ir mergaitėms“.

Vin entas

iule ičius

eu irškite eru od iu a inėti
. čia dir usio
ro i na i os istori os isuo enės okslo ok to o Vin o iuleičiaus. ai neeilinė as en ė. ai u o a us su anus
o us
uikus or ani atorius atrauklus ini iat us u de antis ok to as
nuosta us auklėto as.
eturėda as nė a rasčiausios atal os dėst da as i in
kultūr su e ė o dau
adar ti. Veikė i nastikos ūrelis. okiniai asisiu o s ortin uni or . ie erai okė o rikiuot iš oko
ut olo tinklinio kre šinio tais kles. Valsčiaus ald os raštinė e
iškrausčius aldus ir ren us laikin s enos ak l
ie os etu
ūda o ren ia i s ortiniai akarai
rašo laiške buvęs V. Liulevičiaus mokinys P. Tamošiūnas (1995 02 08).
1937 m. V. Liulevičius baigė Vytauto Didžiojo universitetą, gavo istoriko
diplomą ir iki 1944 m. dirbo Šaki gimnazijoje, tvarkė šios mokyklos muziejų.
1944 m. su šeima pasitraukė į Vokietiją, ten mokytojavo ir direktoriavo lietuvių
gimnazijoje.
Atsidūręs Čikagoje, taip pat dirbo pedagoginį darbą. Jo išleistos knygos – tai
„Lietuvos muziejų istorija 1812–1933 m.“ (1937), „Senųjų amžių istorija“, „Užsienio
lietuvių istorinė medžiaga“ (5 knygos) ir kt. Jo parengtus ir išleistus Lietuvos
istorijos vadovėlius iki šiol naudoja visos lietuvių išeivijos mokyklos. Iki mirties
V. Liulevičius domėjosi savo kraštu, kur paliktos jaunystėje įmintos pėdos. Jo
nuopelnai ir užpalėnams, ir visai Lietuvos kultūrai yra neabejotini.
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Sėkmės formulė: šeima, mokykla, talentas
te a Mei uvien

Jaučiu nepaprastą džiaugsmą, kai
išgirstu, kad mano mokiniai – sėkmės
kelyje. Žinoma, kartais mokytojai deda
daug pastangų, kad kiekvienas mokinys
surastų laimės vieškelį, tačiau būna ir
taip, kad vos spėji stebėti, kaip mokinys
pats kuria savo ateitį, pasinaudodamas
šeimos genais, geru auklėjimu, ir mokyklai telieka užimti budraus reguliuotojo
vaidmenį, kad gabumai nenueitų beprasmiškiems užsiėmimams, būtų pastebėti, skatinami, kad mokinys jaustų
ne prievartą, o veiklos džiaugsmą.
Kai dabar susitinku į gimtinę
grįžtančią buvusią savo mokinę Alvidą
Bučelytę, užplūsta džiaugsmingi prisiminimai, apmąstymai. Tačiau, objektyvumo vardan, tegul pirmiausia apie
savo gyvenimo kelią, sėkmės formules
papasakoja Alvida Bučelytė-Lozdienė.
su imusi
m e u s
ra ne
lių miestely e ar

irm kai su t veliais ir m kyt a G Ju ul niene

askutinis skam utis

m

ten s
ių ir nu
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ir ių tarnaut ų eim e
vai mane m k er ti kiekvien m
ų au reikalauti i savęs et kitiems ūti atlai iai ir sten tis
u s su rasti
e tynerių metų ra au lankyti
alių vi urinę m kykl
( a ar
alių imna i a) kuri
m ai iau auks me aliu
Vienerius metus t e m kykl e s iau chemi ir ir au la rante
m st au Vilniaus e a in institut ( a ar Lietuv s
e uk l i s universitetas) kur
m ai iau su a yrimu ir
i au i ik s ir astr n mi s m kyt s s ecialy ę tu i u ama
a utau ar i esnę a ar visiems
alių m kykl s m kyt ams
kurie man suteik ilias inias a usias ne tik stu i u ti et ir
alyvauti stu entų m kslin e ir visu menin e veikl e
Jau stu i ų metais ir au i e auk t e m kykl e
etat
m ra au ir ti i ik s akultet sta u t a
m im sūnus Marius
nu
m ru s
m kyt avau Vilniaus alininkų vi urin e m kykl e
s iau in
rmatik ir i ik Nu
m ru s
Vilniaus irmūnų
imna i e
s iau in rmatik ir i ik Nu
m vasari
iki
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i lai a su
m kyt ais

m

Alvida Bučelytė – buvusi mano mokinė – labai pareiginga, valinga, stropi,
aktyvi klasės ir mokyklos gyvenime. Ją domino viskas: kalbos ir literatūra, matematika ir socialiniai mokslai. Mokėsi neakivaizdinėje jaunųjų matematikų mokykloje,
buvo jaunųjų literatų, jaunųjų gamtininkų būrelių narė. Rajoniniuose skaitovų
konkursuose buvo užėmusi prizines vietas. Daug metų dalyvavo fizikų ir biologų
olimpiadose. Jai patikdavo padėti kiekvienam, kam reikalinga pagalba. Būdama
ligonių slaugymo būrelio narė, padėdavo ligoninės personalui slaugyti ligonius.
Visa jos aktyvi veikla netrukdė mokslui. Nuo pirmos klasės iki mokyklos baigimo
buvo mokslo pirmūnė. 1975 m. apdovanota ženkleliu „Už labai gerą mokymąsi“.
Tokia pat veikli, iniciatyvi Alvida išliko ir išėjusi iš mokyklos. Studijų metais buvo išrinkta Vilniaus miesto deputate. Lankė sunkiai gyvenančias šeimas,
rūpinosi, kad tos šeimos gautų joms reikalingą paramą.
Puikias auklėjimo pamokas Alvida gavo savo šeimoje. Onos ir Broniaus
Bučelių šeima visoje Užpalių seniūnijoje (tuomet apylinkėje) buvo žinoma ir gerbiama. Tai darbštūs, nuoširdūs žmonės, visiems linkintys gero, norintys kiekvienam padėti, nuraminti ir paguosti, esant reikalui, suteikti ir materialią pagalbą. Ši
šeima išaugino tris puikias dukras: Galiną, Aušrinę ir Alvidą. Visos išsilavinusios,
nuoširdžios, mylinčios savo gimtuosius Užpalius ir šio krašto žmones. Malonu jas
susitikti Užpaliuose ir pabendrauti.
Mokykloje Alvida buvo mylima klasės draugų ir mokytojų, visada geranoriška, puikios nuotaikos, maloniai bendraujanti su bendraamžiais ir vyresnio
amžiaus žmonėmis. Šios savybės išliko iki šių dienų.
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Visada trokštanti žinių, mėgstanti savo darbą, Alvida turi mažai laisvo laiko. Vasarą, būdama Užpaliuose, labai gražiame tėviškės kampelyje ant Šventosios
kranto, ji ne tik džiaugiasi ją supančia gražia gamta, bet vis rašo, kuria.
Kartu su vyru Petru išaugino taip pat gabų sūnų Marių, kuris baigė VU
Programų sistemų studijas ir įgijo informatikos magistro laipsnį.
Buvusi Alvidos klasės auklėtoja Vanda Kuliešienė prisimena:
Dar m kykl s su le ū ama Alvi a rei k si kai asmeny
ini
ciatyvi turinti tvirt nu m nę ir su e anti
a inti u eln
m kyt ų asitik im ir a ar
imtai ir atsakin ai iūr
m kym si ei ai atik tas arei as
munika ili su e anti ma
l niai ir kultūrin ai en rauti su m n mis
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Mokslo premijos laureatų rikiuotėje
užpalėnas Ričardas Makuška
Stanislo as Balčiūnas

Daugelio garsių Lietuvos profesorių išminties
lopšys – Užp lių padangėje. Garsenybių jau nebesuskaičiuosi ir ant abiejų rankų pirštų, pradedant pasaulio
įžymybe geografu Kaziu Pakštu, Amerikos kosminių
laivų dizaineriu profesoriumi Julium Jodele. Į eilę
įrašykime fiziką Antaną Žvironą, chemijos profesorių
Povilą Algirdą Vaškelį, grupę žemės ūkio profesorių – brolius Joną ir Vytautą Konstantiną Sirvydžius,
buvusius Žemės ūkio akademijos rektorius Rimantą
Urboną ir Albiną Kustą, matematikos profesorius Kazimierą Sakalauską ir Joną Sunklodą, humanitarinės
krypties profesorius Bronių Vaškelį ir Algirdą Vyžintą.
ro . ičardas akuška
Prie mūsų valsčiaus ribos – visame pasaulyje garsaus
Vilniaus uni ersiteto oli er
kardiologo Vytauto Jono Sirvydžio gimtinė.
e i os katedro e.
.
Apie vienų jų darbus plačiai žinome, apie kitų
nelabai ką nutuokiame arba nelabai ir tesidomėjome,
tačiau kai 2011 m. tarp mokslo premijos laureatų per radiją ir televiziją išgirdome gamtos mokslų profesoriaus, chemiko Ričardo Makuškos pavardę, malonus
jausmas visiems kraštiečiams paširdžius pakuteno.
hemija ne kiekvienam lengvai įkandamas mokslas, ypač organinė, o jos dalis – polimerai – net ir šiuos mokslus studijavusiems kartais atrodo tarsi klampynė
protui. O ką jau kalbėti apie naujų polimerų sintezę, kuriai profesorius Ričardas
Makuška naudojo naujus ir modernius gyvybingosios radikalinės polimerizacijos ir
vadinamosios „klik“ chemijos metodus. Todėl nebandydami perprasti tų metodų
ir procesų pažvelkime tik į Ričardo Makuškos darbų kasdienybę, kuri užfiksuota
jo mokslinėje biografijoje.
1974 m. aukso medaliu baigęs Užpalių vidurinę mokyklą, Ričardas Makuška po penkerių metų rankose jau laikė Vilniaus universiteto hemijos fakulteto
absolvento diplomą su pagyrimu. Dar po penkerių metų apgynė chemijos mokslų
kandidato disertaciją (1993 m. nostrifikuotas gamtos mokslų daktaru). Vėliau stažavosi Japonijoje Tokijo universitete bei Suomijos Kokolos technologijos institute.
Profesinę veiklą pradėjęs Vilniaus universiteto hemijos fakulteto Polimerų chemijos
katedros vyresniuoju laborantu, asistentu, 1991 m. Ričardas Makuška jau buvo
Polimerų chemijos katedros vyresniuoju dėstytoju, hemijos fakulteto prodekanu,
o netrukus tapo tos pačios katedros vedėju, docentu, nuo 2004 m. iki dabar
R. Makuška – Vilniaus universiteto hemijos fakulteto Polimerų chemijos katedros
vedėjas, profesorius. Jam vadovaujant jau apgintos 9 mokslų daktaro disertacijos,
mokslinių darbų sąraše per 220 straipsnių, iš jų 80 – recenzuojamuose žurnaluose.
Dar sovietmečiu Ričardas Makuška gavo 7 TSRS išradimų autorinius liudijimus,
o dabar jau turi 1 JAV patentą, dar pateiktos 2 paraiškos Europoje ir viena JAV
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paraiška patentams. Jis yra 5 mokomųjų knygų bendraautoris, studentams ar
magistrantams dėsto cheminę technologiją, polimerų tyrimo metodus, gamtinių
stambiamolekulinių junginių, polimerizacijos reakcijų mechanizmų paslaptis. Tai
toli gražu ne visa jo mokslinė ir pedagoginė veikla, juo labiau, kad profesorius
Ričardas Makuška dar yra Vilniaus universiteto Mokslo komiteto pirmininkas,
Senato narys, hemijos fakulteto tarybos narys, kasmetinės tarptautinės konferencijos „Baltic Polymer Symposium“ organizacinio komiteto narys, Lietuvos mokslo
tarybos ekspertas, žurnalo „ hemija“ redkolegijos narys.
Ir dar pridursime, kad jis, šeimos tėvas, kartu su žmona ekonomiste Sigute užaugino du vaikus – Gytenį, gimusį 1983 m., dabar... ir Kęstutį, gimusį
1985 m., dabar...
Tai tik sausos daug pasiekusio mokslininko biografijos eilutės, tačiau kur
kas įdomiau, kaip jis to pasiekė, kur pradžių pradžia, kas jam padėjo arba trukdė
kopti į mokslininko karjeros, Lietuvos mokslo laureato aukštumas. Todėl profesoriui
ir pateikiau keletą klausimų, į kuriuos jis atvirai nuoširdžiai ir įdomiai atsakė.
Ar sunku mokykloje kaimo vaikui Ką prisimeni iš vaikystės, jaunystės,
kad tai įrodytum
Sunkumų kaimo vaikui nereikėtų sureikšminti. Fiziniai sunkumai (dideli atstumai, ankstyvas kėlimasis ir pan.) ar papildomi namų ruošos darbai tik priverčia
racionaliau paskirstyti laiką ir užgrūdina. Mano supratimu, noras ko nors pasiekti
priklauso ne nuo to, ar tu iš kaimo ar iš miesto, o nuo lyderystės pojūčio. Šį
pojūtį lemia ne tik genai, bet ir šeima bei pirmieji mokytojai. Man šiuo požiūriu
pasisekė – nuo mažens buvau skatinamas, palaikomas, manimi tikima, laikomas
pavyzdžiu. Negalėjau apvilti... Iki šiol atsimenu, kad būdamas penktoje ar šeštoje
klasėje vieno uždavinio niekaip negalėjau įveikti, todėl nuėjau pas kokiais 4 metais
vyresnį kaimyną, kad padėtų. Jam taip pat nepavyko, be to, jis ieškojo trafaretinių
sprendimų. Mane tai nuvylė ir nustebino, tačiau kartu leido suvokti, kad aš mąstau
giliau, todėl sprendimą galiu rasti pats. Sprendimą radau, bet ne tai svarbiausia.
Svarbiausia tai, kad man susiformavo pojūtis, jog aš galiu padaryti tai, ko siekiu.
Tiek Vil čių aštuonmetėje, tiek Užpalių vidurinėje mokyklose buvau žinių
autoritetas. Atvykus studijuoti į Vilniaus universitetą, pasitikėjimas savo galimybėmis kažkiek susvyravo, nes kursas buvo labai stiprus, įstojo daug gabių ir labiau
ičardas
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išprususių (čia jau miesto privalumai)
bendramokslių, kai kurie iš jų mėgdavo
pasirodyti „kietuoliais“. Tačiau viskas
stojo į savo vietas jau po pirmosios sesijos, ypač po pirmojo kurso. Aš tapau
pirmūnu, savo grupės lyderiu, mano
autoritetas VU hemijos fakultete labai
greitai augo. Vėliau teko girdėti, kad
moku perteikti tai, ką žinau, parodyti,
kad žinau. Mano paties vertinimu nei
mokykloje, nei universitete, nei dabar
mano žinios nėra išskirtinės; tiesiog iš tų
pačių žinių aš moku „išspausti“ daugiau,
ičardas akuška su tė ais iu i a ir uo u
seseri i
idi a ir roliu onatu tė
na o
padaryti tinkamus apibendrinimus.
.
Nebuvau apsnūdęs ir užklasinėje kie e Vilučiuose.
veikloje, nors ten ir nebuvau lyderis:
grojau Užpalių vidurinės mokyklos vokaliniame-instrumentiniame ansamblyje, su
kuriuo koncertavome kelių aplinkinių rajonų kultūros namuose ir mokyklose, atstovavau mokyklai rajoninėse slidinėjimo, kroso, orientacinio sporto, šaškių varžybose.
Kodėl netapai literatu, kalbininku Kaip sekdavosi rašyt rašinius Gal dalyvavai literatų, skaitovų ar kt. konkursuose
Nuo mažens buvau linkęs į tiksliuosius mokslus – patiko matematika, fizika, chemija. Rašinius taip pat rašiau gerai, pvz., vidurinės mokyklos baigimo
rašinys net buvo įtrauktas į geriausių Lietuvos abiturientų rašinių rinkinį. Tačiau
rašyti buvo sunku, teko „spausti“ iš savęs, nejutau pasitenkinimo. O jau užsienio
kalbas mokytis tai buvo tikra kankynė. Užpalių vidurinėje ir universitete šiek tiek
pramokau prancūziškai, o vėliau teko pačiam įvaldyti anglų kalbą, nes be anglų
kalbos tiksliuosiuose moksluose nėra ką veikti.
Kas, kodėl ir kaip užkrėtė chemiko bacila Ką pasiekei mokykloje
hemiko bacila užkrėtė chemijos mokytoja Ona Čiegienė. Ji buvo tikra
entuziastė, skatino papildomai dirbti, spręsti uždavinius, dalyvauti chemijos
olimpiadose. Teko dalyvauti rajoninėje jaunųjų matematikų olimpiadoje, patekau
tarp prizininkų, tačiau nebuvau pirmas. O štai pirmąsyk padalyvavęs Uten s
rajono jaunųjų chemikų olimpiadoje, tapau jos nugalėtoju. Nuvažiavau į respublikinę jaunųjų chemikų olimpiadą Kaun ir, savo nuostabai, tapau prizininku.
Vėliau tą patį rezultatą pakartojau dar du kartus. Kaip Lietuvos jaunųjų chemikų olimpiadų prizininkas, patekau į respublikinę jaunųjų technikų vasaros
stovyklą Ignal noje, kurioje patyrę VU hemijos fakulteto ir hemijos instituto
darbuotojai, skaitydami paskaitas ir demonstruodami bandymus, galutinai mane
pastūmėjo link chemijos.
hemija, o ypač organinė, kiek prisimenu, sudėtingas mokslas, ar niekad
nesigailėjai įsipainiojęs ton raizgalynėn
Visko buvo. Sudėtingumas neglumino, tačiau nusivylimas ne kartą apėmė
žinant, kad negali kažko padaryti tik todėl, kad nėra tinkamos mokslinės aparatūros. Pasaulyje daroma, o Lietuvoje negalime. Juk šiuolaikinė mokslinė aparatūra
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daugumą Lietuvos laboratorijų pasiekė tik per pastaruosius dvejus metus, kai
plūstelėjo Europos Sąjungos Struktūrinių fondų lėšos. O prieš 10–15 metų padėtis buvo apgailėtina, daug blogesnė, negu tarybiniais laikais. Štai tada ir kilo
minčių, kad gal geriau būčiau tapęs matematiku, nes jiems techninė bazė mažiau
svarbi. Išgelbėjo tai, kad susiradau tinkamų užsienio partnerių su didelėmis jų
laboratorijų galimybėmis.
Kas ir kodėl buvo autoritetas (profesūros) studijų metais, o gal ir vėliau
Ką teko pasiekti studijų metais, kokie studentiško gyvenimo epizodai iki šiol
džiugina širdį
Iš studijų ir pirmųjų darbo universitete metų labiausiai prisimenu profesorių
Gerardą Bajorą, kuris buvo puikus mokslininkas, pedagogas ir administratorius
(katedros vedėjas, dekanas). Žavėjo ne tik jo atsidavimas darbui ir žingeidumas,
bet ir žmogiškoji šiluma, nebijojimas imtis atsakomybės ir net rizikuoti. O apie jo
diplomatinius sugebėjimus tiesiog sklido gandai – su bet kuo jis galėjo užmegzti
pokalbį, nuo bet ko galėjo „atmušti“ pašnekovą.
Veiklos studijų metais turėjau daug. Dalyvavau studentų mokslinės draugijos
veikloje, skaičiau pranešimus studentų konferencijose (ne tik iš chemijos, bet ir iš
visuomenės mokslų), dirbau organizacinį darbą studentų organizacijose. Įsiminė
studentų mokslinė-gamybinė praktika Vokietijos demokratinėje respublikoje (pirmoji išvyka į užsienį), išvyka į Rusijos „aukso žiedą“ (senuosius Rusijos miestus),
konferencija Volgograde, vadovavimas studentų statybiniam būriui Suvalkijoje.
Beje, tame statybiniame būryje buvo ir būsimasis Seimo narys, ir viceministras, ir
profesorius, ir būtent su jais turėjau daugiausia vargo – jie labiau mėgo „dirbti
liežuviu“ negu kastuvu.
Kas studijų metais buvo velniškai įdomu Gal plačiau iš tų kursų galėtum
pailiustruoti...
Kažko velniškai įdomaus negalėčiau išskirti. Tačiau labai įdomių epizodų
prisimenu daugybę: tai ir Vilniaus universiteto 400 metų iškilmės, kurių metu
buvo ir rimtų pasisėdėjimų, ir eisenų per miestą, ir pasilinksminimų su kolegomis iš kitų broliškų respublikų; tai ir profesoriaus Kazio Daukšo jubiliejus, kurį
švęsdami išragavome daugybę jo gamintų naminių vermutų; tai ir kasmetinės
hemiko dienos fakultete, kurioms ruošdavome vaidinimus, koncertus ir savas
kavines auditorijose; tai ir bulviakasiai kolūkiuose, ir grupės „cementovkės“, be
kurių sunkiai įsivaizduojamas tarybinio studento gyvenimas.
Svarbiausios mokslinių darbų temos. Kas nulėmė, kad jos atsirado Tavo gyvenime, kiek tenka prisidėti prie to, kas dabar daroma ar būtina daryti Lietuvoje...
Šiuo metu išskirčiau 3 svarbiausias savo mokslinių darbų kryptis: 1) šepetinių jonogeninių polimerų sintezė ir tyrimas; 2) katijoninių polimerų kaip genų
transfekcijos reagentų sintezė ir tyrimas; 3) gyvybingosios radikalinės polimerizacijos vandeninėse terpėse metodų vystymas. Pirmosios dvi kryptys taikomojo
pobūdžio – siekiama gauti naujas funkcines medžiagas su tam tikromis savybėmis,
būtinomis jų panaudojimui aukštosiose technologijose. Šepetiniai polimerai panašūs į šepetėlius pieno buteliams plauti, naudotus tarybiniais laikais, tik maždaug
milijoną kartų mažesni. Tokių molekulinių šepetukų gausu mūsų sąnariuose,
būtent dėl jų sąnariuose beveik nėra trinties. Mes neturime tikslo pakeisti mūsų
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sąnariuose esančias medžiagas, mes tik norime jas imituoti, t. y. sukurti analogus technikai, kurie dešimtis ir šimtus kartų sumažintų trintį, trukdytų sulipti
nanodalelėms ar paviršius apsaugotų nuo baltymų adsorbcijos. Vykdant antrąją
darbų kryptį, pavyko susintetinti naujos struktūros katijoninius polimerus, kurie
yra tarp geriausių pasaulyje žinomų genų transfekcijos reagentų. Genų transfekcija – tai genų (trumpų nukleino rūgščių segmentų) įterpimo į ląsteles procesas.
Tai labai svarbus instrumentas genų terapijoje (pvz., gydant vėžines ir kai kurias
paveldimas ligas), kuriant transgeninius organizmus (pvz., genetiškai modifikuotus
augalus) ir molekulinėje biologijoje. Naujieji genų transfekcijos reagentai, kurie
patentuojami Europos Sąjungoje ir JAV, buvo sukurti vykdant užsakomuosius
UAB „Fermentas“ (dabar „Thermo Fisher Scientific“) darbus ir bendradarbiaujant
su šios įmonės mokslininkais; šioje įmonėje jie gaminami ir parduodami (prekinis
vardas TurboFectTM) daugeliui pasaulio laboratorijų.
Mokslinių temų užuomazga – mano buvusio vadovo prof. G. Bajoro darbuose, skirtuose vandenyje tirpių ir jonogeninių monomerų polimerizacijai. Vėliau
tematikas koregavo gyvenimas – atsirado „madinga“ gamtinių polimerų modifikavimo linija, savo pageidavimus kėlė užsienio partneriai, su kuriais kartu vykdėme
Europos Sąjungos finansuojamą projektą, bendradarbiauti pasiūlė bene stipriausią
Lietuvoje veikiančiose įmonėse mokslo padalinį turinti UAB „Fermentas“.
Ką naudingo Lietuvos žmogui gali duoti aukštai įvertinti Tavo moksliniai
darbai Kaip šioje srityje atrodome pasauliui
Mokslas arba yra, arba jo nėra. Kaip negali būti Vokietijos mokslo, taip
negali būti ir Lietuvos mokslo. Mokslas yra tik tada, jeigu tavo darbai įdomūs
pasauliui, jeigu jie nauji, o ne bandantys atkartoti tai, kas jau buvo kažkur padaryta. Jeigu tu nesi matomas, tavęs necituoja, vadinasi, tavo darbai neaktualūs arba
„knebinėji“ seniai žinomus dalykus. Tada gali kilti klausimas: ar reikia vystyti
brangiai kainuojantį mokslą Lietuvoje, gal tegu tai daro turtingesnės valstybės
Atsakymas paprastas: ne tik reikia, bet ir būtina. Vystant mokslą sukuriamos
naujos technologijos ir, svarbiausia, stiprinamas šalies intelektinis potencialas. Be
mokslo negali būti šiuolaikinio universiteto; tada Lietuva liktų tik pigios darbo
jėgos šalimi. Tikiuosi, kad mano darbai naudos Lietuvai duoda. To įrodymas –
ne tik sukurtos naujos medžiagos, bet ir keliasdešimt mano mokinių (tarp jų – 9
mokslo daktarai), mokslinius tyrimus atlikusių mano laboratorijoje.
Kokiuose žurnaluose – Lietuvos, užsienio – skelbei straipsnius Ar tik
mokslinius
Esu paskelbęs apie 80 mokslinių straipsnių, iš jų apie 50 aukštai kotiruojamuose tarptautiniuose žurnaluose, leidžiamuose JAV, Vokietijoje, Didžiojoje Britanijoje ir kitose šalyse („Macromolecules“, „Langmuir“, „Polymer“ ir kt.). Maždaug
15 pastarųjų metų rašau tik angliškai – paprasčiausiai lietuviškai nėra kam jų
skaityti. Patekti į solidžius žurnalus nėra lengva – straipsnius recenzuoja kitų šalių
panašios srities mokslininkai. Aš taip pat esu kelių tarptautinių žurnalų recenzentas, padedu atrinkti tinkamus publikuoti straipsnius. Turiu bendrų publikacijų
su Karališkojo technologijos instituto (Švedija), Berlyno techniškojo universiteto
(Vokietija), Oksfordo universiteto (Didžioji Britanija), Aarhus universiteto (Danija), Makromolekulių chemijos instituto (Čekija) ir kitų šalių mokslininkais. Galiu
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pasigirti, kad tarp publikuotų straipsnių yra ir tokių, kuriuos pasaulio mokslo
bendruomenė cituoja 50 ir daugiau kartų. Reikia pripažinti, kad šie skaičiai yra
geri tik Lietuvos „padangėje“, lyginant tarptautiniu mastu, tai būtų tik vidutiniai
mokslininko rodikliai. Bet gal ir tai neblogai – galime kaip lygūs bendrauti su
garsiausių pasaulio universitetų mokslininkais.
Kokioje tarptautinėje konferencijoje buvo sunkiausia, įspūdingiausia ir kur
nustebinai kitus, kad paskui sekiojo iš paskos, norėdami sužinoti kuo daugiau
apie Lietuvos mokslininkų darbus Kaip užsieniečiai vertina lietuvių mokslą
Teko dalyvauti mokslinėse konferencijose daugelyje pasaulio šalių – ne tik
Europos šalyse ir JAV, bet ir tolimesnėse ar egzotiškesnėse – Australijoje, Indijoje,
Taivane. Jeigu tai rimta tarptautinė konferencija, atmosfera visur panaši, dominuoja
argumentai, o ne emocijos. Negalėčiau pasigirti, kad kur nors buvau sekiojamas.
Be abejo, buvo tokių, kurie domėjosi mano darbais, siūlė bendradarbiauti ir pan.,
tačiau nelabai kam rūpėjo, kur tie darbai daromi arba kodėl Lietuvoje. Mokslininkų pasaulis šiais laikais yra bendras, labiau domina idėjos ir metodai, o ne
kur tai daroma.
Kalbant bendriau, mokslo pasiekimais Lietuvoje nelabai galime pasigirti arba,
tiksliau, jie yra vidutiniai. Juk neturime nė vieno Nobelio premijos laureato, Lietuvos universitetai nepatenka į 500 geriausių pasaulio universitetų sąrašą. Turbūt
rastume tik keletą mokslininkų Lietuvoje, kurie yra laikomi iškiliais pasauliniu
mastu. Šie dalykai neatsitiktiniai: tarybiniais laikais buvome didelės šalies provincija, atkūrus nepriklausomybę, labai stigo pinigų mokslinei įrangai ir aukštojo
mokslo finansavimui, mokslinis potencialas sumenko dėl „protų nutekėjimo“ ir
gabaus jaunimo prioritetų pasikeitimo, Lietuvoje beveik nėra įmonių, kurios būtų
mokslui imlios ir turėtų mokslo (tyrimo ir vystymo) padalinius.
Ko labiausiai reikia Lietuvos mokslui, nekalbant apie pinigus Ar esi patenkintas dėmesiu, mokslo pasiekimų panaudojimu ir pan. Kokiame kolektyve
dabar dirbi
Labiausiai Lietuvos mokslui reikia mokslui imlių gamybos sričių, įmonių,
taikančių aukštąsias technologijos. Tokios įmonės, kurių labai daug JAV, Vokietijoje, Danijoje ir kitose išsivysčiusiose šalyse, formuluoja užsakomuosius tyrimus
ar vykdo bendrus tyrimus su universitetais. Tai didžiulė paskata mokslui. Deja,
Lietuvoje tokių įmonių labai mažai. Žinoma, įmonės, kurios dalį savo lėšų galėtų skirti moksliniams tyrimams, negali būti mažos, t. y. jų veikla arba bent jau
pardavimai turi neapsiriboti Lietuva. Šią problemą supranta ir Lietuvos politikai,
todėl į Lietuvą bandoma pritraukti pasaulinių korporacijų padalinių, steigiami
mokslo slėniai, kuriuose numatoma kurti pumpurines universitetų ir mokslo
institutų įmones, skatinamas ūkio subjektų užsakomųjų darbų vykdymas.
Lietuvos mokslui reikalingi ir organizaciniai pertvarkymai. Dauguma mokslo institutų turėtų būti prijungti prie universitetų, savarankiški galėtų likti tik
tie, kurie atlieka didelės apimties taikomuosius tyrimus ir patys išsilaiko. Turėtų
atsirasti mokslo ir tyrimo padalinių didelėse Lietuvos įmonėse, tokių padalinių
atsiradimą turėtų skatinti, taip pat ir finansiškai, Lietuvos vyriausybė. Biudžeto
lėšomis išlaikomų mokslininkų galbūt galėtų būti ir mažiau, tačiau jie turėtų būti
geriau finansuojami.
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Labai didelė problema, trukdanti vystytis mokslui Lietuvoje, yra biurokratizmo pančiai. Biurokratizmo pančiuose skęsta visa Europos Sąjunga (jei taip bus
toliau, ji niekada pagal pasiekimus nepriartės prie JAV, ją jau lenkia Japonija ir
Pietų Korėja), tačiau Lietuvoje padėtis dar blogesnė. Lietuvos biurokratai dreba
dėl savo vietos ar nepakankamai pasitiki sveika nuovoka, todėl Europos Sąjungos reikalavimus dar sugriežtina, reikalauja net absurdiškų dalykų (pvz., buvo
toks reikalavimas: pildyti žurnalus, nurodant mokslininko kiekvienos dienos ir
valandos darbus, dabar yra – ketvirčio pabaigoje tiksliai išleisti pagal sąmatą numatytus pinigus). O kur dar šūsnys absurdiškų popierių ruošiant viešųjų pirkimų
dokumentus, nesibaigiančias savianalizes, akreditacijas, kokybės vadybos formas...
Katedros vedėju dirbu 20 metų ir galiu atsakingai pareikšti, kad per tą laiką
„popierinių reikalų“ padaugėjo bent 10 kartų. Taigi dažniausiai mokslui lieka tik
vakarai ir savaitgaliai.
Kurioje šalyje įdomiausi studentai O moterys Kodėl žmona iš Lietuvos,
o ne iš kokios Kubos
Džiaugiuosi, kad studentų motyvacija mokytis per pastaruosius keletą metų
Lietuvoje akivaizdžiai pagerėjo. Manau, kad dabar jie mažai skiriasi nuo kitų
šalių studentų. Tiesa, užsienio šalyse studentai paprastai aktyvesni – politiškai,
visuomeniškai.
Na, o moterys Kuboje negražios ir neįdomios – pats ten prieš porą metų
buvau ir nusistebėjau. O štai Tanzanijoje, kurioje buvau praėjusią vasarą, priešingai
ir nelauktai, moterys padarė įspūdį.
Ar širdyje tik formulės, žmona, vaikai Ar dar lieka kokia kertelė Užpaliams, gimtinei
Negaliu pasigirti, kad su gimtine mane sietų glaudūs ryšiai. Baigiau Užpalių vidurinę mokyklą, tačiau joje mokiausi tik 9–11 klasėse, todėl ten pažįstamų nedaug. Daugiau ryšių su Vil čiais, kur baigiau aštuonmetę mokyklą ir
kur vasaromis dar gyvena mano tėvai. Žinoma, ir to laiko vis mažai... Kartais
apsilankau kraštiečių susitikimuose, kartais – Užpalių vidurinėje mokykloje. Vis
viliuosi, kad gal netrukus jau mažiau laiko skirsiu darbui, tada vėl patrauks
gimtinės pievos ir žmonės.

Iš pristatymų Lietuvos mokslo premijai
Vilniaus universiteto Senatas:
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„Thermo Fisher Scientific“ Vilniaus padalinys:
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Meilę miškams suradęs Dvarašilyje...
Stanislo as Balčiūnas

Užp lių gimnazija dabar gali didžiuotis, kad jos praeityje būta vaisingo
darbo, kuris jaunimui padėjo apsispręsti renkantis visuomenei, tautai reikalingas
profesijas. pač verti dėmesio Lietuvos miškus, gamtą puoselėjantys užpalėnai,
kurie savo likimą susiejo su Mykolo Stulginskio universitetu. Tai šio universiteto profesorius Albinas Kusta, docentas Vitas Marozas, studentas Mindaugas
Ilčiukas. Šios kelios eilutės bus skirtos gabiam, darbščiam Mykolo Stulginskio
universiteto Miškų fakulteto Ekologijos katedros vedėjui Vitui Marozui, kuris
1970 m. sausio 29 d. gimė Užp liuose, 1977 m. pradėjo mokytis Užpalių vidurinėje mokykloje ir kuriam Užpalių apylinkių gamta, kaip ir mokykla, tapo
kelrodžiu renkantis profesinį gyvenimo kelią.
Dar būdamas moksleivis, Vitas Marozas galėjo pasakyti ne tik ant kurio
kalnelio Dvarašilyje auga daugiausia voveraičių, kuriam slėny ūmėdės mėsingiausios, kur didžiausi geltonųjų baravykų pulkai išsibarstę, kur šernai vaikus
vedžioja, kur stirnos ganosi, bet ir kodėl nebegalima bažnyčios pataisais puošti.
Dar mokykloje mokėsi pažinti paukščius, iš giesmės juos atskirti. Tam net universiteto studijų nereikėjo – užteko dažnai pabuvoti gamtoje, pabendrauti su tais,
kurie moka skaityti ir pažinti jos paslaptis. Tokių progų Vitui Marozui nuo vaikystės buvo į valias. Ir tada, kai su močiute Veronika Petkūnaite rinko mėlynes
Dvarašilyje, ir tada, kai su biologijos mokytoja aiškinosi gamtos sudėtingumo ir
evoliucijos bruožus, ir tada, kai su miškininkų būrelio nariais Vyžuon miške
mokėsi miško želdinimo, kirtimo darbų, net pats su motopjūklu išmoko dirbti.
Dar mokykloje sužinojo, kas yra taksacija, dendrometrija ir kaip nustatyti medienos prieaugį per sezoną. Mokėsi ir baigė neakivaizdines ornitologų ir jaunųjų
programuotojų mokyklas.
Polinkis į gamtą lėmė miškininko profesijos pasirinkimą. 1988 m. įstojo
į Lietuvos žemės ūkio akademijos (dabar Mykolo Stulginskio universitetas)
Vito Marozo šeima
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Miškų fakultetą, kurį 1993 m. baigė su
pagyrimu. Tais pačiais metais įstojo į
Biomedicinos mokslų Miškotyros krypties doktorantūrą, kurią sėkmingai baigė
1998 m. sausio 16 d., apgynė disertaciją
„Pietų Lietuvos ąžuolynų sintaksonominė struktūra ir ryšys su miško tipais“.
Jaunasis mokslininkas Vitas Marozas
stažavosi elsinkio universiteto Žemės
ir miškų ūkio fakulteto Miško ekologijos katedroje (1995), Norvegijos žemės
ūkio universiteto Miškų fakultete (1998),
Pietų Bohemijos universitete Čekijoje,
Oksfordo universiteto Miškų institute
(2001) Didžiojoje Britanijoje.
1995 m. pradėjo dirbti Lietuvos
žemės ūkio universiteto Ekologijos katedros asistentu, 1998–2001 m. lektoriumi, o
nuo 2001 m. – docentu. 2002 m. išrinktas Vitas Marozas
Ekologijos katedros vedėju.
Mokslinių tyrimų kryptis: miško augalijos ekologija, klasifikavimas, biologinės
įvairovės apsauga. Vito Marozo mokslinių darbų, straipsnių, knygų, pranešimų
mokslinėse konferencijose sąrašas jau vos telpa į aštuonis puslapius. Daugiau
nei 80 mokslinių publikacijų autorius su kitais mokslininkais gvildeno daugybę
mums visiems aktualių temų: globalizacijos ir integracijos iššūkius rytų ir vidurio
Europos kaimui, sunkiųjų metalų kaupimąsi kai kuriuose miško augaluose, saugomų augalų rūšis Pietų Lietuvos ąžuolynuose, aplinkos veiksnių įtaką žemuogių
kokybei, pušynų gyvosios dirvožemio dangos pokyčius pusamžiuose medynuose
azotinių trąšų įmonės „Achema“ poveikio zonoje ir t. t.
Lietuvos žemės ūkio universitete Vitas Marozas dėsto miško ekologijos,
biologinės įvairovės apsaugos kursus.
Žmona Ligita taip pat ekologijos mokslais užsiima Vytauto Didžiojo universitete, o dukros – Vaiva (gim. 2001), Aistė (gim. 2005) ir Gustė (gim. 2011) – dar
tik bando perprasti tėvelių kasdieninių darbų prasmę.
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Vytauto Mikučionio svajonių sparnai
Stanislo as Balčiūnas

Kartais žmogus, nepasiekęs mokslo aukštumų, neturintis profesoriaus vardo,
dėl savo gyvenimo ir likimo, darbų nė kiek ne mažiau vertas dėmesio, negu į
žymiųjų užpalėnų gretas jau seniai įrašyti žmonės. Kai pasiklausai pasakojimų
apie išgyvenimus, lemtį, troškimus ar net klystkelius, apie praeitį, karo ar pokario
įvykius, atrodo, kad tie pasakojimai lyg iš kokio romano ar aštraus siužeto filmo.
Pasak užpalėno Vytauto Mikučionio, gimusio Maže kiškių kaime per pačius karo
uraganų metus, jaunimas pasakojimų apie jo likimą klausosi lyg fantastinių istorijų.
Kai įsiklausai į dabar jau Kaun gyvenančio užpalėno Vytauto Mikučionio
pasakojimus, nejučiom imi jausti sudėtingo ir įdomaus likimo žmogaus lemties
pulsą. Dar vaikystėje, kai jis galėjo stačias vaikščioti po stalu, išgyveno karo
dvelksmą, pasiekusį ir kaimo vaiko širdį.
Kartą, kai su tėvu pasikinkę arklį nuvažiavo į teną, grįždami Raši s miškelyje išgirdo šūvius. Tėvas pasakė, kad reikia grįžti kitu keliu, per Sudeiki s,
nes miškelyje šaudo žydus. Nors vaiko galvoje dar nebuvo svarstymų, kodėl juos
šaudo, bet jau pajuto baimę, kad šaudo žmones.
Artėjant frontui iš Rytų, tėvai susikrovė mantą ir išvažiavo į gimtuosius
Vygėli s, nes galvojo, kad Užp liai bus bombarduojami ar vyks mūšiai dėl miestelio. Taigi ir netoliese esančiame kaime gali būti karšta. Besitraukdami vokiečiai
tėvo gimtuosius namus, stovėjusius pamiškėje, sudegino padegamosiomis kulkomis,
o vokiečių aviacija, norėdama susprogdinti tiltą per Šventąją, daugelį Užp lių
miestelio pastatų sulygino su žeme.
Praūžus karo vėtrai, V. Mikučionio tėvai, kaip ir daugelis kitų karo išblaškytų žmonių, grįžo į Maže kiškius. Jų namuose tuo metu buvo apsigyvenusi rusų
šeima, atkelta nuo Velykije Luki miesto, todėl Vytautas greit pramoko rusiškai, o
rusų vaikai – lietuviškai. Bet laikinieji gyventojai greitai išsikraustė.
V tautas
su

ikučionis

ona anina
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Frontui nuėjus Vakarų link, vieškeliu per Mažeikiškius vis slinko tankų
ir pėsčių rusų kariškių kolonos. Buvo
graži saulėta diena. Mama ruošė pietus, kai nuo žygiuojančių kariškių pulko
atsiskyrė du kariškiai ir patraukė link
Mikučionių sodybos. Jie paprašė valgyti.
Taigi mama atnešė šaukštus, pieno, iš
šulinio ištraukė sviesto dubenėlį (tuomet
šaldytuvo nebuvo ir vasarą daug kas
sviestą ir pieną laikydavo šuliniuose).
Bulvės dar nebuvo išvirusios. Kariškiai
ėmė pietauti – šaukštais kabinti sviestą.
Kol bulvės išvirė, dubenėlis jau buvo tuščias. Mama atnešė bulvių. Tuomet vienas
iš kariškių tarė:
čen kūsna a
aroša a
aša kaša
olodie
a e ka (liet. „Labai
skani košė, gera šeimininkė esate“).
an tada la ai uokin a atrodė. š
nesu ratau kad to e iš irto o e so iet
uona anina ir aikais
si o e
ena tokie ar šai
onės kad net V. ikučionis su
s iesto nėra at . an tada atrodė o ie
tiesio io liai kad s iesto nuo košės neatskiria , – prisiminė Vytautas Mikučionis.
Kai V. Mikučioniui sukako 14 metų, buvo laikas jam į komjaunuolius užsirašyti. Visus vertė. Kiti atsikalbinėjo, bet Vytautui išsisukti buvo ypač sunku.
Girdi, apylinkės pirmininko sūnus turi rodyti pavyzdį. Spaudimas darėsi vis
agresyvesnis. Išlaikydavo mokykloje iki sutemų. Pas mokyklos direktorių šaukdavo vos ne kasdien. Ir pareiškimas jau buvo užpildytas, – tik pasirašyk. Vieną
dieną vėl iškvietė pas direktorių. Ten jau sėdėjo visa garbingoji svita: direktorius,
klasės vadovas, mokyklos komsorgas ir rajono komsorgas, atvažiavęs dėl Vytauto.
Tikėjosi priversti. Pasodino prie stalo, priešais padėjo jau užpildytą anketą, į ranką
įspraudė rašiklį. Sako:
asiraš k ne ėr išeities. Bet Vytautas nesutiko.
auk tu
k a
kad suriks klasės vadovas. Dingo visas mandagumas. Kai paauglys išlėkė
iš kabineto, jam iškart palengvėjo ir nuo tos dienos baigėsi terorizavimas. Pora
mokinių girdėjo, kas vyko anapus durų. Dar ir dabar kai kas kaime atsimena,
kaip jaunąjį V. Mikučionį riė ė šlo in
ko auni
. Aišku, charakteristiką iš
mokyklos gavo tokią, kuri priminė kriminalisto, bet Vytautas niekur jos neatidavė,
tai ir liko „švarus“. Jis labai norėjo stoti į jūreivystės mokyklą. Juo labiau, kad
buvo gavęs pakvietimus į Kla pėdos jūreivystės ir Antavili žemės ūkio technikumą, kuris neviliojo. Tais laikais septynmetę baigusių buvo nedaug, todėl mokyklos
norėjo užpildyti savo auditorijas. Mama nuo jūreivystės atkalbėjo. Vytautas jai
dėl to labai dėkingas, nes, jei būtų stodamas pateikęs savo charakteristiką, tikrai
būtų meškos paslaugą sau padaręs.
Praėjus kiek laiko buvo stambinamos – jungiamos – apylinkės, ir tėvas
kaip mažaraštis liko be tarnybos. Apylinkei pradėjo vadovauti Šilovienė, tarybinio
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aktyvisto iš Mažeikiškių kaimo žmona. Vėliau tėvas dirbo kolūkyje. Abu sulaukė
senatvės. Tėvai atšventė auksines vestuves, o Vytauto Mikučionio likimas pasisuko taip, kad jis išvyko į V lnių ir ėmė dirbti V lniaus grąžtų gamykloje. Apie tą
gyvenimo tarpsnį jis štai ką papasakojo:
si
enau Vilniu e dir au r t
a klo e teko re uoti
r telius kuriais r ia as etalas. ar as do us et onotoniškas. ai i ien dien
a ačiau skel i
rii a i nau i
nariai Vilniaus aeroklu . ada is u o išlaiko as en osios
ra onės inisteri os ir adinosi en osios ra onės a ia inis
te nikos s orto klu as et aišku kai ir iso e so iet
alst ė e
is riklausė usiau kariškai
osaa o or ani a i ai. ai i s alsu o ir didelio noro skraid ti eda as atsidūriau tuose kursuose
o netrukus u au ak iestas eiti te niko arei as ruošti ir riiūrėti lėktu us nes et kokia te nika ane la ai ilio o. ano
lai ei s eikatos ko isi
erė au sėk in ai išlaikiau e a inus ir
rasidė o skraid ai. Bet ir o skr d io ne a iršiu niekada nes
tai neišdildo as risi ini as. išku skridau su ir uo u sa o
instruktoriu i ntanu ikučiu. e ratusia
akilti kokio kilo etro aukšt au oka et l
nieko a si ratau uk es askraidė
a ie er us aland ir ačia
au da ė tru ut a airuot. trodė
tikras kai as . Be ai iant ir
skr d
ntanas aė ė air ir
sis a in s susuko irties kil . ai i tokia
asui kai aš tada
u au atrodo ir lusos a irė. uo a ia inis s ortas ir do us
uk ne d iračiu a inė u. ačiau si intiniausi etai kai rudenio
atlikau ir
sa arankišk skr d . nstruktorius išli o u se ė sa o
sėd nės dir us ir alinkė o lai in o kelio. al o u erai tau kai
tu oki kai
oterius o an
kai au išeis tai ir us et
ent uk kiek ienas nori. ra toksai rus anekdotas. rasidė o
V.

ikučionis ruošia

lėktu

K

skr d iui
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karas.
asiškai ke a lakūnus. o d ie sa aiči instruktorius
sako
erai r to
ūš . Kursantas
er ia as instruktoriau
uk aš dar tu d ti erai lėktu o ne oku. nstruktorius
ent
norėsi nutū si
su ratai
to
ūš .
ai i al o u iskas ano rankose. irdis laka kinkos
ir i nera ios et ne i arod si kad i ai. Startas. ak lu uikiai
a skrendu rat . ū i
leid ia. ū iu...
die uliau iš iškelio ie uo kar i
and iš inė ir kar ės asklido. K dar ti
otoro skland tu e nėra ne atrauksi toliau. aiko a
st a s
ne e u o. Stai iai asukau kairiau kur lais esnis lotas tar
kar i ir nusileidau tru ut ka inda as ol kairiu s arnu et
lai in ai. tlekia instruktorius su dar ienu tokiu ačiu asu ir
k ato asi Kai kar ės neu adė
r
ktis suė ė kad šai osi
et šird e d iau iausi kad iskas ai ėsi lai in ai tik uoko
kitie s ridariau.
ai
a a u ra ė o d e i etai su skland tu ais K
a ūrietis ir
Blanikas .
rečiaisiais skraid o etais o ta skirt
ok
ir ats
au radė au instruktoriauti nes turė au šiokios tokios atirties tai
at radė au ir uosius skr d ius ketur iečiu lėktu u
K
.
kitais etais au ir ačia teko uks ruoti skland tu us kai
kad ane uks ruoda o kiti. Vis tiek aš er dau nesi er iau rie
lėktu o airo nes an skr dis skland tu u u o ne al ina ai
ielesnis ir ro antiškesnis. si ai duo i sėdi alt e ir t liai t liai
lauki okio triukš o. ik ka kur netoliese o kai kada ir isai
arti skrendi šalia skrie anči
andr ir ėriesi a ta iš iršaus.
o antika ra u neiš asak tai s ūdin a. Skrendi atrodo iskas
laukia o ta o ko o is. Bet skraid o ro antika reikalau a ir
atidu o ei atsako
ės. uk skland tu as neturi ariklio ir susta d ti ore o ne ano a tenka tik la iruoti airais. ai i reikia
isk s r sti a tos sukurtais ste uklais
ter inė is sro ė is.
ai os ir adinasi
ter ikai.
Ste i e ės a irši ir iūri kur turėt ūti k lanti šiltesnio oro sro ė
ter ikas. ai suartos dir os a iški lauk ės
kur neu učia šalti ė ai ir t. t. Viskas sis onina a alai sniui
kau iant atirt kai ir kiek iena e dar e. Bet turiu ri a inti
kad or kart teko atirti ri ikin at e kai iskas alė o ai tis
ūti i. ir as at e is dariau
šuol su arašiutu nes kiek ienais etais rieš rasidedant skraid o se onui ūda o ri alo as
šuolis arašiutu. ai toks at e is kai ant arašiuto ku olo u krito
keturios arašiuto stro os. ššokau rieš askutinis iš
esanči
lėktu e o nusileidau ir as et isk su e ė au susit ark t ore
ir lai in ai asiekiau e .
Kitas at e is kur kas sudėtin esnis. ai atsitiko kai es
a o skland tu
o o skridi o te niniai duo en s
iai
2077

U Ž PA L I A I I I

Lietuvos valsčiai

rieš skr d
skland tu u

skiriasi nuo
a ūriečio ar a Blaniko . škilus kilo etro aukšt
ir tik s ė us atsika inti stai a riu au
il nu arin suktuk
iš kurio iš est reikia ne tik orienta i os et ir ai iškos reak i os.
ai i tada lai ė kad u o didelis aukštis o išė au
nor al
skr d tik
aukšt e raradau
. ei ūčiau e iau tai
au ūt a. a. ir ši eiluči au ne eraš čiau.
ū i as iš oro asirinkt aikštel nėra aisi nors nea eidautina ro le a. et ir rati as ra
ū i as iš oro
asirinkt aikštel .
Skland tu u ali a asinaudo ant ter ikais nuskrist ana
didelius atstu us. an as eniškai teko skristi
k trika
ir
nuotol o
k .
. alukn s r arkas alukn s. asaul e
eros kok ės skland tu ais at r s s ortininkas ir ne ienas ra
nuskrid s net
k . ai eros kok ės skland tu o ir at rusio
iloto derinio re ultatas.
trodo nors ir dau
et
raė o et tokie dal kai niekada
neu si iršta. ai i
. radė au ir
a int su oro erd e.
uo tada au raė o
etai. trod t
iskas raeit e et neu si iršta ir ie i ora tre etas et kol ats okiausi skland iau
tik skland tu ais. o to radė au instruktoriauti
ok ti kitus
tai
at skraid ti lėktu u. r i tai ali iškristi iš at inties uk
adar ta a ie usantro tūkstančio start ir tiek at tū i . Kai
sako a iatoriai suta a akili
ir tū i
skaičius. Viskas uiku.
a ir šioks toks
al. skr d i
a a ėlis dar ir da ar neleid ia ūti a e in a
adan i
dr nei ta te nika K
oka
Ko ra lėktu as
K
net ir a re atas
erkules kuris skland tu
aukšt iškelda o a iau nei
er inut net ausis u ulda o. eki dan
koki
lai sni
ka u e eik kai raketa. r i nes a u. o a iršti ne ano a.
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Matematikas Vytautas Merkys
tanisl vas

al iūnas

Iš Užp lių krašto yra kilę gana daug stiprių ir
garsių matematikų, fizikų. Tai beveik legendinė asmenybė fizikas Antanas Žvironas, iš Kani kų kaimo kilęs
fizikas Kazimieras Sakalauskas, garsus matematikas
užpalietis Jonas Sunklodas. Tarp jų ir Vytautas Merkys,
gimęs 1930 m. gruodžio 15 d. Kėpi k., Užpalių vls.
Martyno ir Emilijos šeimoje jis buvo pirmasis vaikas.
Vėliau augo visas penketas, todėl nuo pat mažens
tėvų buvo įpratinti gerbti ir tausoti kasdienę duonos
riekę. Vaikystė ir dalis jaunystės prabėgo Kėpiuos , prie
pat Kušlių miško, kuriame visas pulkas vaikų ne tik
žaisdavo, bet ir uogaudavo, grybaudavo. Netoli buvo
ir dar vienas pramogų centras – Mominio ežerėlis.
1937 m. Vytautas Merkys pradėjo lankyti Mik nų pradžios mokyklą (nuo 1933 m. tai Abr miškio Matematikas Vytautas Merkys
pradžios mokyklos komplektas), kurioje mokėsi 3
metus, vėliau ketvertą kilometrų pėsčiom ėjo į Užpalių pradžios mokyklą, progimnaziją ir gimnaziją. Užpaliuose mokėsi 5 metus, o vėliau Uten s berniukų
gimnazijoje 4 metus.
1949 m., baigęs Užpalių gimnaziją, įstojo į V lniaus valstybinio universiteto
Fizikos ir matematikos fakulteto matematikos specialybę. 1954 m., baigęs VU,
pradėjo dirbti vyr. dėstytoju VU Astronomijos katedroje, vėliau nuo 1960 m. –
Skaičiavimo matematikos, o nuo 1980 m. Diferencialinių lygčių ir skaičiavimo
matematikos katedroje. 1969 m. apgynė fizikos ir matematikos mokslų kandidato
disertaciją, o nuo 1993 m., nostrifikavus šį mokslo laipsnį, tapo matematikos
mokslų daktaru. 1974 m. suteiktas docento vardas.
Merkių s y a

ių

kaime

2079

U Ž PA L I A I I I

Lietuvos valsčiai

V Merkys su mama
t vi k e

m

1973–1980 m. dirbo Skaičiavimo matematikos katedros vedėju, o 1980–1983 m.
Diferencialinių lygčių ir skaičiavimo matematikos katedros vedėju. 1958–1962 m. –
Fizikos ir matematikos fakulteto prodekanas, 1969–1974 m. – Matematikos ir
mechanikos fakulteto dekano pavaduotojas, o nuo 1974 m. iki 1992 m. – Matematikos fakulteto dekanas. Nuo 1995 m. sausio 1 d. pensininkas, nors dar keletą
irm i a iturientų lai a susitikusi
aukl t a

kar iuvien

antras i

metų
e in s

rieky e

V Merkys

u sta erri ta
m
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metų, nuo 1997 m. iki 2000 m. gruodžio 31 d., dirbo Diferencialinių lygčių ir
skaičiavimo matematikos katedroje docentu. Dirbdamas universitete dėstė teorinę
mechaniką, skaičiavimo metodus ir diferencialines lygtis.
Vytautas Merkys yra paskelbęs ne visiems mums perprantamų, bet matematikos mokslui labai reikšmingų mokslinių straipsnių apie kai kurių diferencialinių
lygčių sistemų stabilumą, redukavimą ir periodinių sprendimų egzistavimą, skaitė
pranešimus mokslinėse konferencijose. Daugelį metų buvo Lietuvos matematikų
draugijos valdybos narys, Matematikos fakulteto mokslinės tarybos pirmininkas,
VU Mokslo tarybos ir Senato narys.
Už nuopelnus Lietuvos švietimui ir mokslui apdovanotas Lietuvos matematikų draugijos igmo Žemaičio medaliu (2005 06 15), įvairiais garbės raštais
ir apdovanojimais.
Žmona Onutė – medikė, dabar jau pensininkė, duktė Diana baigė biologijos
studijas, o sūnus Arvydas – geologiją. Anūkė Vakarė Merkytė šiuo metu studijuoja
chemijos mokslus tame pačiame Vilniaus universitete.
Vytautas Merkys labai artimas gimtinės, savo krašto žmonėms, visada dalyvauja kraštiečių susitikimuose ir Vilniuje, ir Užpaliuose.
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Gyvenimas be kompleksų
Stanislo as Balčiūnas

Nors egzistuoja nuomonė, kad apie moters amžių viešai kalbėti nepadoru,
bet Užp lių kultūros centro koordinatorei Birutei Minutkienei tai nė motais. Sako,
moterys nori nuslėpti amžių, kai ieško jaunesnio meilužio, o Birutei prisipažinimas,
kad jai jau 47-eri ir ji nuolat bendrauja su daugiau nei dvigubai jaunesniais, kad
su jais kiekvieną savaitgalį leidžia šokiuose, vis dar vadinamuose diskotekomis,
jokių kompleksų nesukelia.
Nežinau, ar žmogus toks gimsta, ar gyvenimo vėtros to išmoko, tačiau
Birutei Minutkienei viskas, kas vyksta ir ką ji turi kasdien daryti, susiklosto taip
paprastai, kad atrodo, kitaip ir negalėtų būti. Jei reikia, gali sėsti ant arklio ir
nujoti į kaimą pas žinomą tautodailininką. Juk ir jaunystėje ant arklio sėdėdama ganė kolūkio karves. Tiesa, dabar nebūtų iš kur to arklio paimti, nebent iš
ūkininkės Viktorijos Jovarienės pasiskolintų, tačiau kasdienybėje Birutei kur kas
paprasčiau dviratis. Tai geriausia jos susisiekimo priemonė. Mašina nereikalinga,
nes, sėdusi ant dviračio, per keletą minučių Birutė iš vieno nedidelio miestelio
pakraščio atsiduria kitame, ir benzinui pinigų švaistyti nereikia.
Regis, kiekviena jos akimirka sudėliota paprastai, praktiškai, kasdieniškai,
kiekvienoje situacijoje ji gali rasti išeitį. Ji turi ir nešiojamąjį kompiuterį, kurį
labai vertina, nors dažnai jį tenka atidaryti atsuktuvu. Ir nieko nebestebina, kad
kultūros centre pasiėmusi į glėbį ji perneša garsiakalbius į kitą vietą ar, vykstant
saviveiklininkų spektakliui ar koncertui, prožektorius reguliuoja šepečio kotu.
Su jaunimu bendrauti Birutė jaučia ir pareigą, ir malonumą. Ji nesuprastų,
jei savaitgaliais jaunimas su alaus bambaliais šėliotų kur paupiais, kai gali puikiausiai pasišokti kultūros centre skambant jiems patinkančioms melodijoms. O
kas jaunimui patinka, ji nusiklauso net iš pro šalį važiuojančių automobilių, arba
savo pageidavimus jaunimas užrašo specialiame sąsiuvinyje.
Birutė
kraštieči

inutkienė
š entė e.

V. uknio nuotrauka
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Tiesa, kai daugiau nei prieš dvidešimt metų Užp liuose Birutė Minutkienė
pradėjo vesti diskotekas, kultūros centre tebuvo juostinis magnetofonas ir kasetės
su „Vairo“ bei „Rondo“ įrašais. Dabar Birutė jau sukrovusi nemažą muzikinį kraitį,
mėgsta paleisti Andriaus Mamontovo dainas, nostalgiją jai kelia Alos Pugačiovos,
Laimos Vaikulės „Vernisažas“ ar Dariaus Milerio grupės „Nojus“ melodijos. Svarbiausia, kad ir jaunimui, susirinkusiam pašokti, vis dar patinka ne tik „Modern
Talking“ muzika. Lietuviškos muzikos diskotekose taip pat apstu, nes Užpalių
jaunimas dar nepamišo nuo angliškai skambančių ritmų, o dažnai, pasak Birutės,
net prašo lietuviškos polkos, kad galėtų pašėlti rateliuose.
Kažkada egzistavusi nuomonė, jog kaimo šokiai be muštynių beveik neįmanomi, jau nukeliavo užmarštin. Po jaunimo konfliktų vietos policininkas ne kartą
klausė: „ r tau Birute reikia t šoki “ „ ai kad reikia – atšaudavo Birutė – O
kur auni as dėsis e šoki ne i u kauš sės
ašinas ieškoti asilinks ini
kituose
kai uose Kai šokiai
aliuose tė ai ra ūs
ašinos lieka ara uose.
Jau keleri metai Uten s kultūros centro direktorė užpalietė Asta Motuzienė
kas mėnesį man atsiunčia viso rajono kaimo kultūros centrų renginių kalendorių.
Peržvelgęs jį pagyrimo žodžius pirmiausiai skirčiau Užpaliams ir kultūros renginių
koordinatorei Birutei Minukienei, nes kaip tik šio centro renginių sąrašas būna
didžiausias. Tai ne tik valstybės ar tautos švenčių minėjimai, bet ir saviveiklos
spektakliai, tautodailės pamokos, tradicijų prisiminimai ir jų gyvasties prikėlimas. Daug įdomių renginių teko stebėti tradiciniuose kraštiečių susitikimuose.
Prieš metus, 2012 m. kraštiečių šventėje, stebėjome riterių kovas, tiesiog atviroje
aikštėje vykusį spektaklį apie buvusias turgaus tradicijas, o jaunimas visai neseniai regėjo jau užmarštin nukeliavusį sielių plukdymą Šventąja. Čia Birutės
Minutkienės išmonė ir iniciatyva liejasi per kraštus. Ji nuolat kupina idėjų, kaip
išjudinti jaunus ir senus, kaip seniems priminti praeitį, o jaunimą supažindinti
su tėvų jaunystės darbais ir pramogomis.
Tiesa, Birutė Minutkienė nėra grynakraujė užpalietė, bet ji, Birutė Jankauskaitė, gimusi tame pačiame sėlių krašte – R kiškio rajone, Kriaun seniūnijoje,
Vyt nų kaime, kur tuo metu, kai ji gimė, 1965 m. birželio 10 d., dar tebebuvo
„Laimės“ kolūkis. Tas namas, kuriame gimė Birutė, paženklintas ir kruvinais
įvykiais, ir linksmybėmis. Kiek žino pati Birutė, karo metais jų name buvo
sušaudyti 8 žmonės, vėliau nešildomame namo gale buvęs kolūkio sandėlis, o
dar vėliau čia rinkdavosi kaimo jaunimas į vakaruškas. Taip jau susiklostė, kad
ne muzikantas eidavo į šokius pas jaunimą, o jaunimas rinkdavosi pas muzikantą, nes Birutės tėvas, buvęs šaulys, baigęs keturis skyrius, gražiai grieždavo
armonika. Motina irgi baigusi tik pradinę, bet buvo meniškos dvasios žmogus –
dailiai megzdavo ir ausdavo. Sako, net gimdyti Birutę pradėjusi būdama prie
audimo staklių. Birutė buvo penktas vaikas šeimoje, pagrandukas. Kaip sunku
buvo augti, gali suprasti tik tas, kas augo kolūkio gyvulininkystės darbuotojų
šeimoje, kai tėvai daugiausia laiko praleisdavo fermose, o ne namuose su vaikais.
Bet tėvai mylėjo savo vaikus ir juose matė talentus, gabumus. Neatsitiktinai
tėvelis Birutei nupirko nedidelį akordeoną, o ji, pasiklausydama tėvelio grojimų,
tiesiog iš klausos išmoko groti. Baigusi Kriaunų vidurinę mokyklą, Birutė įstojo
į V lniaus kultūros mokyklą (dabar Vilniaus kolegijos Menų fakultetas). Studijų
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metais susipažino su mūsų kraštiečiu Jonu Urbonu, kuris pasiūlė Birutei atvykti
dirbti į Užpali s. Beje, tai vienintelė Birutės darbovietė. O kad dar turi socialinio
pedagogo specialybę, matyt, tai irgi padeda puikiai bendrauti su jaunimu, perprasti jų norus, užgaidas ir amžinai saugoti jų paslaptis, kurias dažnai Birutei
patiki ne tik merginos, bet ir vaikinai.
Tačiau gyvenimas jos kelio nenubarstė laimės perlais. Vos ketverius metus
išgyvenus su vyru, jis iškeliavo amžinybėn, palikęs ją su dviem mažamečiais sūneliais. Dabar jie jau išaugę solidžiais vyrais – 24 metų Tomas Londone studijuoja
antropologiją, o metais jaunesnis Deivydas – didelis Lietuvos patriotas, nevengiantis
to pademonstruoti tautos šventėse, pasirinko studijas Kaune.
Nenuostabu, kad Birutė Minutkienė iki šiol gyvena fantastikos, idėjų, o
kartais net mistikos pasaulyje. Sako, kad viskas prasidėję dar paauglystėje, nuo
J. M. Barrie spektaklio „Piteris Penas“, o augindama sūnelius aptiko A. de Sent
Egziuperi „Mažąjį princą“. Ir dar Birutė prisimena, kad įdomiausia moksleiviškų
metų knyga jai buvusi „Kino meno pagrindai“. Gal ji ir paskatinusi artimiau
susipažinti su Užpalių mokytojo, kino mėgėjo sūnumi televizijos operatoriumi
Vytautu Jukniu, kuris neabejingas savo kraštui, Užpalių gatvėm brukavotom,
V. Jovarienės žirgams ir jų lenktynėms. Dar, žinoma, Birutė Minutkienė prisimena Dž. Orvelo knygą „Gyvulių ūkis“ ir sako, kad kol kas geresnių knygų
dar nėra skaičiusi. Ji džiaugiasi gyvenime esanti laiminga, nugalinti visas bėdas,
net vėžio, paguldžiusio ją patalan, atsikratė ir teigia, kad gyvenime reikia „šėlioti o ne a ėti ir stenėti“. O laikui bėgant nepraranda jaunatviškų fantazijų ir
galvoja, kaip galima būtų padaryti, kad „ o reinkarna i os risi inčiau nors dal
šio e e ė e nu
ent aki irk .
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Kukli žymių mokslininkų šeima
Stanislo as Balčiūnas
Pranas Miškinis
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uslaidininki
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Jeigu pasakyčiau, kad Miškinio pavardė viena populiariausių Lietuvoje, nebūtų
didelė naujiena. Bet jei pasakyčiau, kad užpalėnai Vanda ir Pranas Miškiniai –
mokslų daktarai, tai kai kas ir nustebtų, nes nei Vanda, nei Pranas per daug
to neafišuoja, nesiveržia į tribūnas susirinkimuose, mitinguose. Vasarą jie dažnai
triūsia savo sode, augina braškes ir agurkus, pomidorus, kad žiemą galėtų savo
auginto derliaus pasidėti ant stalo – be chemijos, be pesticidų. Beje, kas yra ta
chemija, kaip veikia žmogų, ši šeima puikiai žino, nes Vanda ir yra biochemijos
specialistė – gamtos mokslų daktarė, kuri net disertaciją apgynė apie biologiškai
aktyvias medžiagas, dar tiksliau, priešvėžinius junginius ir jų sintezę.
Tiesa, Vanda Miškinienė nėra Užp lių krašto dukra – ji gimusi aras rajone,
Narš nų kaime, baigusi Ant lieptės vidurinę mokyklą. O Ant lieptę ir Užpali s
jungia ta pati Šventoji. Taigi ir likimas, matyt, taip lėmė, kad antalieptiškė Vanda
abielaitė savo gyvenimą susiejo su užpaliečiu Pranu Miškiniu.
Vandos abielaitės pavardė jos krašte irgi gana žinoma, nes ji – garsaus
advokato Vytauto abielos sesuo. Nuo brolio, žinoma, ji, nors yra mokslų
daktarė, gerokai skiriasi savo kuklumu, nenoru gvieštis didelių turtų, o jos
namų dvasia dvelkia subtilia ramybe, kurią suteikia jos pačios rankomis išausti
kilimai, dekoratyvinės aplikacijos, paveikslai. Sako, ji to išmokusi dar vaikystėje
iš savo mamos.
Dabar vasaras Vanda ir Pranas Miškiniai praleidžia kažkada dėdei Antanui
Kirveliui priklausiusiame name, nes Prano gimtinė – L gamiškio kaime, kur ne
tik namų per karą ir pokario audras nebeišliko, bet ir pamatų nebesurastume.
1951 m., kai Pranas mokėsi Užpalių vidurinės mokyklos ketvirtame skyriuje, visą
šeimą – tėvą Petrą, motiną Veroniką, seserį Genę, brolį Stasį – spalio pradžioj
išvežė į Krasnojarsko krašto Daursko rajono Malo Lopatino kaimą, kur Pranas
baigė ketvirtąjį skyrių, o aštuonmetė mokykla buvo toli, net už 10 kilometrų, –
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Sibiro keliais pėsti vaikais jos nepasiekdavo. Taigi, Pranas su tėvu ėmėsi šeimos
išlaikymo rūpesčių: kolūkyje žiemos naktimis prižiūrėjo galvijų fermą, o vasarą
ištisą parą ganė 120 karvių, dažnai net be miego.
Į Lietuvą Miškiniai grįžo 1958 m. pavasarį. Dienomis dirbdamas kolūkyje,
vakarais Pranas baigė 8 klases Užpalių vakarinėje mokykloje. Nors vakarinės mokyklos žinių bagažas neprilygo dieninės mokinių išprusimui, bet Pranas Miškinis
buvo ir gabus, ir darbštus, todėl be didelio vargo įstojo į tuo metu dar naują
prestižinio Vilniaus geležinkelių transporto technikumo automatikos ir telemechanikos specialybę. Ją baigęs, įgijo ne tik specialybę, bet ir vidurinį išsilavinimą.
Bet likimas taip susiklostė, kad, paskirtas į Latvijos Rėzeknės geležinkelio stotį,
ten nenuvyko, nes jau baigiant technikumą jį pakvietė į Mokslų akademijos Puslaidininkių fizikos institutą. Čia derėtų pastebėti, kad į mokslo institutą bet kokių
jaunuolių su technikumo diplomu nekviečia.
Savo darbštumą ir gabumus jis daug nesireklamuodamas įrodė jau dirbdamas institute, kai pradėjo studijas Leningrado geležinkelio transporto institute
ir, baigęs tris jo kursus, įstojo į Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto dieninio
skyriaus antrą kursą, bet, kad galėtų išgyventi, vakarais tęsė darbą Puslaidininkių
fizikos institute. Šiame institute Pranas Miškinis dirbo nuo 1966 iki 2002 m., kol
išėjo pensijon. Per tą laiką kartu su bendraautoriais ir vienas parašė keletą dešimčių mokslinių straipsnių, padarė reikšmingų išradimų ir Vilniaus universiteto
mokslinėje taryboje apgynė fizikos ir matematikos mokslų kandidato disertaciją,

Vandos
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iškinio

estu ės
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Vanda ir
iškiniai

ranas
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o, atkūrus Lietuvoje nepriklausomybę, nostrifikuotas į gamtos mokslų daktaro
laipsnį. Prano Miškinio nuoseklus atkaklumas ir pastovumas moksliniame darbe,
vainikuotas Puslaidininkių fizikos instituto vadovybės padėkomis „Už ilgametį
ir vaisingą mokslinį darbą“, regis, nedaug tepastebėtas kraštiečių gal ir todėl,
kad ne kiekvienam suprasti, ką reiškia kažkokių puslaidininkių sandūrų antrinio
pramušimo reiškiniai. Tai jau mokslo sfera. O kasdienybėje apsilankęs Vandos ir
Prano Miškinių šeimoje visad pajunti pagarbą ir dėmesį svečiui bei labai gražią
darną jų šeimoje.
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Ekonomistė išminties semiasi
iš kasdienybės
te a Mei uvien
M lien ( e in e)
su r liu
ir

Gra iu

m na

N Nari auskaite

Ona Molienė (Gražytė) – ekonomistė, socialinių mokslų daktarė, ilgametė
Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto pedagogė, docentė, nepartinė. Šeiminė
padėtis – našlė, sūnus Aidas (gim. 1973) – ekonomistas (bankininkystės specialistas), anūkė Diana (gim. 1996) – moksleivė.
Gyvenimo credo: kiekvienas m us ir vykis
mūsų m kyt as.
Gimė 1939 12 18 Nečioni k., R kiškio apskr., ūkininkų Onos ir Prano
Gražių šeimoje (jauniausia iš keturių vaikų). Motina kilusi iš Užpalių krašto
(buvusio Aukštu lių k.) Abukauskų šeimos, ištekėjusi vyriausioji sesuo Elena
Velutienė taip pat gyveno netoli Užpalių – Kaim nų k. (mirė 2001 m.). Eidamas
72 metus (1978 m.) netikėtai mirė tėvas, kuris mėgo kalvio amatą, jį pažinojusiųjų
buvo vadinamas kaimo ,,štukoriumi“. Po metų nuo nepagydomos ligos – motina.
Ją ne tik artimieji, bet ir visi pažinojusieji laikė nepaprasto gerumo, supratingumo, gilaus tikėjimo moterimi. Abu tėvai turėjo nemenkos įtakos savo vaikams.
1988 m. po sunkios ligos, nesulaukęs nė 58 m., Vilniuje mirė Onos brolis Jonas – sumanus automobilių remonto specialistas. Dar po dešimtmečio infarktas
pakirto darbštuolį jos vyrą Praną, o metais anksčiau jie buvo netekę vyresniojo
sūnaus Sauliaus. Ir vis dėlto netektys jos nepalaužė. Dabar Ona Molienė tegali
džiaugtis tik jaunesniojo brolio Broniaus Gražio (gim. 1934) – buvusio Klaipėdos
dramos teatro aktoriaus ir režisieriaus, tapytojo ir poeto ir jo žmonos aktorės
Nijolės Narijauskaitės nuolatiniu nuoširdžiu bendravimu telefonu ar lankantis jų
namuose Klaipėdoje (žr. nuotr.).
Baigusi Du kiškio septynmetę mokyklą, Ona Molienė 1953 m. pradėjo
mokytis Užp lių vidurinėje mokykloje, kurią baigė 1957 m. Tai buvo 9-oji šios
mokyklos abiturientų laida (žr. nuotr.).
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u uvusiais klas s rau ais
M lien
Onutė buvo klasės pirmūnė, turėjo gabumų visiems mokomiesiems tre ia i e in s
dalykams. Ne tik puiki matematikė,
bet ir literatė, skaitovė, ne kartą raiškiojo skaitymo konkursuose užėmė pirmąsias
vietas, kūrybinga, aktyvi mokyklos saviveiklininkė. Ji buvo klasės siela, visada
apsupta draugų, optimistė, savo puikia nuotaika užkrečianti ir kitus. Visada linkusi padėti, patarti. Turėjo autoritetą ne tik klasėje, bet ir visoje mokykloje. Ir po
mokyklos baigimo nepamiršo klasės draugų. Jos iniciatyva organizuojami klasės
susitikimai, o tarp susitikimų stengiasi pabendrauti su visais, atvyksta į kraštiečių
susitikimus. Užpaliai ir užpaliečiai Onutei liko labai artimi ir mieli.
Ketveri mokslo metai, praleisti Užpaliuose, Ona Molienei buvo savotiška
įžanga į savarankišką gyvenimą, nes, gyvendama privačiai, gimtuosius namus arti
Du kiškio pasiekdavo tik savaitgaliais, mindama vyrišką dviratį kartu su kitais
to krašto bendramoksliais.
Įskiepyta šviesaus atminimo mokytojų Alfonso Juzulėno meilė matematikai
ir pedagogės Nijolės Kuncytės pavyzdys iš dalies nulėmė ir O. Molienės būsimos
specialybės pasirinkimą. 1957 m. ji įstojo į Vilniaus valstybinio universiteto Ekonomikos fakultetą, kurį po penkerių metų sėkmingai baigė ir įgijo ekonomistės
profesiją, buhalterinės apskaitos ir statistikos specialybę. Beje, tai buvo pirmoji
tokių specialistų laida šiame fakultete, iš kurios net penki absolventai kartu su
Ona Moliene pasirinko ekonomisto pedagogo kelią, o vėliau įgijo atitinkamus
mokslinius laipsnius ir vardus. Ona Molienė su nostalgija prisimena studijų metus
Vilniaus universitete: tai ne vien įgytos žinios paskaitų, pratybų ir seminarų metu,
aktyvus dalyvavimas ir užimamos prizinės vietos SMD veikloje, bet ir laikas,
praleistas Universiteto dramos studijoje, repetuojant ir atliekant berniokiškus ar
pagyvenusių moterų vaidmenis, vadovaujant teatro aktoriams Arnui Rosenui ir
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Juozui Meškauskui, vėliau – Ramučiui Rimeikiui, nuotaikingos studentiško teatro
gastrolės po Lietuvą ir viešnagės jaunųjų artistų tėvų namuose, pažintinės ekskursijos į Maskvą ir tuometinį Leningradą ir visai neapkartusios dienos „Tauro“ ir
Čiurlionio studentų bendrabučiuose, draugiškai dalijantis iš tėvų namų atsivežtomis
valstietiškomis gėrybėmis – viskas jai paliko malonius prisiminimus. Neliko be
pėdsako ir jos pirmieji praktinio darbo įgūdžiai (1958–1959 m. antrame ir trečiame kursuose apskaitininkės pareigos vasaros atostogų metu Vilniaus universiteto
valgykloje Palangoje, dirbant kartu su kurso draugėmis – padavėjomis), padidinta
stipendija ir pirmasis atlyginimas, išsvajotas nemokamas poilsis pajūryje. Ne tik
vėlesnė jos gyvenimo patirtis, bet ir vienas iš tų dienų įvykių (kai viena kino
režisierė iš Rusijos, laiku nesumokėjusi abonentinio maitinimosi mokesčio, anksčiau
išvyko namo palikdama nemažą skolą valgyklai), Onutės manymu, suformavo
jos cre
,,kiekvienas m us ir vykis
mūsų m kyt as ir supratimą, kad reikia
pastebėti tokį mokytoją ir pasistengti išmokti jo pamoką.
1961–1962 m. m., studijuodama paskutiniame kurse, Ona Molienė įsidarbino
Vilniaus buhalterinės apskaitos žemės ūkio technikume dėstytoja (dėstė finansų
discipliną) ir kartu atliko pedagoginę praktiką, o gavusi ekonomisto diplomą su
pagyrimu, kaip jauna specialistė nuo 1962 m. rugsėjo 1 d. palikta dirbti Vilniaus
valstybinio V. Kapsuko universiteto Ekonomikos fakulteto Statistikos, buhalterinės
apskaitos, finansų ir kredito katedros dėstytoja. Ji nuo 1965 m. rugsėjo 1 d. konkurso
keliu išrinkta Statistikos ir buhalterinės apskaitos katedros vyr. dėstytoja, o nuo
1970 m. sausio 15 d., ryšium su katedros perorganizavimu, perkelta į Statistikos
katedrą. 1968 m. Ona Molienė įstojo į Maskvos ekonomikos statistikos instituto
neakivaizdinę aspirantūrą ir ją baigusi 1971 m. apgynė ekonomikos mokslų kandidato disertaciją tema: ,,Dar laik ir nau im statistin anali
(Lietuvos mašinų
gamybos įmonių pavyzdžiu) rusų kalba, mokslinis vadovas – prof. G. I. Baklanovas, jau tada turėjęs solidų organizacinio, mokslinio ir pedagoginio darbo stažą,
parengęs ir išleidęs pagrindinius pramonės statistikos vadovėlius, iš kurių mokėsi
ir Lietuvos ekonominių specialybių studentai. Onai Molienei gerą sektiną įspūdį
paliko jo rūpestingumas, nuoširdus bendravimas su kolegomis ir studentais, dėmesys ir pagalba jauniems pedagogams – mokslininkams. O ypač ji geros nuomonės
apie buvusius Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto vadovus – dekanus,
ypač prof. Alfonsą Žilėną – visų pokario ekonomistų finansų mokslų mokytoją,
įtikinusį ją likti dirbti pedagoginį mokslinį darbą tame pačiame fakultete, vėliau
fakultetui ir Statistikos katedrai vadovavusį prof. Stanislovą Martišių – laisvėjimo
procesų Lietuvos mokslo įstaigose puoselėtoją, pradėjusį realią mokymo planų ir
studijų programų peržiūrą ir modernizavimą, orientuojantis į vakarietiškas ekonomistų rengimo tradicijas, prof. Joną Mackevičių – didelio darbštumo, atkaklumo
ir geranoriškumo pavyzdį ir kt.
Nuo 1973 m. rugsėjo 1 d. Ona Molienė išrinkta konkurso keliu ir patvirtinta Statistikos katedroje eiti docento pareigas, o nuo 1976 m. pradžios suteiktas
mokslinis Statistikos katedros docento vardas.
Praėjus kuriam laikui po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo, Onai Molienei,
kaip ir daugumai kitų ekonomistų, anksčiau įgytas ekonomikos mokslų kandidato
laipsnis 1993 m. birželio mėn. 4 d. Lietuvos mokslo tarybos buvo nostrifikuotas į
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socialinių mokslų daktaro laipsnį ir mokslinį docento vardą. O. Molienė Vilniaus
universiteto Ekonomikos fakultete docente dirbo iki pat savo garbingo jubiliejaus
sukakties. Tiesa, nuo 2004 m., vykdant Ekonomikos fakulteto restruktūrizaciją –
naujoje suformuotoje Kiekybinių metodų ir modeliavimo katedroje, vadovaujant
entuziastingam vidutiniosios kartos docentui (nuo 2008 m. – profesoriui) Linui
Čekanavičiui.
O. Molienė per visą savo darbinės veiklos kelią Vilniaus universitete dėstė
įvairias statistikos disciplinas (ekonominės statistikos, prekybos statistikos, darbo
statistikos, ekonominės ir socialinės statistikos, aprašomosios statistikos) dieninio,
vakarinio ir neakivaizdinio skyrių Ekonomikos fakulteto kai kurių specialybių
studentams, egzaminavo, vadovavo jų kursiniams ir baigiamiesiems darbams. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę prasidėjusi mokymo planų ir programų peržiūra
palietė ir statistikos disciplinas, įprasminant jų taikomąjį vaidmenį ne tik rengiant
kvalifikuotus ekonomikos ir verslo specialistus, bet ir socialinio darbo, sociologijos,
geografijos bei bibliotekininkystės specialistus. Tad kurį laiką doc. O. Molienė skaitė
paskaitas, vedė praktinius užsiėmimus ar seminarus ne tik Ekonomikos fakultete
(aprašomąją statistiką, ekonominės analizės seminarą), bet ir Gamtos fakultete
(socioekonominę statistiką) bei komunikacijos fakultete (statistiką).
O. Molienė yra vadovėlio („Socialinė – ekonominė statistika , 1989) ir kelių
mokomųjų knygų aukštųjų mokyklų ekonomikos ir verslo specialybių studentams
(„Aprašomoji statistika“ 1994 ir 1998, „Vartojimo kainų indeksų teorija ir praktika“,
1994, „ kio statistika: teorijos ir praktikos apybraižos“, 1995 ir kt.) bendraautorė,
taip pat kelių mokomųjų knygų ir metodinių priemonių autorė („Darbo ir darbo
užmokesčio rodiklių analizė statistikos metodais“, 1990, „Socialinės statistikos
praktikumas“, 1997, „Namų ūkio tyrimų organizavimas“, 1998 „Statistika 1“,
2004 ir kt ). O. Molienės mokslinių interesų sritis – statistikos teorija ir metodai,
empirinių duomenų darbo ir socialinės statistikos bei ūkinės veiklos klausimais
kiekybinė analizė ir jos tobulinimas. Daugiausia jos, neretai ir su bendraautoriais,
pastarųjų metų mokslinių publikacijų randame Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės „Lietuvos statistikos darbuose“ (2000, 2004, 2006,
2007, 2010), VU mokslo darbuose „Ekonomika“ (2001, 2002, 2008) ir kt. moksliniuose žurnaluose (VGTU – „Verslas: teorija ir praktika“, LB – „Pinigų studijos“).
Eiliniam skaitytojui gana patrauklūs jos parašyti straipsniai apie buvusius VU
kolegas – doc. dr. Liudą Kunigėlytę „Jai – Liudai Kunigėlytei – 75“, 2006 (beje,
oficialiai įtrauktas į tarptautinę Lituanistinę duomenų bazę) ir prof. habil. dr. Stanislovą Martišių „Ekonomistas, mokslininkas ir pedagogas“, 2007.
Apie O. Molienę (Gražytę) tik gerai atsiliepia ir buvę kurso draugai bei
kolegos bendradarbiai.
Vienas iš jų – Vilniaus universiteto profesorius habil. dr. Jonas Mackevičius rašo:
„ u nute susi a inau
m ru s
kai a u st me
stu i u ti Vilniaus universitet k n mik s akultet uhalterin s
a skait s ir statistik s s ecialy ę ai ę stu i as a u ra
me
ir ti
styt ais i
tatistik s a
uhalterin s a skait s
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kate r se er vis mūsų ar
k n mik s akultete ir en ra
vim ( vairūs
s iai k n erenci s rau ų susitikimai en ri
m ksliniai tyrimai ir kt ) laik aste au vi y a ry kias nut s
savy es
kai
e a
ir m aus
nut turi i el e a
talent
i m ka a r ti alyk esmę su minti stu entus suak
tyvinti
in u ti Ai kin ama nu
ius statistik s alykus
i ras av
r
a maik tauti aly inti r s ne aly inamus
rei kinius
rakal inti sausus statistik s skai ius k ki n rs es
il s inę mint ar s m ų ritaikyti
l i uv la ai m stama
stu entų ir k le ų
etas m us turi tiek nu ir um kilnum
era ir i kum
n r kitiems a ti kiek nut ne i a sav ir y e
astaraisiais
metais y a i ry k
s
ityvus
timistinis
iūris yvenim
(Mielas u alieti ei u Jums ian ien liū na ūtinai askam inkite
nutei i ras ra ių a u s
ių ir suteiks vilties )
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Antanui Namikui Užpaliai
buvo svarbesni nei universitetas
tanisl vas

al iūnas
Il ametis

ten s

m kyklų ins ekt rius
alių kra t
ist ri s tyrin t as
A Namikas

Ši publikacija apie žmogų, kuris jau 1930 m. buvo pradėjęs rengti monografiją, skirtą Užp liams, net atsisakęs puikaus pasiūlymo dirbti universitete.
Taigi jeigu ne gyvenimo negandos, vėtros, karai ar perversmai, jau prieš 60 ar
70 metų būtume turėję pirmąją monografiją apie Užpali s. Deja, kaip pasakojo buvęs Uten s kraštotyros muziejaus direktorius Balys Juodzevičius, vertėjo,
žymaus pedagogo, kraštotyrininko, archeologo Antano Namiko surinkta gausi
medžiaga ne tik nevirto knyga, bet net dalis rankraščių nebepasiekė muziejaus.
Mat prieš Antrąjį pasaulinį karą Antanui Namikui neužteko lėšų išleisti knygoms
apie teną ir Užpalius.
Antanas Namikas, gimęs 1887 m. spalio 10 (22) d. gražiame Gaig lių kaime
netoli Užpalių, kur dunkso Gaigalių piliakalnis, kur į Šve tąją gurgena Brades s
upelis. Mažasis Antanukas apie ketvertą kilometrų pradžios mokslų semtis traukė
į Užpalius.
Čia derėtų pacituoti jo paties prisiminimus, kuriuos jo bičiulis Utenos kraštotyros muziejaus direktorius Balys Juodzevičius išleido atskira knyga1. Viename
iš laiškų Antanas Namikas jam taip rašė:
Nen r
N r

nusine ti ka an k

yvenime

ra yvenau ir

atyriau

er u ti aunesniems k l senatv s mara mas neu val

Taip ir atsidūrė atsiminimų fragmentai Utenos kraštotyros muziejuje.
Pirmiausia pateikiame A. Namiko vaikystės atsiminimus.

1
2

manęs 2.

Namikas A. Gyvenim ra mentai, Utena, 2003.
Iš 1968 m. balandžio 9 d. A. Namiko laiško, saugomo Utenos kraštotyros muziejuje.
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Giltinė
Gimęs rie mane vyriausias man t velių sūnus enrikas a yvenęs ve us metus
mir A ie
mirt man senelis I nasius tai
asak
Man
ut kilim
arvy ait Ver nika sir in
Ir tai vien ru ens nakt
senelis sa ne mat
usi mie ama an kam arin iltinę ( m aus riau ius su al e)
ir eeinan i
rie mie an i s
ut s enelis ast
ai keli ir ra
alauk ar
metelius Giltin nu
ut s l v s nusisuk
ri
rie enrikiuk l vyt s riuv
n
ir i nyk
it
ien vaikas ra
kar iu ti ir neil ai asir ęs mir
enelis sa n
a asak
man mamai ra
ly iai metai ir mir
ut Man tai kai aū au
a asak
man mamyt
Mūsų namas uv neseniai statytas ant sm l t s akili s viet s alei va iu a
mus vartus i a ie ų usių au seni er ai u er ų miest us n
u siai ir alyv s
nam
nkų link
alyv s ( e ai
yrin a vul aris) I a ie ų
nkų usių au
ne rūt s t veli s int s lie s I kit nam
al ir u nam
uv
alis s
Čia
s e st v
svirnai
u seneliu al
metais irm kart nu m miestan a iūr ti stat m s nau s
a ny i s ir u li m ant stela ų
iek amenu ir a ar su rantu au uv i mūryta
vir lan ų itas y is atv r rie mane latų iki i l ne in m asaul Gr ęs nam
kiem sm ly e ir a ra au statyt a ny i
itų metų vasar su seneliu any av m
sis ir ei av m mi kan u autų

Šuliny – vilkas
ais metais uv
rivisę au vilkų
u ens laiku su seneliu uv m nu ę a iūr tų
ru
uliny a aut vilk Anksti i ryt J n
ru
eimyna (sūnai ir ukterys) kūl
kl ime irnius viet iems au
e antie i smali kai ( au iausia i kasti ir suskal yti
u ų kelmai)
vas ul
ant kr snies
sen ru ien u kūr e ių ir i
su vie ru
ulinin van ens ulinys uv
rie ais
nkus
ai svir iu nulei
ulini vie r tai
u ir
ka ka kas suteliuskav ir a iūr usi ulinin amat atsir mus k m ritini
akmen un Gr
ry i n rik l nu
e iaus sen J n saky ama
ik i trauk i
ulini kritus mūsų un
enis tu au nuli
nu
e iaus ir asas (n rs au uv
ru as) i
li tų ulinin ulinys uv ne ilus ik is nusilei tru ut ritini akme
nimis kai uva tv r
u as s k s is ra
r kt at
i kl im eimyna
nulei
ulinin i int ir amat vilk
a us irmutines k as ant ritini akmens
alia
ant van ens lū uriav ne yva sis a arę virv s ale kil
n r
u mest
am ant kakl
asmau t ir i traukt i ulini
et rilei us kil
rie snuki vilkas
erkir
antimis u met vyrai a m kart u
ant karties kil
rie vilk alv s
et vilkas ir kart krimt kai r ę Galų ale kai is krimt kart
asisek ant kakl
u leist kil
ir
u ver t ir vilkas u smau tas aki
re u tar u k l is ka
uv aru ta kita kil a ai vilkas ne er
yvy s enklų
i trauk i ulini
ia
at a ul ant em s ir u n r kit kil
V s s
u nert kai vilkas at i
et virves
i tem
rie in as uses ir vilkas ne e al
nuk st
akliuv is ulinin tai Nutv ręs i ien ar i
s n r
as rukti r i il ai
ru s y tek usi
in i u eli krūmus tar kurių au ir i elių me ių ru
kiemas nu itų krūmų uv atitvertas auk ta statine tv ra rie akin ulini ritini
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alis uv tv r s lini n
visas ulinys u tv r s Vilkas amatęs tar auk t s statin s
em tv relę
k er
su sim ir atsi ūr uliny
ai a su seneliu nu au vyki viet n tai vyrai au ren s vesti vilk
lici n
uv car val i s nur ymas i m k t
ru lius kiekvienam rista iusiam vilk alv
Ir ru ai av
enkis ru lius ir ar u vilk
ai
amenu var miestan tai
vis m keturi m s yr s ir nen r
eit et kai asisuk i kiem tai in i link u vy
rus tem
esiver amas krūmu s Mes aly
m iki Dun aus u eli ir r m nam
V liau asak
ka t ru en t kiu at ū u a av kit vilk Vilka rukių kaime a ie
km nu man t vi k s

Aš užsidirbu sau duoną
itais metais i avasari a ra au anyt alvi us Mūsų miest
alas sam y av
ust v (ker ių) au iausia a yvenus m ų vyriausiu iemeniu J arei a ū av
i ryt saulei tekant i eit trimitu ant er mūsų al ū ym i eni t ir ten trimitu
aukti ka varytų as
alvi us avis ir kiaules Jam a al n visi ūkininkai kas ien
tur
u t
iemenis Čia au kas avasar suei av namų as a riai ir nustaty
av anym tvark Man reik
eit anyt kas tre ia iena Ir tai tur amas metus
ir ne ilnus
m nesius a st au iemenų rikiu t n u laiku ust vu uv
ilvestras
J varas i
aniūkų kaim Mama irm kart mane nuve ir ristat am kai nu i
m ment vyriausiam man vir ininkui I namų mane a rū in t velis il iu ta u ir
aka inta er et r ine ter ele kuri n
u n s riekę ir tre al
i vint sūri
ietums ir
ie iui nes tik vakare saulei s ant ar enama nam
ais metais an m
s ima am lauke ir i i eni s mat s mūsų namai et
kiek laik alvi us nuvar m
Gai alių kaim link ir kai u var m u
ten s kaln (kalv s ant ten s vie keli a
va inimas) ir namų ne esimat a ra au ailiai verkt
st vas J varas aklaus k
verkiu ir su in ęs rie ast mane nuramin Dau iau a ne everkiau nes sitikinau
ka vakare su alvi ais visi mes r ime nam Man risiei av anyt kartu su Gi i ki
J nu Masiuli Liu viku Dau i Ju a am ki Jer nimu Gai al Antanu ir vien
ne risimenu erai man re is ar a su A elinsk D minyku ar Dau i Ju a am ki
Jer nimas ir Masiuli Liu vikas uv vyresni u mane ir kitus ir a nai kai ust vas
nematy av mus ma u sius skriaus av
ai i aniau vis vasar ir t veliams sutau
iau tris ru lius
anym ien m au avau ir val yt
tatai man t velis nu irk
ten me in lum el r t Gr t a nei m kau ir u avau lum el kaimyn Mielaiki
sūnui ntaniukui Jis la ai ra iai a r av
a asiklausy avau V liau su in au
ka lum elis kainu a
ka eikas ai uv man irmas u ir tas aiktas

Rugių sėjimas ir senelio liga
esi ai iant se tintiems man yvenim metams su seneliu nuva iav m a a r s ( rie
a rų kaim ) laukan ru ių s ti enelis s
a ir i au t y kelet iau ų ki avau
irv n kur ai av s ru ių kritimas
a matytųs kur krinta rū ai tur au eit i
nea s t s irv s us s ir tru ut i u akali s ui ai mane am k senelis e ir
y amas alv au ka i man ki amų em n iau ų i au s ru iai ir ne r sau seneli
aklaust kam is ar eria em n rū us
m kelet valan ų nu ankstyv ryt iki
v lyvų usry ių a ai ę s im
arva iav m nam
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enelis aval ęs usry i atsi ul ails t ir a sir
Gul
is sekly i s ma a am
kam ar ly Mama alie man ūt rie
ir k am reiks atne t nes visi a rastai ū
av ry i ar a ar e ir amas (sir
is len vai ne e av ) senelis man a asak
vairių asak imų i kurių iki iai ienai i lik man atminty Gyvi yvai
Velni
liūnas ir
ini ų askyrimas
asak
senelis ir au iau et a ų ne e amenu a
tie asak imai nenueitų u mar tin er u u sav vaikams

Gyvi dyvai ir pusinis
Net li var
rie e er
yven mu ik lis var au iauninkas art
iem s laiku
m na nutar lu ti lu t ( altinius laut) I vir u s su elenais
sav vyr asiunt
i kirsti eketę m elis i kirt i v
us s u stat kūli iau ais ir r
nam Čia
m na sukr v am ant e ių i utintus altinius al asi m ati ir su kultuve nu
askui vyr
ri ęs rie eket s m elis amat la ę esi rumian i su ly iu
l is
suvaik i
nam
rie eket s at
la van ens atsi ertų
ly ys
le u tr k amas
ki amas alv
amat e erian i van en la ę ir stv r
u snuki Jie tar savęs
rūm si nes ly ys ne al
la s traukt van enin
la ne al
i trūkt i ly i nas
rų m elis niek nelauk amas a m ly u a iaunių ir i trauk ant le
askui
a u u ki
la ian mai an ir nune
varan Nu ęs a ra vait ka leistų
as
n
k tu eini as n
u klaus vaitas
Ne u yvus yvus ar yt
ir
ar
mai e ly su la e
Jei u si man usę k ausi i
n tai leisiu
asak
vaitas
Du siu
nas vaite
atsak m elis Vaitas rane
nui ir lie eit as
m elis
su mai u n virtuv n
nas aklaus k is atne
Gyvus yvus
e am iau
ai ar yk anie te
m elis ar
a iūr ęs nas lie ne t
mai
askui
sve ių kam arin ir i krat i mai ly su la e A u u ie uv
yvi ir ra
vienas su kitu v l rumtis uvę kam ary sve iai a s it esi rumian
ius ir ra
u ktis ste ami rumtynes
nas aklaus m el kiek am reik s
sum k ti u iu s
yvus yvus
Du k e am iau
ryk ių ir akaks
Nu
anie te
ryk ių tai nem na iek tu n ri ini ų
ini ų man nereikia Jei
e am ius nesutinki tai a aimsiu yvus yvus ir einu nam
Nu erai anie
te
u siu tau
ryk ių
ir lie
a aukt e ekut rių su
ryk ių ir rankiais
ai viskas uv aru ta
nas lie
m eliui ult ant lu im su l
u met m elis
asak
nui ka turi usin ir ra
irma am u t usę ryk ių ir a asak
kai
atsira
usinis
nas lie
a aukt vait ir ult ant su l
ai e ekut rius atskait
vaitui
ryk tes m elis am van
ir antr usę ir n alie imu vaitui atskait
ir antr usę
it
nas asak ka lu tų vaitų is nelaik ir lie
am eit m eli ry i n
yventų
m el a m sav vaitu

Velnio liūnas
alių i i
Lietuv s kuni aik i stal
var su visu vals ium ankrutu
l ktų e s lita ( ec s lita
res u lika) nutar
t imtme i a ai
a il yti ar u ti kai kuriu s i i
kuni aik i
varus ar ų uv ir
Nu irk
alius kuni aik tis ranci kas a ie a (
ieha) tur ęs au y ę
vis
alt u i
ir Lietuv
Nu latin
re i enci a uv
alt u i
(tiksliau

anti
i ui
aliai
varų
asa
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kius

Ju
usi )
rytus nu Gar in
l nim miest link D iere in
vare
aliu s is nieku met ir ne uv
varų a ministrat rius asiunt
alius
atikim a ministrat rių kuris viet
riūvan ių a leistų var tr ų ra
i au
namų a amų statyt nau as tr as Vals iaus m n s ve i var laukų akmenis i
kurių irmiausia astat malūn
rakas i
vent si s u s kanal
u kil metr
v l ve
vent n
nus i rin
akmenimis v liau astat rav r kuriame var
e tinę
r a (liekan m) en
au ius askui astat vien auk t mūr nam
a ministrat riui yventi ir var ra tinei
a ai ai i akmenų sumūri visus kitus
ūki tr esius ie visi staty s ar ai uv ar mi ri iūrint a ministrat riui takui
(lenki kai tak
auk tis) a ie
metus rie rav r uv astatyti akmeniniai
ur ai rusi k s
rai s rm s kuriu se ū av r a enimi au iai m sai
tak
a ministrat rium uv
askirtas Ju a as
manskas kuris tur
sav ni
var
kar iam s nu minink
y
M i ę
m n s er ami akal av a ie var ar
a ministrat rių M i
rane av
manskui
is u
rasikaltimus u s aus av
Galų ale austie i l M i s skun ų mu ikai nutar skun ui atker yt er tui a
rink y ų ru ens ventę re is ų va inam J rn i ur ku met visi y ai sust ę
au
esimels ami vir van ens krat skvernus tai skan in ami sav nu mes am
reikalui u auni ir sti rūs enimų au ių ri iūr t ai kurių vien avar
uv Lin
auskas
aisi
nakt
ku met visi y ai mel ias sina
se a sim v
i vinam m
au ių
m tai ka vir um ų alvų uv au ių ra ai
alv s ar
au ių alvų
se asi m i ūnus ir nu
chasi ų sina
n ( y ai ali ami sektas chasi us
ir misna us M i ei av chasi ų sina
n ) ę sina
n nu iūr
M i ę vienas
a iu
u s ran
ir i sive i sina
s kitas a m kit y
ir ir i i sive
ams s
a u u ant y ų ir nu
er tilt kit n us n u s Antrasai a
ęs
u u s y
alei
M i ę a u u nusivar t liau iki J i kių iev
uvusi liūn
en
ir ri ir
it
ien liūn
akra ty ra
atus
van eny ri rus M i ę
er tar ym
aleistasai y as sak
nes e kei velne e uk
kei Lin i kes
Gyn si Lin auskas et ryk ių av Nu t laik liūnas katram uv
ri ir ytas
M i
av Velni liūn var

Užkeiktas lobis
u tar u man senelis te e ul
ir n
eryn art kai aut si eriau a asak
a ie m ų kuris tau iai e yven amas sutau nema ai ini ų Vaikai
ne er ir
ne ri iūr
tik lauk mirties Jaus amas
art ant m us a m sav ini us nu
au n yl u s sen au nu iūvusi me i rev n ir a a
saky amas Manęs
vaikai nemyli ir ne ri iūri a ini ų iems neskiriu kiriu tam kas sav t vus ri iūri
ir l
a
kiek laik avasari u s ne ami le ai a uvus it me i stu r nu
lau nu kelm ir van u
nune
Viename kaime alei it u ę yven ie nas atsiuvys kuris sav
asenusius
t vus avy in ai u laik
ai nuslū
u
is i
arinktų van ens atne tų malkų
ra a i uvus stu r
arne
nam ir ra
skal yt ai ersk l tai i stu ri
a ir
ini ai Ir m aus a a as i si il
ini ai atitek tam kuris t vus myli ir
u s ri iūri
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Senelio mirtis
r s savai ių man senelis tyliai e skaus
mų u mi am inai a arv tas nuskustas
a vilktas altais mar kiniais suse tais si a r
sa a ul
ant lent s i ia am sekly i s
kam ary
rie svirnų meistras Maliauka
ranien s entas ir
ra
Man sesut
Ver nika (v liau
aliūnien )
metų mer
yt a mus a
lu meistr kam seneliui
ir a ra
kitam nam
ale ie riai
enelis M tie us Namikas (
)
ie
akravų iesmes it ien senel
ar lina Nama u kait Namikien (
)
a ul
ra an u kal ir nuly
nau ai
astatyt n a ny i n
e ulin ų amal
ų
ka u s Ant i kast s u s kra t
ul
tamsiai ru s elum s ausin ke ur
V liau man sak ka tai uv ke ur man r seneli Jur i kuris ia uv alai tas
metais tai i
metų kartu su u uv alai tas ir
sūnus man senelis
I nasius imęs
metais ir miręs
metų ru s
m nes

Piemens duona
ai man su
se tyneri metai t velis nuvi il
ta ir
metų avasar mama
tar el n
u nel s ir sūri m t
aka in
er man et ir ryte anksti tik a
tek us saulei ir ratrimitavus ust vui kartu su mama i in m i ani n (ust v ū ym
lauke nur yt n viet n) sav alvi us
aveles karves ir kiaules
st vas kartkart mis
ū amas i ani trimitu av ka m n s in tų kur varyt alvi us ais metais ust vu
uv
aniūkų kaim as a riaus J var r lis ilvestras J trimitas uv me in il a
triū a i vir aus a sukta t im rimitu av
ana ra iai Jis lu u av nes uv
su eistas
m turkų kare Ne i av il
emiau kelių r s i n ant
alv s la iu rylium iau in ke eliu ių r in m keln m ir a siavęs uv na in m
Galvi us any av ū yme viename i tri ų laukų uni aik i
y imant laikais uv
nustatyta trilauk s maina vienas laukas su iemken iais (ru iai kvie iai) kitas
su
vasar um (mie iai avi s irniai u s rikiai eliu k s vasariniai kvie iai ir linai)
ir tre ias laukas
ū ymas kuriame any av alvi us k l nu au av au s ievas
u met
v J n ra av au iais riekt ū ym tai irm kart suartas ū ymas
uv va inamas riekimu Galvi us any av nu aut se iev se k l nu au av ru ius
askui er in av
ru ienas
ū ym antr kart ar av
kart av ir i au ių un
u ir arkliais Ne an m m ien m reik av anyt au ius nu usry ių iki
ie i ir
avakar s nes ais al av art tik nu ankstyv ryt iki ankstyvų usry ių k l ra e a
skrai yt i l ir avakar m kai nu u la kar tis ir i l in sta
a an i au iais arimas au seniai i nyk tai a artin lietuvių karta ne e in
kai uv ais ariama Arklan un av
r kastru tų au ių Ariamus au ius laiky a
v k l ie nusen av
metų
ra au ių va in s un u ti rūs as a riai
laiky av
u un u ir
ve et arklių
Mūsų kra te arkl au iai trauk av s ran u un
ritvirtin av rie au ių ra ų
s eciali m ik n m ana i m
u siamus ir us tik il m
as va in av aukt m
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( aukta) Ar av e va elių Atsiliekant aut ra in av akstinu ai uv trum a la el
kuri s ale uv statyta yla ma au centimetr il um
iu akstinu atsiliekan iam
au iui art as ur av u akalinių k ų launin ir t kiu ū u ra in av Jau iais art
alima ū av k l atsiras av i l nes a utę arti savęs i lę ie kel av u e as
ir art as sku av u s i un t nes yvuliai ra av yli t t y ak lę u e as
lakstyt Atsitik av ka au iai nei un ti ra av
yli t ir sulau y av arkl
ei
un
l art ai nelauk av k l atsiras i l i un av u s ir er u av mums
anyt Jau ius any av m a ieviais akrūm m kur ū av
l s Čia ei atsiras av
i l tai ie alaksty av ir v l s av
Galvi us aniau u save ir u V lut mūsų iminę nes anks iau V lu i vaikai
an u mūsų namus
ai asi ai
alvi ų anymas nu visų vent s ra au eit
m kykl n M kyt u tu laiku uv Mitr an achar evi
ei a ne i eli ū i a ie
metų am iaus alt u ys M kykla uv tame a iame astate kur ir vals iaus val y a
ai uv vien auk t akmeninis astatas statytas a ie VIII am iaus a ai
rie
var ravar ( rav r ) au iams r a en t il as viem li eliais kurių viename uv
mūsų m kykla
kitame vals ius M kykl s aly e ar uv a ie us atal s asiliku
si s tai kai ren ta au iams laikyt mūryt s sien n ran ys ir ma i lan eliai ar
a ie ų li elių uv ren tas en ra utis
metų lenkme i atsiųstų i tremtų ų
i iran ir amar s u erni n lietuvių ūkius rusų selencų (a yven intų ų) vaikams
kur ie esim ky ami au av i vals iaus ir maist Maitin av u s i l ų kuri m
a ti uv
varininkai ir savi emiai ūkininkai au iant u
metų sukilim
rusai selencai atsira
metų
va inam
lenkme i
u s laikus mūsų
rusi kai
kra t m n s va in
aliakų metais 3 ar a ar metie a metais (miate
rei kia sukilim )
l nistus rusų val ia atve i
alt u i s
i iran ir amar s
u erni n i ve tų as a rių ūkius Jie ia av i ve tų ų eme tr esius alvi us ir
vis ūki k invent rių
metais rusams selencams val ia mūsų miestely astat
mūr cerkve
uvusi var a ministraci s rūmu se a yven in rav slavų kuni
( u va inam )

Pirmoji mokykla
M kyt as ei a mus m k rusi kai
rusų kal s mes m kiniai i skyrus ruselius
nem k m m kyt as i lietuvi kai niek nesu rat
a rastai u u t a sakym l i m k av m mintinai ir aklausti i il av m
i
atminties n rs
rasm s ir ne in m Nem kan ius m kyt as klu y av rie lent s
ant kelių
kitus e av u
laukų ar a liniu te mu av
er eln
u lai ū av
il i er vis klasę ir kiekvienan arei av
m kinių Jau miręs aka s Anta
nas Ga tin
m kytis ir eveik nem k
skaityti t l kai atei av
eil im av
nu su l kny
kartu vien k
au kel av ant s yn s ir esiartinant rie
su
liniu te m kyt ui a k av ant su l ir
av
m kyt as
vy av
er su lus
saky amas Ach ty
liacka a m r a a ie t lki
liasu cha ic y a hru ai s snai
sia iec (Ak tu lenk snuki
au tiktai mi kan vaik i t ir u
rūt s u ies s t)
ai risiminimas a ie lenkmet ku met sukil liai rie rusų val i
mi kus ir ten
i u rūt s u ies au
mask lius
Man us r l ran V lut u ne
3
m k im s ręst u avinių e av u
Lenkų (sukilimo) metai.
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akau i
laukų ir i e tus nukraty av nu
ir tų Manęs nieku met nelies av nes
a a t veli a e amas i m k avau am kas ir i s ręs avau ant lent s u avinius
e t
is riven av man t veli nes is uv m kytesnis u
ei ir ei av viet s
star in s arei as uv vals iaus alva
M kslas m kykl e tęs av s nu la kri i ra i s iki ma au antrai k v m nesi
usei i vis atskai ius al ų at st as a ie keturis m nesius M kinių au uma ra
m kę asira yt sav avar ę ames av m kykl tik ma uma i ei av er tris keturias
ir net enkias iemas ra i s m kykl s kurs ir laiky av e aminus ai iantiems kurs
m kslas ar rasitęs av iki alan i
ra i s a ym imas a ie ra i s m kykl s
ai im
ki s reik m s netur
ir st ant imna i n reik av laikyt e aminus
metų alan i m nes a i laikiau ra i s m kykl s kurs e aminus er vis vasar
man
tanisl vas aru
mane k nkursiniams e aminams ų a ių metų ru ū
i
irm mis ien mis a a t velis nuve mane kuni
A m
a maus atariamas
alan s r imna i n st amų ų e aminų
n klas n laikytų
a

Mokydamasis Palangos progimnazijoje, Liepojos gimnazijoje Antanas Namikas
iš kitų išsiskyrė savo gabumais. Todėl iš namų gaudamas menką paramą dar dirbo
korepetitoriumi. Padėdamas silpnesniems užsidirbdavo pragyvenimui. Pervargęs
susirgo ir turėjo mokslus metęs grįžti gimtinėn. Įdomiai Antanas Namikas aprašė
savo gydymosi procedūras ir XX a. pradžios daktarus.

Liga
Nu it s li s i y mane Dusetų Di ia vari
y yt as rava evi ius ai uv
sen v s lietuvių me icin s vienas i askutinių ų atst vų a rastai t kie aktarai ū ami
aunu liais atekę as y yt
susi a in av su y maisiais au alais u s rink av
vir av vaistus a av y yt ui acientus a iūr t ir tai kartu su sav rinci alu
y y av a ylink s m nes Da nai kartu i ir av iki rinci al mirties askui avel
av ne tiktai
inias et ir u ra us kny as ei instrumentus kuriu s is tur
iek inau rava evi ius me icin s m k si as la insk kuris yven
y
m nes
ir mir
aliu s J a ne eatmenu mir a ie
us metus et
i elis iliai s e
astatytas namas ar st v
kai a m kiausi ra i s m kykl
J
iniu
aliu s
uv Ga Martynas (
rie is uv
na i as
va inas t l a nai vietiniai
saky av
inu un na i as Va inas (rei k
inu as Ga ę Martyn )
Kai mes su Baliu Didžioku nuvažiavom pas jį, pamatėm jį pirmą kartą.
Tai buvo aukštesnio už vidutinį ūgį žmogus, jau gerokai pražilęs, ilga barzda,
apsivilkęs neapmuštais, žemiau kelių kailiniais, sujuostais šikšnos diržu. Ligonių
priėmimo kambarys buvo didelis, prikabinėtas paukščių narvų. Įėjęs į kambarį,
paklausė mus, ar pas jį atvažiavom. Kai pasakėm, kad pas jį, liepė palaukt, jisai
atidarinėjo narvelius ir pylė ten maistą. Įvairūs paukščiukai pradėjo skraidyt po
kambarį, kai kurie tūpė ant pečių ir ten tupėjo, kai jis vaikščiojo, pilstydamas į
narvus lesalą. Palikęs atvirus narvus, apžiūrėjo mus abudu, paskui virė vaistus,
trynė piestoj miltelius ir apdalijęs mus vaistais pasakė, kad pagysma, paėmė už
apžiūrėjimą ir vaistus gana pigiai ir atleido mus. Abudu mes išgijom.
A ie rava evi ių la i a ylink
vis ki asak imai tai vienas i ų av
s e astat kry ių Ant auk t stul
lie
meistrui a ir t vie ų auk tų namuk
2 0
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kiekvienam auk te uv
kam ariukus su atskirais
imais tik ne uv u ar mų
urelių akviet Dusetų kle n kry iaus a ventinti amatęs stul su namuku vir u e
is aklaus kam tas namukas rava evi ius aai kin ka u kam ariukai kiekvienam
auk te
vien
us ievams
kiti e i auk iams
le nas t k kry ių atsisak
ventinti u met rava evi ius atsak
i arysi kai ant amst s ventintų unes
kelia askutinę k
tai ant man ne ventint kels

Posūkis į archeologiją
Mokslai Antanui Namikui ir rūpėjo, ir sekėsi. Petrograde jis studijavo senąsias lotynų ir germanų kalbas, o 1912 m., įstojęs į Maskvos istorijos instituto
Smolensko filialą, pradėjo kaupti istorinę medžiagą apie Lietuvą.
Kilus Pirmajam pasauliniam karui, 1915 m. buvo paimtas į kariuomenę.
Netoli Seredžiaus, kai šalia sprogo vokiečių artilerijos sviedinys, A. Namikas neteko sąmonės. Skeveldra sužeidė kairę koją.
Gy yt ų k misi a atlei
mane vieneriems metams nu kar
riev l s
sveikatai ataisyti Nu
er alim Nemun van eny
ar ra inkstų u e im ir a i va iavau nam
– rašė prisiminimuose A. Namikas.
Artėjant vokiečiams, 1915 m. vasarą Namikų šeima pasitraukė į Rusiją. Antanas
padėjo tėvams, dirbo Smolensko lietuvių pabėgėlių stovyklos komiteto vedėju.
1917 m. neakivaizdžiai baigė archeologijos institutą, o 1918 m. apgynė darbą
„Materijaly k istoriji nesvobodnovo soslovija Kniažestva Litovskovo“ ir gavo
„mokytojo archeologo“ vardą.
Regis, jis gali būti vienas pirmųjų lietuvių archeologijos mokslo specialistų. Deja, tuo metu karų ir okupacijų nuteriotai Lietuvai tokie mokslininkai dar
nebuvo reikalingi.
Taigi grįžęs į Lietuvą Antanas Namikas kibo į pedagogo darbą, kurį buvo
pradėjęs dar 1908 m. Jo intelekto pėdsakai liko R kiškyje, Sk piškyje, Radv liškyje.
Net 11 metų jis dirbo gimtosios Utenos apskrities
mokyklų inspektoriumi. Kaip tik tada Namikas ragino
kraštiečius rinkti ir saugoti archeologinius radinius,
senienas, tautodailininkų dirbinius. Jo idėjos greitai
buvo išgirstos. Antanui Namikui daug įdomių radinių
perdavė ne tik mokytojai, bet net ir policininkai. Netrukus prisirinko eksponatų tiek, kad nuomojamame
bute nebeturėjo kur dėti. A. Namikas pradėjo prašyti
apskrities valdybą, kad leistų kurti Utenos istorinį
muziejų ir skirtų patalpas. Apskrities viršininkas Jonas
Motiejūnas-Valevičius 1929 m. tokį leidimą davė ir
muziejėlis įsikūrė ką tik pastatytoje Utenos pradžios
mokykloje, o jo vedėju buvo paskirtas pats Antanas
Namikas. Iš pradžių eksponatai dar tilpo 4 vitrinose, A Namikas ka i ky e
m vasari
o netrukus juos ėmė kabinti ant sienų, dėstyti ant
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stalų, palangių. 1940 m. eksponatų registracijos knygoje jau buvo 740 įvairių
archeologinių radinių, senienų, tautodailės dirbinių ir jau retokai randamų
buities rakandų.
Galima būtų be galo daug faktų ir įrodymų pateikti tvirtinant, kad
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Antanui Namikui tautos, gimtojo krašto istorija buvo
be galo brangi. Ne tik archeologo specialybės pasirinkimas. Net senatvėje Antaną Namiką domino Užpalių
apylinkės buvusieji milžinkapiai, piliakalniai, maro
kapeliai. Jis labai išgyveno, kad jau ne vienas pilkapis
išardytas, sunaikintas, o XX a. pradžioje Šeimyniškių
piliakalnyje pastebėjęs lobių ieškotojų iškastą duobę,
nesunkiai nustatė, kokie iš ten apdegusių grūdų buvę
ir net kokie gyvuliai ar paukščiai beveik prieš septynetą amžių buvo užpalėnų laikomi.
Kad galėtų savo svajones ir užmojus įgyvendinti,
kad užtikrintų šeimai pusėtiną ateitį, Antanas Namikas
tiesiog likimo ir aplinkybių buvo priverstas apriboti
m
savo mokslinę veiklą ir pasiėmęs paskolą Vencavuo- A Namikas ten e
se nusipirko ūkį, kurį pradėjo tvarkyti moderniai su
septynlaukiais sėjomainų laukais, baigė įsirengti vėjo malūną, atidavė paskolas
bankui, bet priartėjo perversmų metai, okupacijos, Antrasis pasaulinis karas ir
neišvengiamas Sibiras, išblaškęs šeimą, sunaikinęs svajones ir darbo rezultatus.
Taip niekas iki šiol ir nesužinojo, kur dingo surinkta Užpalių ir Utenos istorija,
kur iškeliavo dauguma Utenos istorijos muziejaus eksponatų.
Tačiau net ir Sibire Antanas Namikas liko ištikimas sau. Iki šių dienų
išliko A. Namiko išsaugotas į Sibirą tame pačiame vagone kartu su juo vežamų
tremtinių sąrašas. O vos nuvežtas į Krasnojarsko kraštą Volynkos kaime įsikūrė
buvusioje vietinio kolūkio vištidėje ir viename laiške į Lietuvą rašė:
et ar neturiu stal su lelių risi ir au u tektinai ir
ant auk tesni ra au
ant emesni s iu

a ar

Laikra ių ia neturiu
kaime
auna tik ri a yrius ir
tai surūk (laikra t nau
suktin m aryti risikim ę skiautę
smulkint ta ak
) t l niek ne inau kas e asi mūsų
la i
t vyn
Vagone važiavusių tremtinių sąrašas, kurį išsaugojo A. Namikas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Valys Kazys, 61 m.
Valienė Emilija, 51 m.
Valytė Adelė, 25 m.
Valytė Janė, 24 m.
Valytė Emilija, 19 m.
Valytė Angelė, 20 m.
Valytė Irena, 19 m.
Valys Adolfas, 15 m.
Namikas Antanas, 64 m.
Namikienė Ona, 57 m.
Namikas Rimvydas

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Šimkus Antanas, Klemenso, 68 m.
Šimkuvienė Ona, Jono, 68 m.
Šimkutė Bronė, 25 m.
Daniševičius Antanas, Juozo, 48 m.
Daniševičienė Bronė, Mikalojaus, 32 m.
Daniševičiūtė Eugenija, 15 m.
Daniševičiūtė Aldona, 13 m.
Daniševičiūtė Ona, 4 m.
Daniševičius Stasys, 1 m.
Vasiliauskas Jonas, Domo, 66 m.
Vasiliauskienė Juzė, Jono, 55 m.
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27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
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Vasiliauskaitė Viktorija
Janulis Petras
Janulienė Agnotė
Janulis Jonas
Gasiūnienė Ona
Daraška Viktoras
Gedžius Jonas, Juozo, 40 m.
Gedžiuvienė Albina, 37 m.
Gedžius Antanas, 9 m.
Gedžius Pranas, 5 m.
Gedžiūtė Danutė, 2 m.
Budrienė Morta, Kazio, 38 m.

Ž
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35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

ROJE

Budrys Sigitas, Alfonso, 7 m.
Budrys Stasys, 2 m. 6 mėn.
Budrytė Janina, 1 m. 3 mėn.
Staškus Petras, Prano, 63 m.
Staškuvienė Paulina, Kazio, 62 m.
Staškutė Genė, 22 m.
Staškutė ita, 18 m.
Staškus Jonas, 13 m.
Staškus Albertas, 14 m.
Lukšas Ignas, Jono, 76 m.
Lukštienė Ona, Gasparo, 43 m.
Lukšaitė Petronėlė, 28 m.

Iš suaugusių 22 darbingi, 19 nedarbingų.

Mano pensija numirė
Dir amas m kykl se nu
metų ru ens a uvau i tarnavęs keturias e imt su
vir um metų ir ar Lietuv
ū amas avau ensi t l atve tas V lynk n a ra iau
iaulių s cialini ensi ų skyrių man ensi s yl ersiųsti rasn arsk kra t
l s
Murt s ra n s cialini skyriaus ra tin n ai yla at
Murt s skyrius mane i kviet
ir a ra
yl s turin i versti rusi kai A ten at atsis au ir i ver iau ei a ra iau
nu man
arei kim
ien s i m k ti ensi
Jie atsak ka
irma rival atsiklaust
rasn arsk skyrių kai reikia aryt rasn arskas nesutik m k ti man ensi
ma
n
ra ym ir i atsak nei iamai u met krei iaus Maskv n
cialini a rū inim
ministeri n uriu aai kint ka
i ve im mes uv m ava inti s ec sielencais
ai rei k ka ne etur m teis s yventi kur n rime et tik kur askiria val ia ai
s eciali s vietų ausm nieku ne rasikaltusiems s aval iniams
il susira in im
s cialin ministeri a rane man ka ei u a esu s ec sielencas tai ensi a turi ūt
man m kama
ei u a esu ssylny
i tremtas tai ne Ministeri ai N VD rane
ka a
ssylny
t l ministeri a man rane
ka a neturiu teis s
ensi
nes
esu
tremtinys Man laimei a tur au N VD a ym im siuntiniam a te aimti
ka esu s iec sielencas ir it
a ym im
asiun iau ministeri n r yti ka esu
s iec sielencas ir N VD ra neties
u met ministeri a lie man m k ti ensi
et rasn arskas ar a ie metus els i m k ti a aliau Ministeri a ara
ka
er
savaitę laik nu ra t avim turi ūti i m k ta man ensi a Ir a
avau
in au
visa t l ka ministeri a siun iamų ra tų nu ra us atsiųs av ir man
Reginos Nijolės Namikaitės-Pilipavičienės
prisiminimai apie tėvelį Antaną Namiką
A
e ina Ni l
imiau
m ru i
ien t veli nu irktame ūky e
Ven
cavu se arasų a skrity e
ai uv a leistas var centras a su tas tri ų e erų Vencav su sala vi ury e
Vencav li ir al i Visi e erai uv la ai uvin i
kis uv nema as
ha em s t l tek av t vams sam yti ūki ar ininkus
am y av u tarnus vi tarnaites mane aukl
a il mai sam yta mer ina Vis ūk
tvark mama
velis a niausiai ia raleis av at st as ir ventes
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La ai lauk av me al ų ven ių nes tu met susi
rink av visa eima Gyvenama ame name vienas kam arys
uv la ai i elis
vi ury e staty av me auk t e lę
u av me vairiais aisliukais
u liais sal ainiais
kurių aliausiai ka av tik tu ti
ier liai
miau
sia ū av sulaukti al ų ryt kai nu usi kam ar
suras avau
van lę
Vaikyst e a ana a nai sir avau tu met t velis
ū av namu se s
av ant man l v s kra t ir a
sak av
asakas vairius nu tykius i sav vaikyst s
kai au a s av am asak ti saky av
a yla
s aka
(
as tur
un ) u met atsaky avau ka
nen riu t s asak s t l tur avau mie ti
e ina Ni l
L A
I visų vaikų t velis la iausiai myl mane ir iki at
stu
ent
man vestuvių va in l lyte ai r liai n r av nueiti
kin
ini ų ra yti siųs av mane nes nieku met t velis
neatsaky av Jis tur
tau iai yventi nes reik
m k ti valsty inę ask l
aut ūkiui
irkti
ky e vis laik vyk staty s eik
au mi k me ia s t l ar nu irk
ha mi k kuris uv u
km
as mus ar yven t veli
Jur is Namikas ai imin i
alių Dvar
atv s Namikų Jis uv neve ęs as car Nik la ų II tarnav arklininku ai uv
mūsų erasis senelis Ma a kiekvien ryt
avau as senel sal aini kurių is vi
su met tur av
Vasar s at st as t velis visu met raleis av Vencavu se
s rasi av
var in mis ia r a visu met ū av alius
kur atva iu av
rau ai imin s
I vakar
in av me vainikus ant urų ir k s kuri e s
av t velis u ma u u
r liu imu iu y a lauk av me t veli rau kuni
a maus kuris atve av i iul
mai skanių sal ainių
r liukas sav krik tat vi
ten s a skrities vir inink J n
M tie ūn Valevi iaus kuris am atve av y atin ų aislų
e ina Ni l
m
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velis uv aistrin as ve ys Vien e er
alt
is visu met nu m av
en
au iausia au y av me tinklu kai reik av au iau uvies
y e rie e er uv
astatyta le ain t l vie i s uvies nieku met netrūk av
itas ū as
ve y a su
velke ai
m il i sti ri l na virvut
rie s riri ta li
Dar saulei netek us
t velis rikel av mane ir mes a u i lauk av me valtimi ar a ai are Jis irklu av
a laiky avau velkę
velis in
vietas kuri se laiky av si ly iai
ai ki av
trauk avau su vir uliu asitaikius stam iai ly ekai velkę erim av t velis
k
sv ri ū av eilinis laimikis
asitaiky av ir au iau ne u
k
ai su r av me
i ve y s eimyna tik ru av si usry iauti
Vencavu se usry ius ru av rusi k e kr sny e Da niausiai rike av miltinių
lynų su rie iu a a u
s ir ais su rietine k ūstais ar kru m kartais ke av
kiau inienę Dar i vir av ieni k s kru ų sriu s kuri s u val y av
lynų Val
y av me rie vien stal kartu su sam iniais a iau vasar as mus la ai a nai va
sar av imin s ir t veli rau ų eim s u met au val y av me atskirai su sve iais
Linksmai ra
av vasar s at st s su ussesere Jūrate us r liais Mau y av m s
ve av me st vyklau av me su ala ine sal e
ri un us lai
s kra t
imna i ų m kiniai kvies av si imna istus i lai
s
risimenu as man vyresniu sius r lius atva iu av
urtas ikilis ir ausas a ka
ra i s m kykl lankiau ten e t l er m ksl metus yven avau kartu su
t veliu am y av tarnaitę kuri mumis rū in si
velis nu m
kam arių ir i el s virtuv s nam M l tų atv e ant Dauni
e er krant
is namas riklaus n tarui Ma eliui Jame ra yven me iki irm si s
s vietų ku aci s A su seserimi yvenau viename kam ary e Ji u mane uv vyresn
evyneriais metais t l rū in si manimi su in av kasas aus av mane staty ama
kam
velis tik vien syk mane skau iai nu au lu amas ir u i va av tar
nait
a iau iki i laik sakau ka is e reikal
asikar iav
a uvau nekalta
visa tai vyk tai
velis atikrin man s siuviny e atliktus aritmetinius veiksmus
Ir ra ęs klai ų ra
taisyti rau nu ra alu a arei kiau ka tai
ali aryti tik
man m kyt s u met is asak ka
aim iau nau s siuvin ir erra y iau Ne
n r au t
aryti nes m kyt as
e elskis mums lie av
ar yti a ai t ra yti
s siuvin ir tik tu met al av me ra ti nau
Čia au t veli kantry
ai si ir
is rie si ir
velis m ksl metų laik tar iu ins ektu av m kyklas iem s metu va iu av
su arkliu kitu laiku m t ciklu ai t veli ne ū av namu se man r liai i kr s av
vairių
k tų ei is su in av a ie tai u av
yl s as mus a nai yven av
kuris n rs a us et neturtin as r lių en raklasis
ai sesut i tek
tai uv
m s ali
ien mamyt met tai ai nu
si us ūkininkavim ir atsikraust
as mus
ten
asam
ūkve
e t
uv
la ai a ri kume ių ucevi ių eima Jie ir ri iūr
ir tvark ūk A tu met au
m kiausi enkt e m kykl s klas e
r liukas imvy as ra
lankyti irm
ra
si
n rmalesnis ir s tesnis yvenimas Anks iau au kas riklaus nu t k kia
uv tarnait
a ai us e t klasę mamyt suru
vai es man klas s rau ams e ai iant
lauke u skri ne a stami l ktuvai visi i si an ir ar
nam
ai uv
m
ir eli m nu
rasi
ku aci a
su a ir mūsų var ai
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vel tu au atlei
i
ar
ir mes visi i va iav me Vencavus en mūsų
eim laik namų are t s ly mis Vis
ar mus sau av va inamasis k misaras
veliui nelei niekur i va iu ti tik kai is av ar
kmer s imna i e mes visi
i va iav me
u met vyresnie i r liai au m k si kitur M tie us ai
kmer s m kyt ų
seminari ir st
Vilniaus universitet Me icin s akultet
Daumantas
aun
auk tesni e technik s m kykl e
velis ats m k amas au kal ų sten si ir mus a il mai lavinti m k m s
rusų ir v kie ių kal ų
sesu
ar ir rancū ų
velis tur
la ai ausi i li tek
risimenu uv la ai ra iai i leista amt s encikl e i a rusų kal a J su t veliu
skaity avau ir vers avau Dau
uv ir r in s literatūr s asakų kny ų amenu
au
asakas
velis la ai m
aras
ev enk i tisai eklamu av ukrainieti kai
ari
eil ra ius Jis ir ats ra eil ra ius Vien i ų turiu ra ytas ist rine
tema Ar skels lietuviams vy a u n ka
m tųsi raeitimi J eil s ats in i t met
vasi ir
a iūras et
i ain s
ių nei mesi
Man

a uti

Mielas Dievuli
A
u

Giltin

r lius

Visus i

v

asi riau

ai ki ai

irtas

ilaitę kr v

a an s

uli
ir

Alut

ar ų

Mil a

a ar

y s

kelk vy a u n
Gry i s aslu
e a ka

u n

Mi ut sal ų

an a

iru

A

y s

ilaite

asi riau

u visai

irtas

al us mi utis
Alutis tvirtas
kelk vy a u n
Gry i s aslel
kit lie ait s
ali

irel

Vyrai vyreliai
kit

ainu kit

ie utas kietas
Mes

au in m

Ir visas svietas
ry iu tis

iktas

mau ia lietuv
artuves stat
auna lie uv
a

erkūnas

altam svietely

V kie ių rank ms

A aras mūsų

Jūs ne asi u kit

Var

irskit ka kit
i us
I
Ir

auru tus

aukit
s

y

ral tus

m nelių

kelk vy a u n
Ant kims

lik

Man tiktai var as
Vienas elik
2 08

U Ž PA L I

RA TO Ž

i as suv l
I sav vilnų
V kiet

ikt

aury ių

ry ių u

Mu kim kry iu t
u ru l

aukime lenk
Mūsų i iu l
kelk vy a u n
l saul

vie ia

lei nieks mūsų
ilių nelie ia
u l

teri
ilaites

Gelt nkas s
Verk mer ait s
aliai
tena

e
riūv

lių kra tas
Visas
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Mūsų sesel s
Gelt nkas s
l ūs as s
kelk vy a u n
ai var as s au ia

man kal

Mūsų

Ž

iln

Mūsų iniu niai

i

S

ur ūsų rūt s

Gele im kaust

ai

O

ra uv

ai var

an iai

Mums siel
nel

rau ia

vent

erkūnas myli
iniai

asen

Vai il s tyli
Gerkime vyrai
mi ų alut
Gar inkim mūsų
Diev

a ut

a e

a uti

Mielas Dievuli
as

au
l

as ar

u

uli

kelk vy a u n
vis

al

as kai

tik m ka

as kai

tik

ali

kmer e t velis i sinu m
usę nam ir tu s m ksl metus keturiese ra yve
n me ana ramiai
velis st rusų kal ir uv vien s a iturientų klas s aukl t as
a m kiausi irm e imna i s klas e i imna i a uv A met n s var
rie
aktų sal s k ri riu e st v
skul tūra kuri u en mai u tai ir rast v
ku avus Lietuv v kie iams t vel askyr Dusetų imna i s irekt riumi nes
is n r
ūti ar iau ūki kur smarkiai nuni k
s vietų ku aci s metais
A asilikau t liau m kytis kmer s imna i e ir a si yvenau as auniausi
t veli seser
nytę kuri uv i tek usi u y yt
u eni aus ve
velis su man r liu imvy u yven Duset se Gyven ana var in ai viename
imna i s kam ary e atys tur
amintis maist
kis uv nuni k tas likęs tik vienas
arklys tai t velis sav m t cikl i keit
arkl La ai el
malūnas nes a linkui er
kar uv su e ę kiti malūnai Gau av u malim miltų tai
tru ut ir rasi yven
At
metų vasara V kie iams ne avyk laim ti kar ir s vietų armi a au
y iav
Lietuv s terit ri
vams i kil ilema k aryti t liau u r liais nutar
trauktis Vakarus r liai i keliav vieni
t velis susikr vęs ūtiniausi mant
u
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ve imus i keliav su mamyte ir mumis viem vaikais
u r liais uv susitaręs ka susitiks Gel au i ky e as
y yt
akavi ių (t veli svaini t v ) a iau akeliui
t velis ersi alv
ir t liau ne eva iav nes nutar a
silikti Lietuv e ka
al tų a el ti
m i tremtai
vyresnia ai ukteriai ei i lik
yva Gr me at al
Vencavus
velis u l nuimin ti nu laukų ar likusius
avus At us m ksl metams mane ir r l
imvy
i siunt
ten
as sav
rau
tatulevi iaus m n
m kytis t liau
atys asilik Vien
ien
as t vel
at
uvęs mūsų tarnas r imas kuris au uv ta ęs
milicininku ir asak ka
rei iau asitrauktų i namų
nes nakt atva iu s
suimti i aslau t veliui a ar
atsi k amas u tai ka v kie ių ku aci s metais t velis
i el
nu reich tarny s A u t vai i
sti i
A Namikas V lyn e
m
namų rara ę vis sav turt
ai rasi
astymasis
vis Auk taiti Man ir i rane ka asitrauktume
i
ten s A si yven me m nesiui kitam as uvusius t veli en ra ar ius m kyt us
a aliau il esniam laikui a sist me as t veli seser Ver nik
aliūnienę auri k se
net li v asų
I ra ių ly ir ramiai aut m s Mane su us r liu imantu i lei m kytis
Anyk ių imna i
tu met m kiausi se tint e klas e et
s ne ai us avau ini
ka reikia asitraukti nes t vai v l sla st si
A si yvenau as mam s usseserę Vilniu e
t veliai nuva iav as seser
ns
tanci
akru
en t velis ra
m kyt auti imna i e u tar u teta i va iav
yventi
aun ir a as
a si yvenusi ra au lankyti suau usių ų imna i ir
ir au si ar inau es u likin e luk ym k nt r e kuri e man ma ai u av ar
ka
al iau asiru ti am k ms
kmin ai u ai iau imna i ir nutariau st ti
em s ūki aka emi
n rs t velis n r
ka st iau me icin
a iau mane trauk
a r n mi a Dar vaikyst e mama man askyr
a al
em s kuri e a au in avau
n rimas ar ves ir tur avau as tinkamai ri iūr ti u laiku st ant auk t sias
m kyklas uv ne tai svar u i laikyti st amu sius e aminus et svar iausia uv
ereiti Man atų k misi
r rekt rius ul vas i kart manęs aklaus ar a esu
Antan Namik
ukt
avęs tei iam atsakym
asak ka man ia ne vieta
ei st siu
em tvark s akultet tai riims Jis uv nau ai rmu amas Niek kit
nelik kai tik sutikti et vis lt tremtin s lemtis nea lenk ir
m k v m n
mane i tr m
Irkutsk srit
veliai tu laiku te e yven
akru y e ik antrasis iaulių arti s sekret rius
utka (u al nas) i siai kin ir t vel i tr m
i ir
ai uv
m s ali
rasi
ų var ai rasn arsk kra te
u metu a au yvenau Irkutske i tek usi u mūsų en r likim
rau
ene ikt
ili avi iaus Vyras ir ek n mistu elių staty s val y e
a
em s
ūki skyriu e em tvarkininke A iū t veliui ka mane i m k rusų kal s
Vis laik t velis ir a
ra me ka iems leistų as mus a si yventi et tik
talinui mirus t ks lei imas uv autas ik t veliams nes r lis au uv ve ęs
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i (i kair s) Ver nika mama
st vi

imvy as ir Antanas Namikai

ili avi ius

utikus u s ele inkeli st ty e sunku uv e a inti tai ie uv suvar ę
I ar viet s vyras uv avęs vie ų kam arių ut
et viename i ų yven
u auni s ecialistai Mūsų kam arys uv
i elis i en r k ri riaus asi ar me
ma virtuv lę Atva iavus t veliams mums visiems keturiems u tek viet s svar u ka
uv me rau e ir t veliams yvenimas a er
talin mirties tremtiniams au lei m kytis auk t si se m kykl se A st au
Irkutsk universitet e ra i s akultet Man at u uv ten m kytis nes univer
sitet atal s uv v s nu kelių namų u mūsų yvenam nam A al au ir ti
vakarais lanky avau askaitas Mamyt namu se eimininkav
t velis susi a inęs
su vietiniais tremtiniais ra
rinkti ara us ka r intų katalikų a ny i kuri ar
car laikais uv astatyta lietuvi kuni
et ra ymas uv atmestas
velis su in ęs ka tremtiniai ir antys m kyt ais us atlei iami nu s ec s
kait s av v kie ių kal s m kyt
ar
l e ie k e kaime net li aikal
en
uv au i tremtų u al nų Gavęs a ym im ka
ir a m kyt u krei si MG
stai
kuri i av lei im milici e auti as
u u au al
vykti Lietuv Ne
els amas nusi irk ele inkeli kas e iliet iki Anyk ių st ties u visais atsisveikinęs
i vyk
t vynę tai uv
m lie s
iena
A au tur au ir eli m nes imus sūnel Ge imin kur au inti man a
mamyt nes mes ir me e t
ar m kiausi uvau au ketvirtame kurse Greitai au
ir mes uv me atleisti nu tremties et ar asilik me ka susti r tų sūnelis
a
u ai iau m ksl metus
u r ęs Lietuv t velis av
styt
ar
alų em s ūki technikume ech
nikum rūmu se av kam ar kuriame ir a si yven
m ir mes su visa eima
as
atva iav me u technikum irekt riumi t velis sutar ka ei man reik s al se
a sist ti tai ir mane riims ir ti styt a ai ir vyk Man tek a si yventi su
mamyte ir sūneliu al se echnikum k lektyvas mane ri m la ai iltai ais a iais
2
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metais susilaukiau antr sūneli Antan li Vaiku ius au inti a
a u t veliai nes
tu laiku vyras rau
a e amas si ar in
lai
e taty s val y e lanavim
skyriaus vir ininku
itais metais is av val i k
ut ir mes visi erva iav me
lai
en susilauk me tre i sūneli Vy int
velis e a in ar
ir
metų Dar yven amas tremty e ra
versti
erman Vart ur ie i
Liv ni s kr nik
kuri a ima laik tar nu v kie ių atsi
kraustym
Liv ni iki
m Visus vertimus tek ra yti ranka u r us Lie
tuv ir a si yvenus lai
e r lis M tie us i JAV t veliui atsiunt ra m
ma
in lę ir is au al
len viau ir rei iau aryti vertimus Čia au vert Vi an
e Mar
ur kr nikas
velis uikiai m k
au el kal ų ir i vertęs keturias kr nikas ie k
ūtų as
i leisti i eivi e nes Lietuv e mis niekas nesi m
av
uvusiam en ra ar iui
Či iūnui yvenan iam JAV siunt as ta iau akeliui in av kai kurie la ai Vis lt
avyk ersiųsti
kr nikų vertimus kuriu s er av
vikliui kuris en ra ar iav
lei iant i eivi e Lietuv s encikl e i
velis i tisas ienas s
rie ra m
stal
ilsiui i ei av su anūkais
asivaik i ti net liese esant miest ark u yn Vasar raleis av as sav sesers
Ver nik s aliūnien s sūnų Antan
en la ai m av ry auti ir ru en
r amas
lai
arsive av ki ir sū ytų ry ų
r lis M tie us vis laik mus el siuntiniais
m t veliui a van
ma in
V l a Jis au ne al
vairu ti t l mes a u su vyru ai me vairu t ų
kursus ir uv me t veli asmeniniai vairu t ai vyk me
n r a lankyti m lensk
A ie t keli nę alima ūtų ara yti vis a ysak
a me liekanas ilies statyt s ar
kuni aik i Al ir laikais ra i
tik s stiliaus katalikų a ny i Dar yvas uv ir
malūnininkas kuris ir
as mamyt s t vel
ai at t velis an r a lankyti Vencavus Nuva iavusius mus ritrenk amaty
tas vai as Viskas k sukūr man t vai uv sunaikinta ka tik ne rimintų Namikų
vasi s I astatų lik tik malūnas averstas vie u iu ir usiau nu riauta kiauli
astatytas nau as k lūki tvartas i kuri srut s tek
e er
veli s int s yva
tv r s i e lių ir maume ių nu aut s uvę vairūs ek ratyviniai krūmai ir me eliai
i kasti lik tik u s
as a tvertas s y liu ta viela
vi u e an si ver eliai rie
e er akrant s ka aise au visa eil i iulių e lių kurių liemen al av a ka inti
trys vyrai ir tų ne e uv Vis e ūki terit ri e ristatyta k lūkie ių namų aisu ar si
a alv us k ku antai a ar su avy iniais Lietuviais ūkiais
k ūk t velis uv
asi a ęs a aryti kai av Lietuv s ank ask l
Mamyt sav ra iu sius metus ralei Vencavu se Jai tek av sam yti nu la
tinius ūki ar ininkus
vasar ar ir a ienius ka nu ir tų visus ar us au inti
vaikus vasar atva iu an ius vasar t us a nakvin inti ir amaitinti yven inti t veli
su lanu t a tu nlauk s main s lan Ir vis laik vyk staty s nes reik
a leis
tus sen
var
astatus akeisti nau ais m erniais uv i vystytas ienininkyst s
ir kiaulininkyst s ūkis
velis tik vasar
a ū av il iau
kitu laiku tik retkar iais
atva iu av ka a artų mam
er erai maitina eimyn
l mamyt ir netu
r
var sam y ama ar ininkus nes ie in
ka us erai amaitinti ir a ren ti
m mes ersik l me
aun
avyk akeisti er ut
yvenam
nam
Vili am l e Vyras t liau ir
taty s val y e
tas a ias arei as A tai
2
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at ir au e a
s ar
Dar yvenant lai
e man avyk u ai ti Lenin ra
universitet
yti e ra s s ecialy ę Nam tek restauru ti nes uv er ma as mūsų
au an iai eimai u laiku kai vyk rem ntas t velis ersik l as ukr Ver nik kuriai
ut nu irk mūsų era arys r lis M tie us Jis JAV s kmin ai ir akių y yt u ir
tur
sav klinik t l al
mus visus aremti
u r ęs
tremties Lietuv t velis v l sten si kau ti i li tek tam auk
sav ensi kai kurias kny as tur tas anks iau ra
as sav rau us ir a stamus
usira in
su imin mis rau ais uvusiais en ra ar iais Visa tai er u ta ten s
kra t tyr s mu ie ui tai
at ir
kr nikų vertimai
velis Lietuv
y a
alius la ai myl
ir s la ui iki at mirties vis
laik ir
Mir is aune
m ru i
a arv tas uv Lai im rūmu se
atsisveikinti susirink i elis ūrys uvusių m kinių Lai
me
alių ka in se aly ti
am in
ilsi viet
as sav r t vius susirink au y u al nų I
ten s atvykę
a er
ra t tyr s mu ie aus ar u t ai

A. Namiko laiškai
Anot vyriausios A. Namiko dukters Veronikos Čarneckienės, jos tėvui laiškų
rašymas buvo savotiškas hobis. Susirašinėjo jis su kunigais, kultūros veikėjais,
giminėmis ir šiaip žmonėmis, kurie domėjosi istorija, savo krašto praeitimi. Mokėdamas keletą kalbų, gerai susipažinęs su istorijos šaltiniais ir svarbesniais veikalais, A. Namikas nepagailėdavo laiko atsakinėti į įvairius klausimus, nurašinėti ar
atpasakoti įvairius tekstus, patikslinti duomenis apie vietoves ar žmones. Dėl to
A. Namiko laiškai dažnai yra labai informatyvūs ir turi išliekamąją vertę. Specialiai
A. Namiko laiškai nebuvo renkami, bet šiuo metu Utenos muziejus turi 230 jo
laiškų. Siunčiamus laiškus A. Namikas registravo. Išlikusiuose keturiuose siunčiamų laiškų registravimo sąsiuviniuose nuo 1972 12 02 iki 1980 12 07 prirašyta 134
lapai (268 puslapiai) adresatų su nuorodomis, apie ką rašoma. Iš šių sąsiuvinių
matyti, kad A. Namikas artimiausiai bendravo su buvusiu savo mokiniu, vėliau
kultūros darbuotoju Jonu Vajega, užpalėnų archeologu Baliu Tarvydu, pedagoge
Veronika Žvironaite, savo sesers sūnumi Antanu Baliūnu ir kt.
Muziejus saugo 96 laiškus, rašytus Jonu Vajegai, ir 114 laiškų, adresuotų
Utenos kraštotyros muziejaus direktoriui Baliui Juodzevičiui.
Čia parinkti A. Namiko laiškai, kuriuose pateikiama daugiau informacijos
bei istorijos faktų ir kurie galėtų būti įdomūs mūsų laikų žmogui.
Mielas J nai ir

m nele

amst s
van
Lietuv s ist ri s altinių I t
avau ir esu la ai la ai u
kin as Il laik ne al au amstai ara yti nes ul au su kair s k s s e Da ar
au antra savait kai atsikeliu ir
tru ut as iu rie stal
et k s skausmas
ver ia ir ien s metu a ul ti ir k
h ri ntali
a ty laikyti Gy yt ai sak ka
reikia urv v ni mis kur rte y yti e ul amas er vel iau Lietuv s ist ri s alti
nius Man itie altiniai rimena ma au
rie
metų r kuv e i leist Lietuv s
ist ri ai me ia
kuri lei as r
a kevi
ava in
e esta Lituaniae ar a
es estae Lituaniae t y Lietuv s metra ių altiniai
iek man in ma a kevi
su a al a r kuv s universitet ist ri s akultet stu entų ir vis kių vairių tautų
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chr nikų metra ių ir kit kių altinių surink lie ian ias Lietuv inias ir as chr
n l i s eile sura sav k m iliaciniame veikale
e esta Lituaniae Atvertus irm
Lietuv s ist ri s altinių
usla
man
irm s eilut s rimena a kevi iaus
e
esta
e estų vertimus a sav laiku tikrinau a al ri inalus ir ra au kai kurių
netikslumų kuriu s rane iau a kevi iui ir is a
kitame lei iny e i taisyti aras
ir i laisvint ai nutrauk mane nu tų inių ir ar ų
Lietuv s ist ri s altiniai
e chr nikų i ra ų turi ar ir kit kių altinių aimtų
i susira in imų
icialių ir riva ių
var i imai kai kur nenatūralūs r a an i ki
ir er au au surusintais ū var iais Imu tik ri u lam avy l
va rie
ie i k kry iu ti k
a resi
viet
va rie
ie ių ir kry iu ių a resi
am
alykui aimtas il nų ilies ynimas ir Mar iri su ula k va iki askutinių ų ei alų
ale nusi u ymas ai visai ne k va rie
ie ius
k va l laisv s Ne t l ka
ie iai n r
krik i ny ę v kie ių a e ami vesti
t l ka v kie iai krik i ny s
var u ne ver i ir e imtines Lai ke vis k n rs ir trum ai nea ra ysi
l a
in amas ili
n
nstantin Ja l nski eru ici Lietuv s ist ri s srity su rantu
a t su erinant min tus altinius ir aliu tiktai iau tis ka is su ary amas
altinius kurie us la ai ravartūs Lietuv s tary inei aunu menei su e
laimin ai
ra laukti tar
cil s ir Chari s nenusit linęs nu vien s ir neu si ūręs ant kit s
u lų
I am iaus antr
us Lietuv s metra ių lei as latvis
r is tur
sun
kumų su rusų rav slavų reikalavimais ka lietuvius ar ius sen v e atsi avusius
rusams rav slavams a ar
Ja l nskis tur
ar i esnių sunkumų k l surink
inias kuri s turi r yti ka
raeity e rusai l
mus ir a
mums ne tiktai
intis nu rie ų i Vakarų et ir sukurti sav
valsty e uv riverstas raleisti tu s
iaurumus kuriu s vyk Maskv s vie a iai kai tiktai ie susti r
ir ų na ai i au
Carų laikais ne uv tiek alsi ikatų kiek a ar il
vietsk srutis Černiach vsk
araliau ius
alinin ra ( risimenu itleris arasai
ssersce) Maskv s kl nna a
ra
Leninska a
ra
ita
kl nna a
ra av sau var
nu t ka Maskv s
kuni aik tis Dimitri us atvyk ia i
remliaus ir nusilenk Al ir ui
metais
Al
ir as nu
rie remliaus vartų ir sutru in
u s sav kalavi
ai uv
s ly a
astatyta Dimitri ui u tatai ka neims Maskv s ir r at al Lietuv n
A manau ka rie
Ja l nski ar ų cer eri arei as atlik rau as iu a ir
N r iau amstai riminti ka ių metų lie s
ien su
ly iai
metų ku met
Maskva irm kart su iu etn ra inę Lietuv u erkl s (caras Aleksie us su sav r a
m lie s
si r v Lietuv n ir a m Vilnių) I laik vis Lietuv e emaiti s
metus i lav
s turtus ir i a en sav lau an ve amas au iais ir arkliais
kai
ų ritrūk tai ir m n mis lietuviais ai vyk ry y su
h an Chmielnicki risi
un imu rie Maskv s
it Maskv s vie im Lietuv e sunku uv sutikti m ų
laukai a l mi kais
Aleksie aus vi it Maskv s karnų vy a am
min i ti Lietuv s
emę ir
sūnus i tr Aleksie evi
t imtme i
irm
e imty sav narsiu sius
vy ius kelet metų
an Lietuv e ir
it
anym kil a as ir aisus maras
kur min av seneliai man ma am esant
mar ka ai ar te e uv nei nykę Ir v l
Lietuva a l mi kais ir atsi av tik
t imtme i a ai e ku met v kie ių i era
ir i i si s Maskv s u ermensch ų5 val y
t a Jekaterina II ( i a Au usta re eri 4 Kronikų.
5
ka) imusi Anhalt Cer st rinces
Antžmogių.
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metais susitarusi su rūsų ei austrų vie a iais asi alin
e s lit ir Di i
Lietuv s kuni aik tystę i laisvin nu laisv s
metų a i e i ta mūsų
vyn i
uv vi alvi ar na u se a u i letar
metus raus si ir r s k l rau as
Ivanas v l vyk
tri u
i laisvinim
nu laisv s nu turt ir nu
vyn s ei
vi k s
l mūsų tauta ir neskaitlin a ka
visi trys kaimynai laisvin
mes
nesusi rat liai nen r m tų i laisvinimų lin m sav tvirt ves mi kus ir vis mis
keturi mis yn m s nu
ansų itter ei ivanų L tnik vų Gynimasis nu Ja kų
au iausia i l matiniu keliu A manau ka mūsų taut s sūnų
metų e
a
sav laiku u ims ar in viet taut s ist ri e et neras sau viet s iu ų kuriam e
neva ist ri e A ie Lietuv s
ist ri s altinius ų kūr as er iamas
nstanti
6
nas Ja l nskis al tų asakyti
eci u
tui aciant meli ra
tentes
Cer eriai
ne av Jam it veikal e ali kai ar a tiksliau sakant visa ali kai i il yti Gar Jam
amstai mielas J nai
kui ka
van ai man it nau Lietuv s ist ri s
ku
mentų k m iliaci Ne inau ku al siu amstai atsily inti
ai iu erskaityti ir reitu laiku al siu r inti
artu e u vi t ra i as Vien
i V lynk s yvenim
en mūsų tr a su man a ir tais nku ir kaminu rie aky
mūsų karv s irma alys s var as ela (Lerm nt v
mer ait s
var as) irkta i ru in
mūsų nu arų
einam s urys u tr s kaim atv
a lusi varnal mis ita t ra i a nuimta ra usi vasar ia Irkutske I kair s
e inę st vi entas ene iktas ili avi ius rie
s i
m na man ma i ukt
Ni l t liau centre
a su sav senute ir e in e
ma asis sūnus imvy as ir
m na Aleksan ra almanait nu Alytaus su ukryte amute
Man mal nu in ti ka
amstai vis ar sekasi i silaikyti ant yvenim avir iaus
ir niek ų astan s numur yti
u n nueina niekais
i ie ali amstai riki
ti
amst s yvenim kelias status ir ly us vie kelis e kių
sūkių ir nukry imų
ry kelių ir i n ra t l ir riki ti amstai n ra k Ir vis i ei atsiran a amst
kaltinan ių i amų tai tiktai sim t mas kai
iliai em rali u ta ta
askutiniais
laikais emintanti tar ų u na visu men Matyt ai ki ta u ne elik visk amyn
k mis
A au ir au l mūsų taut s ir y atin ai aunu men s nusiskun imų ir su
skausmu ir y nen r mis statai sau klausim
ur i is eina
as i us su mūsų
tauta t liau Ne au i ir
su s itas v ys
iky a m ral nusviest s iuk lių u n
Gar inami Vla imir
l v v
ieva m iai ir ų nea ykant s evan eli a Divi e et
im era7 ne u i mis veikia a akintas ieva m ių aukas Gana
veikinu amstas su ateinan i m al ų vent m ir Nau ais
metais ir
linkiu sveikiems ramiai as raleisti ei ramiai yventi
A Namikas
Mielas J neli
Ne yk ant manęs ka
amst i yvenus metų kar kur lenkai va ina sę iwym wie
kiem va inu ma y iniu var u Man s m n e k l yvensiu amsta ir i liksi mal niu ir
mielu J neliu
n J n nei au si Čia
ma y in um avart imas n ra eminuty 6 Padariau, ką galėjau, kas gali, tepadaro geriau.
vus ( a eminimas) et ama ilis (meilumas) 7 Skaldyk ir valdyk.
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Lietuvos valsčiai

A iū u ra ų lai k kuriu amsta mane ervertini a iū u
ra t tyr
kuri
mių mūsų
vyn s ist rinių ra mentų
Lauksiu amst s s alių
ien
as save nakvynei ir asikal imui N r iau
amstai nu viest mūsų kal
vart im
i
amsta nu
luralis maiestaticus
N rs nesu nei lin vistas nei lituanistas et yvenau ir m kiaus ku met ar ne uv
s au s ir mūsų tauta i si alinusi tarm mis nek
am iais susikl s iusia tarmi ka
kal a ir nekly
tar
tankiai ir
a nai
erai in
skirtumus tar
ių mai
yt ir truk yt ir su rat ka a e nekant ir su k kiu m um vart t
amsta su
vienaskaita
veikas su vienaskaita ir ūs
usiau aniek s rasme av
ų ūs
velniūk iai ia a ar ir at
ian ien ra au M kslas ir yvenimas urnale itu klausimu strai snel kuri
aut rius ra y amas a ie vart im
amsta tru ut akly
J Ja l nskas a val mūsų
kal nu svetimy ių et ir atsai av keli ki irams er i n rantiam ne in amas
ka tai yra ara ų kilm s
is
amst s strai sn A ie namin liau ies m kym
erskai iau Dalis arakt rių
a manau
al
ūt i veikusių
t imtme i irm
us
i skirtinių m kyklų
(s k ly wy ial we) aukl tiniai Man u iminai iai m k si t ki m kykl
ven i nyse
ai uv ūsimų ų imna i ų r t ti as Jų kursas tęs si m ksl metus
lwy ia
l wych
metus ( r imna i ų r t ti as) J s veik Lietuv e iki
metų sukilim
e t
sukilim ar uv
inau nes man a a t velis m k s
k lsk e Je ersk e
u ili e su
metų kursu u ai us ra m kykl
et i t s m kykl s arakt riais al
ne uv nes m kslas uv
st mas rusų kal a
veikinu amstas a u u ir laukiu amst s nakvynei
til

enis A Namikas9

Laiškai Dominykui Vanagui
A. Namikas bendravo ir susirašinėjo su Dominyku Vanagu, dirbusiu Užpalių
valsčiaus viršaičiu 1934–1940 m. ir dar apie metus vokiečių okupacijos metais.
Laiškai siųsti iš Kauno į Vilučių kaimą, Utenos rajoną.
Mielas ir mal nus D minykai
ik k
avau amst s mal nų ir nu ir ų lai k kuris su il man at alusi ir
rimin aunas eveik vaiki kas ienas i eit sunkų ir nemal nų yvenim ir a ar yve
nant enami yvenim Miel ir mal nų risiminim alikai amsta mielas D minykai
man atminty Gal t l a
amst ana a nai ir visu met mal niai risimin avau
ra iau lai kus
alių a tan ir Vilu ių kaiman et ki atsakym nesulaukiau ik
vien kart susitikau v asu s kai a a kuni as Antanas urvila akviet mane sav
kuni yst s ka k kian u ilie un et tu met trum ai asimat m Maniau asikal sma laike
vai ių et amst s ten ne uv vien tik kuni ai ir a ne kuni as t l aklausiau
u iliat kur yra
Vana as Jis atsak ka ne in
ietų nusi t ra avau su kla
s s rau u relatu Dykavi ium ir asitraukiau i ų kuni i k s eim s Dau iau tai
ir netek susitikti
laikas eina mūsų
Mitr an ei s var i a nyksta eina am 8 J. Jablonskis.
9
iny n eina ten i kur niekas ne r ta
UKM 19920:42/R – 2778:42.
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Ir mūsų eil ne et lima al ir visai arti
nes mūsų ien s au ra
mintys mūsų
i la kyt s ateities au ne ra
raeit
nusine ma ių laikų chl kratams nusine
ma visa k i yven m ku
iau m s
ir
l k liū
m M tina emel
us
mums manau mal nesn ne u
alių
a ylink s star vierka il va kuri nera
alimy s mane re istru ti a a man
t velių namu s ir Ma eiki kių sielencų
i era vie ai arei k ka a neturiu teis s
Lietuv
yvent
aliu s t l ka
man t vų namas reikalin as s rau ei
Masiulienei su s masiuliukais
l
man mielas D minykai a ir tur au
i nykt i
alių a an s n rs mūsų
Vana ų ir Namikų imin yra
alių
a ylink s aut cht nai ar a a ri enai Va
na ų skaitlin s imin s irmyk t s viet s
tikrai neie k au
man
irmas rastas
Nameika Matas man
r seneli
r senelis a ie
metus A Namikas su ukra
yven
ai i k se
sūnus uv
ime nas ime n
M tie us Ver nika ir anūku
M tie aus Ju a as Ju a
Jur is Jur i
I n tas Nik emas Jur iu Vil ni kiu
aune
( viem var ais) I n
M tie us man t velis a
ntanas
ir man vyresnysis sūnus ir i M tie us kuris turi
sūnus ir
yvena ali rni (Amerik ) Jei yvensma tai vasar s laiku a atva iu siu as amst
ausma i
alių a ny i s archyv senas kny as ir aie k sma Vana ų ū t s
a
ar man mielas D minykai lik sveikas sau k sav sveikat ir rie r s ara yk
man ar riimsi mane as save Vilu iu s ei a al siu ar atva iu t as amst
sav i laikym a sum k siu amstai materialių i lai ų l man s netur si al si man
melavimų asiklausyt ykai ir man kai k a asak t ir amelu t ei i m kai
veikink man var u amst s ukrytę ir lik sveikas
u iu u amst mielas man aunų ienų en ra y i
enis A Namikas
Mielas D mai
A iū u kvietim a silankyt
aliu s laike v re y s atlai ų et alyvauti u se a
ne e al siu nes rakul n ne enueisiu iminių rietelių ir a stamų sutikti ne e al siu
nes u vie ų in snių m aus ne e a stu akys vis la iau ir la iau temsta
aklam
m ui mini sunku u ti
Linkiu amstai mielas D mai sveikam laimin ai alyvauti itu se atlai u se
ir sveikam sulaukti kitų t kių at atlai ų ir u se ir i alyvauti
ai nuva iu siu
auri kes kur yvena Ju el Vilu ių tai a rast ien a lankysiu
alių ka us ir
a tvarkysiu savų ų am in ų susilie im su amta vietas nes man iminių yra keturi
2
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ka ai a ym ti aminklais itie ka ai stei ti a a
alių kle
n A m Le avi iaus laikais
metais irma uv lai ami
u al nai ant vent riaus Man
ra ra ut
lena irm i i
man imin s uv alai ta itu s ka u s Ant ka ų vartų yra
trys rai s D
M rei kia l tyni kai D M
MNI M
M
M
lietuvi kai us VI
MI
I J NAMA
a an i man Namikų ak s ka as au ilnas ir lai t au iau
ne ra kur near ant karstų anks iau alai tų tai a nutariau
ra yt mane alai t tre iame skyriu e kur alai tas man v
rius i l mu tas mi kininkas etras akavi ius erve tas i
aun naikinamų ų ka ų einant nu vartų e in
us
rie at
tak
ai
ara yta ant
akmens ka
u iu u amst mielas D mai ir linkiu sveikat s
lai as atleisk nes ra au eveik mintinai nematy amas

Lietuvos valsčiai

A Namikas
rie mirt

aune

A Namikas

Laiškai Baliui Juodzevičiui
1968 m. Utenos kraštotyros muziejaus darbuotojas Balys Juodzevičius susipažino su muziejaus kūrėju A. Namiku ir su juo susirašinėjo iki pat mirties.
Išsaugoti 114 jo laiškų, kurie iš dalies parodo A. Namiko interesus ir norą išsaugoti
istorijos faktus ateičiai. Keletą būdingiausių jo laiškų čia ir pateikiame skaitytojui.
Ger iamas Ju evi iau esu
achl s t l yvenu ten kur aunu ast ę Jau kelinti
metai ri lau mane ukters eima yvenanti lai
et vasarų laikais nuva iu u
ten s a an n raeinu r namus kuriu se rie
metų imiau a lankau mirusius
ka u s ir ar yvus rietelius ir r tu at al
a ar a rem Vestram10.
Man a a
velis su kitais u al nais uv ka kų i varytas alyvauti e ekuci s
r cese kai kars
vų
a
a ar kiek risimenu a asak siu
mintis
v atve
aliu s su ka kų esk rtu Murav v a utantas lein Michelis
kuris sust
as viet s kle n
ekuci s vieta uv
arinkta a ie
ar tru ut
au iau in snių nu ka ų vartų iemių us n sm lyne u
v asų keli
uv
metų k v
iena Čia astat kartuves
kartuv m uv i kasta u
Vals iaus
11
sar as Dun aus Leika nu irk nau virvę at s ( enker na ian ) u ve ant aki
lim suri t m u akaly rank m v u m v kil ir i s yr akilim i
v s k ų
akartasis asisuki ęs nukrit em n trūk virv (sak ka
uv a i ilta vitri liu)12.
a kas raitas nuskri kle ni n
as aryt
art i nau
atsakęs a utan
tas Antr kart virv ne etrūk
at s a v virvę akartasis krit u n ai u
uv u kasta tai aleista imtin arklių kan m i try t viet la iai ir nelik ym s
kelių ienų askli
kal s ka
v ka kas i kas ir alai
kit viet
At
vals iaus star inai (vir ai iui) sakymas su kliu vaitu (ur nyku) ir es tnykais
atikrinti vie iai sukastus ka elius ka u
se Vir ai iu tu met uv Jur is ir akas
10
Prie jūsų reikalų.
arvy as Nei katalikų nei y ų ka u s 11 Budelis, bausmės vykdytojas.
alai t
v s nera
ai ir lik
a 12 Sieros rūgštis.
2
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lai im vieta ne in ma
in
tik Vis ckait ir Myk l arvy sesu kuri s var
ne e amenu tik s t ar atlik A ie ka ų kasin im man asak
Jur is ir akas
Nukauti13 uv ne rie akalnių u
ma au kil metrų nu
ten s sn vk s
vienas y ( a ar u yn l ) alai ti
alių ka ų atv ry le iant ka us ų lai im
vieta lik ka u s
va ir i uv su autas kai
i
sn vk s
Man ara yt s
alių ir ten s ilių m n ra i s uv kartu su kita ist rine
me ia a
man sukurt
ten s ist rini mu ie aus u u ma
su a ie
eks natų
(a ytikriai) i ne lit numi matik s s ra istik s l tynų ale ra i s rankra ių i al
t ir v lyvesnių laikų me inių rnamentų aveikslų ir t t i l
ra y iu anti ka
riu men ir al vietiniai ne inau Jei amsta an r si su in t k a ar ne amir au vasa
r s metu ūsiu ten tai yvu
iu aūturu sma ir a rimelu siu kiek tik al siu
A Namikas
IV
Ger iamas

amsta

A iū u il
nu ir ų ir
klausimus eil s tvarka

mų lai k

Da ar asisten siu atsakyt

amst s ara ytus

,
ulietuvin
ar ais
irkęs i Či ik v (re is) Martynas V lutis
Nik emas Namikas
man seneli aunesnis r lis imęs
metais
arvy vi iai asiva in
arvy ais Lietuv s Ne riklaus my s laikais arvy ų
aliu se au
ir akų avar ę ie av nu sav irmtakūn Ciri ak var 14 yvenusi
irm
t am iaus us Jų uv ve i namai iti arvy ai yra va inami lei m
ir i ve i namai vienas arvy namas va inamas l imu vienas arvy as Lun ius
et a ar itie ravar iavimai nyksta
arevi ių va in turmu Luk iūn
erkūnu
Ma iul
Čvieku ir t t
ikrai ne aliu asakyt ar J n
vir n
uvusi
metais
alių vals iaus
star ina t v var as uv D minykas
alių ilies m n ra i ir ten s
n r au ats aus int ten s s austuv e
et s austuv s savininkas y elis u ie
t ki kain ka a ne al au sau t ki s
ra an s
av lyt15 tik aviau
rai stu entų asinau t i l miniams ar ams
laikra iu se netal inau
Jei amsta a ei autum tai a al iau amstai asiųsti i verst vien trum iau
si
ermann Vart er s Chr nik kuri yra
alių ilis minima
m ir a ie
ten
aura nus Du in ius lak ni ki amin imai su s ly a in ma ka
erskaitęs
man r insi
metais
aliu s rusų ni ais 13 A. Namikas aiškina, kur yra Sosnovka, kur 1863 m.
buvo sumuštas Sovos – P. Červinskio sukilėlių
uv A utilt s y as Muravli vu ramintas
būrys.
ir ameikis Cirka va inamas var
ne 14 Lotyniškai iriacus, rusiškai Кирях.
e amenu A u u a i matym a in au 15 Leist.

metais

2
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ten
yvena Luk evi iūt
elici a u
aktar
vil nam J s senelis Lu
k evi ius ir i uv sukil lių va as a
Galici n ir ten asimir Jei
amsta
a lankytum tai man s ra au nemin t sakyk amsta ka ra ai ra tu s Luk evi ius
Ji uv
ten s vaistin s savinink
a ar skur iai ai ia sav
yvenim
e kių atsi ra in imų ra au ra yt man kas amstai rū i
in siu rane iu
k ne in siu ara ysiu
Nen r nusine t ka an k yvenime er yvenau ir atyriau n r
er u t au
niesiems k l senatv s mara mas neu val man s
mu man in t kas ir k rane
amstai a ie mane
u

a ar a A Namikas
IV

La ai er iamas amsta
k amas u mal nų lai k ir sveikinimus
iau iu s ka
amsta ū amas aune a i ir mane a lankyt tu met us r a susi a int su man
kr nikų vertimais a manau ne ra iu ins amst s nes y atin ai irmas kuris lie ia
mūsų kra t va inam
Vart er
r ria Lituania tiksliau s irmasis tre alis
i verstas su atais mis sakinių k nstrukci ir riera ais Ver iau t kr nik
yven amas
uvusi k lch
vi ti
a usi k lch nik ry iut
amsumas ar nau vi kumas
ir kit s nei iamy s a ar t ka atsira
u raukimai ir antra ai uvau
van tas
k lch ui
ut k k muni mu
rasn arsk kra t ir
l s Murt s ra n kur iema
rasi e a ru ū i ale ir ai ias e u s ale
liau ri ratau ir vertimas
sklan
iau ir ataisymai suma
talin man lei nuva iu ti yvent as ukr kuri
i ve i
em s ūki aka emi s Irkutsk uv u erni n en ar as
sklan iau e
t
ar viena nei iamy
tai man rytieti ka tarm ky vertimu se kuri kai yla i
mai
kai kur i len a as visas nei iamy es a i ankst
amstai rane u ka
amsta
in tum Gr ęs Lietuv n maniau erra yt ir itas nei iamy es a alint et ar tur au
ne ai t vertim reik
ie k t ar
ka
alima ūtų e istu t
laikas
atsira
akių ne alavimas ir su tin as ne alavimas nes net trys li s leuc ma e enerati
maculae ir catharacta inau tik ų var us ir y au irmas vi ka
al iau matyt
tre iai reikalin a eraci a
m s alių
ien ra au
us metus as asak
ka vis kie y ymai at u la
reikia ru tis mi rare a
atres et antecess res16 A iū
k munistų atst vams kurie likvi av vir
metų ra e ant man r senelių rinkt
ir kau t kny yn susi us i a ie
kny ų nuve ami arasų k ms m lui tik
ka vien ve ik sumanum
akel
asilik
vi
s ir se uv keletas
ynų ir
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Vykti pas tėvus ir protėvius.
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A. Namiko raštų kalba
Antanas Namikas augo ir mokėsi XIX amžiaus pabaigoje ir XX amžiaus
pradžioje, kai lietuviškos mokyklos buvo uždraustos, tad mokslus baigė rusų kalba. 1921 m. grįžęs į Lietuvą, A. Namikas dirbo mokytoju, direktoriumi, mokyklų
inspektoriumi. Lietuviškosios rašybos ir skyrybos išmoko savarankiškai. A. Namikas turėjo polinkį į kalbas, domėjosi vietų vardais, pavardėmis, susirašinėjo su
kalbininku Kazimieru Būga, sekė Jono Jablonskio patarimus, bet į kai kuriuos jo
mokymus žiūrėjo kritiškai. Buvo įsitikinęs, kad žodis tamsta negali būti keičiamas
žodžiu ūs piktinosi, kad kai kas nebeskiria žodžių tankiai ir a nai prisispyręs
įrodinėjo, kad miestelis Užpaliai reikia rašyt Ušpaliai, manydamas, kad šis pavadinimas galėjo atsirasti iš pavardės Ušpalis, Ušpalevičius, nors pats mini pro
Užpalius tekantį Užpalės upelį ir žino, kad pavardės atsirado gerokai vėliau, negu
pirmąkart paminima Užpalių pilis.
Atrodo, kad A. Namikas savo tarmę laikė saugotinu sėlių kalbos palikimu
ir tarmybių laikėsi sąmoningai.
A. Namikas beveik ištisai vartoja vienaskaitos iliatyvus:
... pasodinau traukinin usian Oršos link;
... aš stojau piemenų rikiu t n
... keletą šiaudų įkišdavau irv n
Daugiskaitos iliatyvai sutrumpėję (kaip ir tarmėje): nulydėjau kapuos(na),
pasiuntė
aliu s(na) ir t. t.
A. Namikas dar beveik visur išlaikęs siekinį:
... atbėgo lapė vandens atsi ertų
... išėjom linų vartytų
... važiavau egzaminų laikytų
17
Senas-senis (senas žmogus)
ir t. t.
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A. Namikas išsaugojęs rytų aukštaičiams būdingą prielinksnio iki (ligi)
vartojimą su naudininku: mokslas tesdavos iki antrai kovo mėnesio usei ir t. t.
Bet yra ir išimčių: pensija skirta iki gyvos galvos...
A. Namikas daug skaitė lenkų, lotynų, rusų, vokiečių kalbomis, daug ką iš
tų kalbų vertė (daugiausia kronikas). Deja, vertimuose A. Namikui sunkiau sekėsi
rasti lietuviškus atitikmenis, išvengti svetimų konstrukcijų: laike mano akių pirmo
miego ( tik užmigus, tik akis sudėjus); kažkur pasigirdo ( pragydo) gaidys;
laike mokytojavimo...
Vis dėlto savo atsiminimuose, laiškuose A. Namikas išsaugojo daug gražiausių tarmės ypatybių. Tai jo kalbai suteikė spalvingumo ir gyvumo, o mums,
rytų aukštaičiams, tokio mielo namų jaukumo.
Manyčiau, kad autoriaus vartojamos tarmybės ir net retkarčiais įterpiami
svetimžodžiai nepakenks mūsų dienų kalbai.
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Lakūnas Juozas Namikas
Stanislo as Balčiūnas

Tarp žymių žmonių, kilusių iš Užp lių, regime ir lakūną Juozą Namiką.
Jis gimė 1904 m. spalio 17 d.
Pradinį mokslą baigė Užp liuose, po
to mokėsi Utenos „Saulės“ gimnazijoje, bet mokslus baigė Kaun . 1921 m.
savanoriu įstojo į Karo mokyklą. Pirmasis karininko – pėstininkų leitenanto
laipsnis suteiktas 1923 m. Nuo 1925 m.
rudens – Aviacijos kursų klausytojas.
Karo lakūno kelią pradėjo 2-ojoje oro
eskadrilėje Kaune oro žvalgu. patingi
buvo 1934 m. Minint Dariaus ir Girėno transatlantinio skrydžio metines, iš
Kauno aerodromo kelionei aplink Europą pakilo trys lietuviškos konstrukcijos ANBO IV lėktuvai. Jų maršrutas:
Stokholmas–Kopenhaga–Amsterdamas–
Briuselis–Londonas–Paryžius–Marselis–Roma–Udinė–Viena–Praha–Budapeštas–Bukareštas–Kijevas–Maskva–Velikije
Luki–Kaunas. Reprezentacinės eskadrilės
vado – pulkininko leitenanto A. Gusakūno . a iko ka as
aliuose.
taičio lėktuvo oro žvalgo vieta buvo
patikėta kapitonui J. Namikui. Eskadri- S. Balčiūno nuotrauka
lė, įveikusi oro keliu dešimt tūkstančių
kilometrų, parodė Europai, kad Lietuvos karo aviacija yra pajėgi atlikti tokius
žygius originalios konstrukcijos lietuviškais lėktuvais. J. Namikas prisiminimuose
rašė: „Kitos alst ės ste ė osi sutikda os us kai tokia a a alst ė ir tik neseniai
susikūrusi au skraido sa os a
os lėktu ais.“ Tada nei estai, nei latviai, nei kitos
mažos valstybės lėktuvų negamino. 1935 m. Juozui Namikui suteiktas majoro
laipsnis. Gabiu lakūnu Aviacijos vyresnybė pasitikėjo. Grįžus iš skrydžio aplink
Europą, paskirtas aviacijos štabo adjutantu, vėliau – 3-iosios oro eskadrilės vadu
Šiauliuos . Su specialia karine užduotimi buvo siunčiamas į Angliją. Jo kariniai
nuopelnai buvo įvertinti Lietuvos, Prancūzijos, Čekoslovakijos, Švedijos, Italijos
ordinais, medaliais, garbės ženklais.
Lemtingi Lietuvai 1940 m. tokie pat buvo ir Juozui Namikui. Sovietinių
įgulų atsiradimą jis vertino kaip okupacijos pradžią. Sovietinei santvarkai toks
žmogus nebuvo parankus. Sklando įvairios jo tragiškos mirties versijos. Aišku,
kad jo gyvenimo siūlas nutrūko 1940 m. lapkričio 30 d. Neabejotina, kad karo
aviacijos majoras Juozas Namikas yra viena iš daugelio sovietinės okupacijos aukų.
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Namikų giminė už jūrų marių
e ina

i olė

ili a ičienė

1890 m. spalio 8 d. Motiejus ir Karolina Namikai
susilaukė dvynukų – sūnaus Juozo ir dukros Veronikos.
Kad galėtų įstoti į gimnaziją, Juozas mokėsi
Vyžuonos pas studentą Januškevičių. Išlaikęs stojamuosius egzaminus, mokėsi Uten s dviklasėje mokykloje, kur mokslas vyko 5 metus.
1910–1911 m. Juozas tęsti mokslų išvažiavo į
Peterburgą (dabar Sankt Peterburgas). Ten 1911 m.
išlaikė liaudies mokytojo egzaminus. Nuo tų pačių
mokslo metų pradžios gavo mokytojo vietą Šimoni
mokykloje.
Netrukus buvo mobilizuotas į Rusijos kariuomenę. Tarnaudamas joje, baigę Čugujevo karo mokyklą
ir, prasidėjus karui, tarnavo viename iš Sibiro šaulių
pulkų. Su vienu iš šių pulkų nuvyko į Austrijos frontą
ir ten kariavo iki bolševikų revoliucijos.
1918 m. grįžo į Lietuvą, kur buvo mobilizuotas
į Lietuvos kariuomenę – aštuntą pėstininkų pulką.
1919 m. buvo pakeltas pulko vado adjutantu. Dalyvavo Juozas Namikas
nepriklausomybės kovose.
1923 m. paleistas iš kariuomenės į atsargą, nes buvo reikalingas Švietimo
ministerijai.
Utenoje dirbo pradžios mokyklos vedėju, o 1935–1936 m. – Šiaulių apskrities
viršininko pavaduotoju. 1937–1939 m. buvo paskirtas Šakių apskrities viršininku.
1939–1940 m. – R kiškio apskrities viršininku.
1940 m. Lietuvą okupavus Sovietų Sąjungai, iš pareigų buvo atleistas ir
gyveno savo tėviškėje – Užp liuose, buvo pradžios mokyklos mokytoju, o vokiečių
okupacijos metu tos mokyklos vedėju.
Prasidėjus karui, Juozas Namikas suorganizavo savigynos būrį, neleido
plėšikauti besitraukiančiai sovietų kariuomenei, apsaugojo Šventosios tiltą nuo
susprogdinimo.
1944 m. su šeima pasitraukė į Austriją, o vėliau emigravo į Čikagą, JAV.
Čikagoje visą laiką priklausė lietuvių karių veteranų sąjungai „Ramovė“. Su šeima
dalyvavo lietuvių visuomenės darbuose.
Manau svarbus J. Namiko gyvenimo epizodas, kai vieno mūšio metu buvo
sunkiai sužeistas jo kovų draugas karininkas Žostautas. Mirdamas jis paprašė
mano dėdės Juozo, kad jis pasirūpintų jo žmona ofija, kuri lieka su dviem
mažais vaikais.
Pasibaigus kovoms, prasidėjo Valstybės kūrimas. Dėdė Juozas vedė savo
žuvusio draugo žmoną ir du jos vaikus – sūnų Benjaminą ir dukrą Mariją – įsivaikino. Benjaminas baigė aukštąjį mokslą ir įgijo teisininko specialybę. Vokiečių
2124

U Ž PA L I

A

Ž

Ž

P

A

I

I

I

A

I

I

A

okupacijos metais tragiškai žuvo ir palaidotas Užpalių kapinėse kartu su Juozo
sūnumi Mindaugu.
Marija, besimokydama gimnazijoje,
susirgo tuberkulioze. Dėdė, kaip buvęs
savanoris buvo gavęs žemės, nedvejodamas pardavė ją ir išvežė Mariją gydyti
į Šveicariją. Gydymas buvo sėkmingas.
Karo metu ji su vyru pasitraukė į Vakarus, o vėliau repatrijavo į JAV, Čikagą.
Kuomet dėdė Juozas su šeima taip
pat atvyko į Čikagą, Marija jiems padėjo
įsikurti.
Mirė 1978 m., palaidotas Čikagos
lietuvių katalikų Šv. Kazimiero kapinėse.
Taip jau susiklostė, kad Antano
Namiko vaikų, nešiojančių Namiko pavarde Lietuvoje nebeliko. Aš Nijolė Regina Namikaitė likau vienintelė iš 5 vaikų. Mano gimtinė Lietuvoje, buvusiame
Antalieptės valsčiuje, arasų apskrityje.
Mokslus pradėjau 1935 m., karo
otie aus a iko dukros. uo iršaus
audros blaškoma mokiausi įvairiose gimnazijose ir 1947 m. įstojau į Lietuvos Kastutė Verutė nutė ir atali a Bičiūnienė
žemės ūkio akademiją, tačiau 1949 m.
mane ištrėmė į Irkutsko sritį. Dirbau kolūkyje, vėliau – rajono žemės ūkio skyriuose. 1955 m. ištekėjau už tokio paties likimo draugo Benedikto Pilipavičiaus.
Dirbau Irkutske, o vėliau idroelektrinių projektavimo institute kopijuotoja. StaJuozas Namikas
antras
sūnūs

ona So i a
edi inas ir

V tautas

.
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linui mirus, mums jau leido studijuoti
aukštosiose mokyklose, todėl 1953 m.
įstojau į Irkutsko universiteto Geografijos fakultetą. Baigusi 4 kursus, grįžau į
tėvynę, bet manęs nepriėmė į Vilniaus
universitetą, mokslus pavyko pratęsti Leningrado universitete. Mano diplominis
darbas buvo „Lietuvos geografija“. Jis
buvo 360 psl., tad teko gerai paplušėti,
kol išverčiau jį į rusų kalbą. Ačiū tėveliui, kad jau nuo mažens mokė rusų
kalbos. Tik lenkų kalbos jokiu būdu
nenorėjau mokytis. Tam turėjo įtakos
prieškarinė Lietuvos padėtis ir auklėjimas. Dirbau įvairiose mokslo įstaigose,
o išėjusi į pensiją susidomėjau floristika
ir iš džiovintų augalų pradėjau kurti
paveikslus ir atvirukus. Šeimoje išauginome tris sūnus. Dabar saulėlydį leidžiu
otie us a ikas su d ie sūnu is
vyriausiojo sūnaus Gedimino, gimusio
Irkutske, šeimoje, Kaune.
Antrojo pasaulinio karo audros išblaškė Namikų giminę. Du vyresnieji Antano Namiko sūnūs – Motiejus ir Daumantas pasitraukė į Vakarus ir jų likimas
susiklostė skirtingai. Motiejus pateko į Austriją ir Insbrucke baigė medicinos studijas. Po to repatrijavo į JAV, o ten Europoje įgyto diplomo neužteko, kad galėtų
užsiimti gydytojo praktika. Mokytis lėšų neturėjo, bet gavęs valdišką stipendiją
tęsė mokslus. Už tai baigęs studijas turėjo atidirbti kariuomenėje. Jis tapo oftalmoDaumanto Namiko
entre

isa šei a su

aikais ir anūkais
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logu ir turėjo kontroliuoti lakūnų, kurie
skraidė viršgarsiniais lėktuvais, regėjimą.
Atidirbęs privalomą laiką, apsigyveno
Los Angele ir užsiėmė privačia praktika.
Ten turėjo savo kliniką ir tapo garsiu
akių ligų specialistu JAV. Su žmona
susilaukė net penkių sūnų, kurie pratesė
Namikų giminę JAV. Tik gaila, kad tai
prarastoji karta Lietuvai.
Motiejus mirė 1994 m. Daumantą
su pusbroliu Vytautu Namiku (dėdės
Juozo sūnum) karo audros nubloškė į
Italiją. Ten abu baigė studijas. Daumantas
tapo hidrotechnikos inžinieriumi. Abu
repatrijavo į Argentiną.
Daumantas sėkmingai dirbo pagal
specialybę, vedė lietuvaitę Ireną, kuri
dar 1926 m. su tėvais buvo atvažiavusi
į Argentiną, dar gerai kalbėjo lietuviškai.
i
das a ikas
otie us a ikas ir
Brolis Motiejus jį pasikvietė į JAV ir
e ina i olė a ikaitė ili a ičienė s ečiuose
ten dirbo garsioje hidroelektrinių įmoos n ele
.
nėje, tapo tos įmonės viceprezidentu. Jo
projektuotų hidroelektrinių yra visuose
pasaulio žemynuose. Jis prisidėjo projektuojant tunelį, einantį po Lamanšo sąsiauriu. Su žmona Irena susilaukė dviejų sūnų ir dukros. Eugenijus tapo farmakologu, Aleksandras – stomatologu, o Virginija – bankininke. Daumantas gyveno ir
1996 m. mirė San Franciske.
Juozo Namiko sūnus Vytautas su Daumantu repatrijavo į Argentiną, ten vedė
Eleną Masiulytę ir vėliau pervažiavo pas tėvus į Čikagą. Ten su tėvais gyveno
ir jaunesnysis brolis Gediminas. Su žmona Elena Vytautas susilaukė trijų vaikų.
Sūnus Juozas tapo teisininku, Rimantas bankininku, Jūratė – architektė. Vytautas
Namikas mirė 2013 m.
Kol leido sveikata, Vytauto žmona Elena Masiulytė (jos tėvelis buvo veterinarijos gydytojas) dažnai lankydavosi Lietuvoje ir šelpdavo vaikų namus. Dabar
jau abu pensininkai ir nebegali dalyti labdaros. Jų dukra Jūratė jau kelis kartus
buvo Lietuvoje, žada ir vėl atvažiuoti.
Gediminas Namikas yra psichologijos profesorius ir gyvena Kanadoje, turi
du sūnus.
Štai kokia plati Namikų giminė Šiaurės Amerikoje. Tik Juozo Namiko vaikai išauklėti lietuviška dvasia ir gerai kalba lietuviškai. Apgailestaudami dabar
galime pasakyti, kad užpalėno Antano Namiko palikuonių, garsių specialistų, yra
netekusi Lietuva.
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Pasaulio tautų teisuolės iš Užpalių –
Bronė Pajėdaitė ir Veronika Žvironaitė
D ilas

irvelis

Valstybinio Vilniaus Gaono žydų
muziejaus ekspozicijoje, taip pat ir internete, galima pamatyti daugybės lietuvių,
karo metu išgelbėjusių žydus ar jų vaikus,
nuotraukas. Jie yra apdovanoti Lietuvos
Prezidento Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiais,
kai kuriems pripažinti Pasaulio tautų teisuolių vardai. 1953 m. Izraelyje specialiu
Kneseto nutarimu Jeruzalėje įkurtas „ ad
Vashem“ holokausto ir didvyriškumo atminties institutas, kuris žydų gelbėtojams
suteikia Pasaulio tautų teisuolio vardus, Ver nika vir nait ir r n a ait
apdovanoja medaliais ir jų garbei esančioje Teisuolių alėjoje kiekvienam sodinami apelsinmedžiai. Šioje Vilniaus Gaono
muziejaus parodoje galima pamatyti Užp lių krašto šeimų ir jų narių nuotraukas,
tarp kurių ypač pažymėtinos dvi Užpalių krašto asmenybės – odontologė Bronė
Pajėdaitė iš Tervydži kaimo ir biologė Veronika Žvironaitė iš Gal nių. Abi jos
ištikimos studijų draugės, kurių gyvenimo credo – teisingumas, ginti neteisingai
apkaltintus, juos saugoti ar net gelbėti rizikuojant gyvybe. Šių asmenybių didžiosios žmogiškumo savybės išryškėjo Antrojo pasaulinio karo metu.
Antrasis pasaulinis karas, neaplenkęs ir mūsų Lietuvos, pareikalavo daugybės
žmonių humaniškumo sampratos išbandymų. pač kai žmonės buvo tremiami į
Sibirą, vykdomas holokaustas, sprendžiamas žydų likimo klausimas, žmonės jautėsi
pasimetę. Tuo metu šiom dviem užpalietėms jų humaniškumo samprata problemų
nekėlė: reikia gelbėti niekuo nekaltus žmones, taisyti mūsų kai kurių tautiečių
daromas neteisybes. Jų veiklos akiratyje buvo dvi žydų šeimos, šių šeimų vaikai.
VDU universiteto profesoriaus V. Lazersono, įkalinto Ka no Vilijampolės gete, ir
V. Keilsono – V lniaus gete.
Tamara Lazerson, garsaus Kauno gydytojo, Vytauto Didžiojo Universiteto
profesoriaus Vladimiro Lazersono dukra, kartu su tėvais ir broliu Viktoru 1941 m.
buvo įkalinti Kauno gete, Vilijampolėje. 1944-ųjų sausį į Gumos fabriko, kuriame
dirbo Tamara, kontorą atėjo dantų gydytoja Bronė Pajėdaitė. Ji išsikvietė Tamarą
ir paklausė, ar ši nenorinti pabėgti iš geto ir pasislėpti pas savo buvusią istorijos
mokytoją Petronėlę Lastienę. Tamara atsakė teigiamai. Jai pavyko pabėgti 1944 m.
balandžio 7-ą. Tą dieną ji atėjo pas Petronėlę Lastienę, kuri gyveno Donelaičio 14a,
Kaune. Čia ji buvo labai šiltai sutikta, tuojau pat gavo fiktyvų gimimo liudijimą
Elenos Savickaitės vardu. Kurį laiką pagyvenusi pas Petronėlę Lastienę, vėliau
persikėlė pas kitą savo mokytoją – Veroniką Žvironaitę. Veronika Žvironaitė buvo
netekėjusi, gyveno brolio Kazimiero bute Tulpių gatvėje, Kaune. Brolio bute ji
turėjo vieną didelį kambarį, kuriuo ir dalijosi su besislapstančia Tamara Lazerson.
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Tamaros žodžiais tariant, ši moteris turėjo nepaprastai jautrią sielą, spinduliavo
meilę ir šilumą. Prasidėjus kratoms, Tamara Lazerson buvo išsiųsta pas Petronėlės
Lastienės seserį Verą Effertienę į Pakamačių dvarą P svalio rajone, kur laimingai
sulaukė karo pabaigos.
Izraelyje, aifos mieste gyvenanti Tamara savo prisiminimų knygelėje –
„Tamaros dienoraštis“ rašo:
ai akama iu se au ne etur au k veikti su r au
aun
A si yvenau as r nę a aitę as
au ra au sav
rau ę
nutę eils naitę r n ri lau
vi na laites i ali si sav
rakaitu u ir ta u na as r nę yvenau iki at s are t
G
ų ų metų ru en
metų
ų ų ru s
i tra i kai
ai sav yvenim
G
atal se aune
ur laik yvenau
ir as eriausi
r n s rau ę Ver nik
vir naitę i man a
visku ku tik al
metų ru en Ver nik
G are tav
ir i siunt
la erius Ji r
au eli metų visai alie usi
sil na u sav sūn nais ir ukter i mis asistat nam
aliu se
kur ir yven iki mirties (
m ) A ie s mirt man rane
i ut
vir nait
r
Antan
vir n
ukt Vis t laik iki
at s mirties a su a aktyviai susira in au
etr n lę Lastienę G are tav
ų ų s al I tr m
i ir kur i ralei
eveik e imt metų A ra iau
G
ka i el
y us et e a man krei imasis nieku ne a
ai su r
aklausiau ar in a ie man lai k
asir
ka
tar yt as etr n lei a ie tai asak ir klaus k l i tai
ar
Man m kyt a am atsak
Ar ūs esate k n rs ir ęs a ie
humani kum
tai t kie uv m n s
etr n l Lastien mir
aune A ie tai man ara Ver nika vir nait
Gyven ama I raely e a ana aktyviai susira in au su sav el
t mis etr n le Lastiene Ver nika vir naite ai skaitau ų
lai kus a ar s rie a i akių A nesi i u ių a arų “
Savo prisiminimuose Tamara labai šiltai aprašo Užpalių krašto kaimus –
Tervydži s, Kaniūk s ir J ciškes, kur jau pokariu buvojo pas nuostabiai geros ir
jautrios širdies Bronės Pajėdaitės seserį Kaziunę.
Ana Keilson, žymaus Kauno miesto sveikatos apsaugos komisijos, Ligonių
kasų darbuotojo, LSDP K nario dr. Lazario Epšteino sesers dukra. Keilsonų
šeima gyveno Lenkijoje. Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, gelbėdamiesi
nuo nacių atbėgo į Vilnių. Bet ir čia 1941 m. juos pasivijo nacių ekspansija, jie
pateko į Vilniaus getą. Epšteino prašymu Keilsonų šeimos gelbėjimu susirūpino
VDU prof. Steponas Kairys (Vasario 16-osios signataras, LSDP pirmininkas). Jam
paprašius Vilniaus universiteto prof. Antanas Žvironas (S. Kairio idėjinis bičiulis)
organizavo pabėgimą iš geto. Visos šeimos gelbėjimas dėl būtiniausių patogumo
sąlygų buvo neįmanomas. Nuspręsta gelbėti vaikus – dukrą Aną ir sūnų (berods
Maceką) Sūnus negalėjo atsiskirti nuo tėvų. 1943 m. Keilsonų šeima kartu su
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didele Vilniaus geto žydų dalimi buvo išvežta į Estiją ir ten sušaudyta. O Ana,
1942 m. pabėgusi iš geto, perbėgo Vilniaus Didžiąją gatvę ir įbėgo į čia pat,
kitoje gatvės pusėje esančių hodkevičių rūmų (kur nuo Juzefo Pilsudskio laikų
buvo Vilniaus universiteto profesūros butai) kiemą ir atsidūrė prof. A. Žvirono
bute. Čia ja pasirūpino Emilija Kirvelienė (Žvironaitė, A. Žvirono sesuo), nes
Jono Kirvelio (Vilniaus krašto „Lietūkio“ inspektoriaus) šeima tuo metu gyveno
kartu su A. Žvironu ir jo sūnumi Ringiu. Po kurio laiko Aną (vadinamą Anusia) J. Kirvelis tarnybiniais reikalais važiuodamas į „Lietūkio centrą“ pervežė į
Kauną ir perdavė S. Kairio šeimai. Bet čia, 1943 m. Kairiui tapus VLIK o pirmininku, laikyti žydaitę buvo pavojinga. Laikinai ją priglaudė viena šeima Kaune, iš kurios medicinos studentė Vera Janonytė (Lelienė) paėmė ir pervežė pas
savo tėvus – į Norva šių kaimą, esantį tarp Užpalių ir Jūžint . Čia ją globojo
vyresnioji A. Žvirono sesuo Ona Janonienė, čia Ana-Anusia, pavadinta Maryte,
sulaukė 1944 m. vasaros, kai frontas atėjo į Lietuvą. Janonių šeimoje tarp trijų
vaikų (Jono, Genutės ir Emiliutės) ji augo kaip sava dukra – Marytė. Tų pačių
metų rudenį Anusia atsidūrė Kaune, pas Veroniką Žvironaitę, kur gyveno iki
globėjos arešto ir tremties (1948 m.).
Užpalietės Bronė Pajėdaitė ir Veronika Žvironaitė gimusios tais pačiais
1906 m., Bronė – Tervydžių kaime, o Veronika – Užpalių miestelyje, kaip dauguma to krašto pasiturinčių ūkininkų vaikų, lankė Užpalių pradinę, Utenos progimnaziją, o brandos atestato teko važiuoti į tolimesnius miestus. Bronė 1926 m.
baigė R kiškio gimnaziją, o Veronika – P nevėžio. 1926 m. baigusios gimnazijas,
abi pradėjo studijuoti Kaune Lietuvos universiteto Gamtos ir matematikos fakulteto Biologijos skyriuje. 1931 m. abi kartu gavo jau Vytauto Didžiojo universiteto
biologių diplomus.
Bronė, dar būdama biologijos skyriaus studente, lygiagrečiai pradėjo ir
medicinos studijas, o 1934 m. baigė Medicinos fakulteto odontologijos skyrių.
Baigusi universitetą Bronė dirbo iš pradžių biologijos mokytoja ir dantų gydytoja
Užp liuose, vėliau (1937–1940) Pag giuose, o nuo 1940 m. gyveno ir dirbo Kaune.
Mokytojavo Kauno 9-oje vidurinėje mokykloje, kartu dirbo ir stomatologe. Kaip
prisimena draugai, Bronė visada buvo linksma, energinga, sportiška, mėgstanti
važinėti dviračiu, slidinėti, taip pat ir aktyvi visuomenininkė, geranoriška, norinti
visiems padėti. Todėl vokiečių, o karo pabaigoje rusiškos okupacijos metais ne
vieną gelbėjo, rizikuodama savo gyvybe. Ji turėjo stambią nosį, pagal kurią daug
kas palaikydavo žyde, todėl drąsiai eidavo į žydų geto rajonus, sakydavo, kad
net prisisegdavusi geltoną Dovydo žvaigždę. Kaune ji gyveno greta prof. Prano
Mažylio, kuris, kaip žinoma, gelbėjo žydus, todėl veikdavo kartu, organizuotai.
Paimdavo Kauno ligoninėse mirusių žmonių pasus, saugojo juos kieme esančioje šuns būdoje, ir, reikalui esant, juos panaudodavo gelbstint gestapo ieškomus
žmones. Taip Bronė parinko labai tinkamą valstietišką Juozo Kaminsko pasą nuo
vokiečių besislapstančiam VLIK o pirmininkui S. Kairiui. Gestapo agentai, nors kelis
kartus tikrino, bet neįtarė, kad pasą pateikęs Kairys ne paso savininkas. Negana
to, kaip pasakoja liudininkai, Bronė dviračiu šį Juozo Kaminsko pasą nuvežusi iš
Kauno į Šiaulius, kur S. Kairys tuo metu slapstėsi Jackaus Sondeckio altanoje, o
vėliau pas Sofijos Lukauskaitės-Jasaitienės rekomenduotus žmones.
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Tokią pat nelegalią veiklą Bronė vedė ir atėjus rusų armijai. Ji nelegaliu
Antano Koriznos pasu aprūpino kitą Vasario 16-osios akto signatarą, diplomatą
Petrą Klimą, kuris slapstėsi Obelynėje, prie prof. Tado Ivanausko sodybos esančioje kailinių žvėrelių fermoje. Kauno inteligentų grupė, prof. Tadas Petkevičius,
doc. Petronėlė Lastienė ruošė Lietuvos inteligentijos memorandumą – atsišaukimą,
skirtą Vakarų Europos valstybių vadovams, dėl sovietinės Lietuvos okupacijos.
P. Klimas memorandumo tekstą vertė į Vakarų Europos kalbas, o ryšininkėmis ir
parašų rinkėjomis buvo Petronėlė ir Bronė. Taip jie visi 1945 m. pabaigoje pakliuvo į NGB (KGB) rankas. Šis areštas Bronei Pajėdaitei buvo lemtingas – nuo tos
dienų jos niekas ir nebematė. Pagrindinė dingimo versija – kankinama nusižudė
1945–1946 m. Kauno saugumo rūmų rūsiuose. Veronikai Žvironaitei ir kitiems ji
buvo prasitarusi: „Manęs yv s ne aims k r nk e turiu sim ntavusi ciani am u
lę “ Buvo pasklidę gandai, kad ją kažkas matė Šiaurės lageriuose, bet tikslesnio
patvirtinimo negauta.
Jos draugė Veronika, prieš karą dirbusi biologijos mokytoja Raseinių gimnazijoje, 1940 m. persikėlė dirbti į Kauno 5-ąją mergaičių vidurinę mokyklą. Kaip
ir Bronė, ji taip pat užsiėmė panašia nelegalia veikla. Kai S. Kairys tapo VLIK o
pirmininku, buvo suprantama, kad bet kuriuo metu gestapas gali tai išsiaiškinti.
Todėl Kauno gestapo raštinėje buvo užverbuotas tarnautojas, kuris, sužinojęs,
kad duotas nurodymas suimti Kairį, turi paskambinti telefonu į Tulpių g-vę 14
Veronikai ir pasakyti: „ te vaistus reikia a ti altai “ Tai išgirdusi Veronika ar
kas nors kitas skubiai per geležinkelio tiltą turėjo bėgti į Fredą, Gamtos gatvę,
kur buvo Kairių namukas, Stepą perspėti. Iš tikrųjų taip ir atsitiko. Vos tik Kairį
perspėjo, gestapininkai jau ėjo pro vartelius. Kairys skubiai pro kitus vartelius
nusileido šlaitu prie Napoleono kalno ir nukeliavo į Obelynę, pas prof. Tadą
Ivanauską. Po kelių dienų perkeltas valtele per Nemuną, pasislapstęs rugių lauke
prie Žemaičių plento, buvo dr. Balio Matulionio automobiliu nuvežtas į Šiaulius
pas J. Sondeckį.
Veronika Žvironaitė karo pabaigoje buvo paskirta Kauno 5-osios vidurinės mokyklos direktore, o 1948 m. pradžioje buvo išrinkta Kauno miesto Darbo
žmonių tarybos deputate. Jai direktoriaujant mokykloje lietuvių kalbos mokytoju
dirbo ir uteniškis poetas Antanas Miškinis su žmona. Būnant direktore reikėjo
suktis diplomatiškai, kai 1948 m. vasario mėn. dėl A. Miškinio ryšių su partizanais suėmus poetą teko saugot jo žmoną. Bet ir ji, nors ir buvo Kauno tarybos
deputatė, tų pačių metų rudenį, eilinių masinių trėmimų metu buvo išgabenta į
Krasnojarsko krašto Bogučanų rajono Angarsko kaimą, ant Angaros upės kranto.
Į Lietuvą grįžo 1956 m. Nors ir buvo reabilituota, bet jai darbo Kauno mokyklose
ir gyvenamosios vietos neatsirado. Laikinai gyventi priglaudė prof. Juozas Dalinkevičius savo namo mansardoje. Nežiūrint visų sunkumų, Veronikai teko rūpintis
ir kitais, grįžusiais iš Sibiro, nerandančiais kampo, varginamais ligų. Ne kartą jai
teko suteikti pagalbą S. Kairio žmonai – Onutei Leonaitei-Kairienei, kuri kaip ir
ji buvo grįžusi iš tremties, Irkutsko krašto. Veronika kartu su kitomis idėjinėmis
socialdemokratėmis – L. Purėniene, E. Baroniene, J. Žvironiene – Onutę laidojo
tėvų kape – Petrašiūnuose (1958), kur vėliau iš JAV, Čikagos lietuvių kapinių
buvo atvežti ir perlaidoti S. Kairio palaikai (1996).
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Todėl 1960 m., jau būdama pensininke, buvo priversta apsigyventi Užpaliuose. 1975 m. kartu su sesers Emilijos Kirvelienės šeima Užpalių Ringio gatvėje
pasistatė namuką, kur ir gyveno iki mirties. Mirė 1982 m., palaidota Užpalių
kapinėse prie savo tėvų, senelių ir kai kurių brolių – Galinių Žvironų amžinojo
poilsio vietoje.
Šiandien užpalietes – Pasaulio tautų teisuoles – Bronę Pajėdaitę, Veroniką
Žvironaitę, Emiliją Kirvelienę, Oną Janonienę (Žvironaitę) ir jos vaikus mena
Jeruzalėje, Teisuolių alėjoje specialiai jiems pagerbti žaliuojantys apelsinmedžiai.
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Netilstantis Sekminių ragelis

Balio Pakšto muzikinio gyvenimo akimirkos
i a Jali nien

„ asauly e yra vie ų rū ių m n s vieni iau iasi tu k turi kiti verkia l t
k neturi“, – kalbantis mėgdavo tarti Balys Pakštas. Žvelgiant į plačiai išsišakojusią,
tiesiog visą jo gyvenimą persunkusią muzikinę veiklą, prie šio posakio galima
būtų pridėti, kad jo paties turėta tiek daug, jog tuo buvo verta ir jam pačiam
džiaugtis, ir su kitais gausiai dalintis. Dalintis tuo, ką Pakštui jo gyvenimo dalia
buvo skyrusi, su visais jo ragelio, smuiko, birbynės garsų kada nors klausiusiais.
Kas buvo Balys Pakštas Ar pažinojo jį, jo muzikavimo klausydavosi tik
čikagiečiai (Čikagoje velionio išgyventa keturiasdešimt metų) Skaitydami jo autobiografiją, sužinome, kad įvairialypė muzikinė Balio Pakšto veikla nenutrūkstančia
gija tęsėsi kiekviename krašte, kur išvykus iš Lietuvos, jam buvo tekę ilgiau ar
trumpiau buvoti, t. y. Vokietijoje, Norvegijoje ir pagaliau JAV. Visur jo, talentingo
instrumentalisto, dėka sklido liaudies dainų melodijos, populiarios klasikinės ar
linksmos estradinės muzikos garsai. Jo rankose lygiai gerai „verkė“ smuikas, dūsavo akordeonas, raliavo Sekminių ragelis, švilpavo skudučiai, birbynė, lumzdelis.
Nesvetimi jam buvo ir kiti, mažiau naudojami, liaudies instrumentai: daudytės,
tošelės, ožragiai. Gebėjo B. Pakštas dar ir malonaus tembro baritono balsu dainuoti.
Iš tiesų jis buvo labai pajėgi, savita muzikinės sferos asmenybė.

Visas gyvenimas skirtas muzikai
Adomo Pakšto, Balio senelio, 1863 metų sukilėlio, ištremto į Sibirą be teisės grįžti
į tėvynę, šeimoje gimė septyniolika vaikų. (Jis buvo vedęs du kartus.) Šis faktas
analogiškai primena J. S. Bacho šeimos sudėtį (ten būta dvidešimt dviejų vaikų.)
Profesorius Kazys Pakštas (1893–1960), Balio dėdė, buvo penkioliktas vaikas šeimoje.
Balys Pakštas gimė 1905 m. liepos 20 d. Sibire, kur jo tėvas, didelis
kun. Juozo Tumo-Vaižganto gerbėjas ir pasekėjas, buvo vedęs rašytojo giminaitę
(iš motinos pusės). 1911 metais visa šeima grįžo į L etuvą. Prasidėjus Pirmajam
pasauliniam karui ir Balio tėvą pašaukus į kariuomenę, vaikai gyveno pas senelę
Užp liuose, Uten s apskrityje. Čia Balys baigė pradžios mokyklą, čia ankstyvoj
jaunystėj ir prasidėjo jo muzikinė veikla: dainavo P. Gipiškio vadovaujamame chore, išmoko iš žilvičio sukti lumzdelius, kurie tuojau sudžiūdavo ir susiraitydavo.
Nerūpestingai skriejo jaunystės dienos prie ramia vaga tekančios Švent sios upės.
Vėliau Šeduvoj , P nevėžio apskrityje, jis baigė keturias gimnazijos klases ir 1924
metais įstojo į Šiauli mokytojų seminariją. Čia į jo rankas pateko smuikas, kurio
nebepaleido visą gyvenimą. (Meilę smuikui paveldėjo abi jo dukterys – Emilija
ir Rūta; vyresnioji Emilija studijuodama grojo antru smuiku De Paul universiteto
simfoniniame orkestre.) Seminarijos kurso draugams pabodus klausyti Balio čirenimo, jie nemačiomis ištepdavo smičių riebalais ir smuikavimą pritildydavo...
Pakšto draugystė su smuikeliu tęsėsi ir jam persikėlus į Simono Daukanto
mokytojų seminariją Kaune. Ten jis grojo styginiame orkestre ir mokėsi pas Vytautą Bacevičių bei muziką Leškevičių. Pragyvenimui užsidirbdavo grodamas savo
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u t tiesę ele inkelius man lina r
sudarytame orkestre, susidedančiame iš
trijų gitarų, trijų mandolinų ir smuiko. Vincas Vaitkevi ius (Vaitkus) ak r e nais
Neilgai trukus, nutaręs, kad mokytojo Liu a ichnevi ius ir Ju as lienas smuiku
alys ak tas N rve i a
ar a
m
darbas jo netraukia, perėjo į gimnaziją,
bet ir iš jos pasitraukė.
1927 metais išėjo karinės prievolės atlikti. Pulke tuojau įsijungė į styginį ansamblį;
grojo pirmu smuiku, vėliau tapo koncertmeisteriu. Ansamblis dažnai grodavo pulko
renginiuose, palydėdavo miesto kino teatre rodomus (tuomet dar begarsius) filmus.
Dirbo dar ir pulko štabe, kur mokė kareivius lietuvių kalbos, istorijos, geografijos.
1928 metų pavasarį, baigęs karinę tarnybą, grįžo į Kauną. Čia suorganizavo greit
išpopuliarėjusį mišrių instrumentų orkestrą „Patrimpą“. Nuo tada Balys Pakštas tapo
žinomas: buvo kviečiamas į žinomesnius restoranus groti orkestruose arba organizuoti
naujus. Taip po keletą metų jo grota „Automato“, „Laisvės“ restoranuose. Įsigijęs
akordeoną, pokyliuose dažnai atlikdavo programas kartu su styginių kvartetu.
Po trejeto metų Pakštą pakvietė groti vienoje gerai žinomoje Klaipėdos kavinėje. Čia jis išbandė ir saksofoną bei mušamuosius. Atrodo, kad nebuvo instrumento, kuriuo jis nesugebėtų groti. Dėl tokio sugebėjimo ėmė gauti vis daugiau
pasiūlymų. Ir kai vieno tokio pasiūlymo – grįžti į Kauną ir ten groti žinomam
„Metropolyje“ – nepriėmė, teko labai gailėtis, nes 1938 metais Klaipėdoje, prasidėjus neramumams, nutrūko ir estradinis grojimas.
1939 metų gruodį Pakštas grįžo į Kauną. Čia su muziku J. Akeliu sudarė
orkestrą ir pradėjo groti „Lozanos“ viešbutyje... Ir vėl naujas pasiūlymas: 1939
metų spalio mėnesį Lietuvai atgavus Vilnių, „Valgio“ bendrovė atidaro svetainę,
kur 1940 metų pradžioje jis pakviečiamas groti. O gegužės mėnesį priėmė pasiūlymą kasdien groti Kauno miesto sode. Tačiau 1940 m. birželio 15 d. Lietuvos
padangė aptemo – raudonasis tvanas užliejo pažangos keliu sparčiai žengiantį
kraštą. Okupacija skaudžiai palietė visas sritis, neišskiriant ir pramoginės muzikos.
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Tą rudenį Vilniuje susiorganizavo Filharmonijos choras ir kompozitoriaus
J. Švedo vadovaujamas liaudies ansamblis (dabartinis „Lietuvos“ ansamblis yra ano
ansamblio tęsinys). Konkurso metu Pakštas priimamas į chorą ir jam pasiūloma
koncertmeisterio vieta. 1941 metų pradžioje atvyko į Vilnių, kur pradėjo dirbti
Filharmonijoje su 60 dalyvių. Švedui beskirstant birbynes, skudučius, lumzdelius,
tošeles, ožragius, daudytes, prieina jis prie Pakšto ir sako:
– Tu, Pakštai, gausi lumzdelį ir vadovausi orkestrui
– Bet man labiau prie širdies birbynė, nes groju saksofonu ir klarnetu, o
juk birbynė – šių instrumentų močiutė
Švedas aiškina, kad birbyne tegalima išgroti tik vieną oktavą, o lumzdeliu
daugiau negu dvi. Pakštas vis tiek nežada skirtis su birbyne, tad, išprašęs savaitę
laiko jai patobulinti, susiranda meistrą ir abu, atkakliai darbuodamiesi, birbynę
perdirba: vietoj septynių išgręžia dešimtį (visiems pirštams) skylučių. Meistras
išdrožia tinkamą pūtiklį – nuo jo labai priklauso instrumento tonas.
Apie savo „išradimą“ Pakštas pasakoja:
„ ve ui ir yn s ner iau t l k l nesusi a inau su ir tavimu ir
k l nei avau reikiam t n
e etu ant ain
asvarscyk antela
vien
sm at r m ra eliu ir kankl mis
t risi un ch ras
usi rau in m visi ir ats ve as
a elis verkte verk
t ks
keistai liū nas ir rau us uv
t nas
ir t laik nu taik s
uv rau i s a ai us ain
ri
ve as ir su a ar mis akyse
tar
aly au
alimy ių matau A iū Gr k ir yne V liau
asi ar m vairių y ių ir ynių kurias m m va inti ra eliais
Viena okupacija pakeitė kitą – Lietuvą užėmė vokiečiai. Nežiūrint to, Filharmonijos veikla tolydžio plėtėsi. Dirbant su režisieriumi Gasparu Velička, 1941
metų lapkričio mėnesį įvyko „Kaimo vestuvių“ premjera. Antras pastatymas,
talkininkaujant Alfonsui ir Onai Mikulskiams, įvyko 1942 m. birželio 23 d. Po
koncertų kildavo didelės ovacijos, žiūrovai spontaniškai užtraukdavo Lietuvos
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himną. Tie patriotiškumo jausmus lietuviams sukeliantys koncertai ėmė nepatikti
naujiems okupantams, tad 1943 metų ankstyvą pavasarį, bekoncertuojant Ramygaloje, gauta telegrama iš Vilniaus, kurioje rašoma, kad ansamblis likviduojamas. „
kart Lietuv s himn ie
me verk ami“, – autobiografijoje pasakoja Balys Pakštas.
Bet ar nustygtų šis muzikavimo bacila užsikrėtęs entuziastas be vienintelės jo širdžiai „patiekos“ Tuoj jis priimamas į Vilniaus simfoninį orkestrą ir į
Operos chorą. Kartu su Gasparu Velička ir Bronium Marijošium jis dalyvaudavo
programose Vilniaus radiofone. 1944 metų pradžioje trumpam vėl buvo atkurtas
ansamblis Profesinių sąjungų vardu, tačiau po pusmečio Lietuvą antrą kartą užplūdo sovietų kariuomenė. Gyvenimo ritmas sustojo. Pakštas neteko savo brangiausio
turto – didelės gaidų bibliotekos, instrumentų.
iek atminimų atsitikimų
ran ių kita s
Vienas

kit

r k ir vit

Ana us ri s
Maironis

Lietuvą palikti teko jau uniformuotam: sugavę nespėjusį pasislėpti Pakštą (savotišku sutapimu jo gimtadienį), vokiečiai išvežė jį į Stasiną Vokietijoje. Ten
jis rado dar apie tūkstantį bendro likimo draugų. Nebelydėjo jo muzikos garsas,
slėgė sunkus atsiskyrimo nuo savųjų jausmas, baugino nežinia rytdiena. Bet ir
tokiomis aplinkybėmis jis surinko 60 vyrų; parepetavę jie taip gražiai traukdavo
lietuviškas dainas, kad po mėnesio net Norvegijoj atsidūrę su padidėjusiu (jau
120 vyrų) choru dainomis saldino savo prievartinį darbą kasant tunelius. Pavyko
iš pulkininko „iškaulyti“ net keletą instrumentų. Dainos žavėdavo ir vokiečius,
ir norvegus.
Karo pabaiga 1945 metų pavasarį žadino viltį, kad daina gal ir kelionėj
į tėvynę lydės. Deja, daina lydėjo dar daugelį metų, tačiau tik svetimus takus
minant. Norvegams neteko išgirsti intensyviai berepetuojančių lietuvių vyrų choro
koncerto: nuplukdė juos laivais Vokietijon, kur kuklus duonos kąsnis vėl buvo
lydimas lietuviškos dainos. Prasidėjo susirašinėjimas su muziku Stepu Sodeika, režisierium Gasparu Velčka, ir trylika gražiabalsių Pakšto vyrų sustiprino iesbadene
kiek anksčiau įsikūrusį Lietuvių tautinį ansamblį. Šio ansamblio veikla glaudžiu
ryšiu sujungta su Balio Pakšto ilgalaikėmis instrumentalistų vadovo pareigomis.
Ansamblio nariai sudarė lyg vieną šeimą, kurioje amžiumi kiek vyresnis
Pakštas buvo, sakytum, vyresnis brolis, mėgiamas ir gerbiamas dėl taikaus būdo,
išmintingų patarimų, mokąs įsilieti į jaunyste šurmuliuojančių ansambliečių būrį.
Per visą savo gyvavimo laiką Lietuvių tautinis ansamblis turėjo 523 pasirodymus,
įskaitant religinės muzikos koncertus vokiečiams ir saviesiems. Visuose koncertuose
liaudies instrumentais grojančiųjų būrelyje išsiskirdavo vadovas Balys Pakštas, toną
paduodamas rageliu, kurį jam iš kastuvo koto, dar Norvegijoje tebesant, padarė
gabus dailidė V. Vaitkevičius. Šiuo rageliu Pakštas dar džiaugėsi ir juo grojo net
atvykęs į Ameriką. Savo veiklą Lietuvių tautiniame ansamblyje jis vertai vadino
meilės kardu kovoje dėl tėvynės laisvės.
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Paskutinis gyvenimo etapas – Amerika
Balio Pakšto muzikinė veikla suklestėjo jam atvažiavus į Ameriką. Buvusio
Seligenstadto (Vokietija) stovyklos kapeliono ir geradario kun. V. Katarskio rūpesčiu ten susiorganizavęs estradinės muzikos ansamblis ir jo vadovas Balys Pakštas
atvyko į Daytoną, Ohajo valstiją. Parūpinęs darbo garantijas ir įkurdinęs vyrus,
kun. Katarskis tapo gerbiamu jų mecenatu. Tačiau žuvys ieško gilesnių vandenų... Tad ir patraukė vienas po kito šios kapelos vyrai Čikagos link, iš Daytono
išsiveždami gražius prisiminimus ir naudingą patirtį begrojant šokančiai publikai
tenykštėje užeigoje, nors dienomis duoną teko pelnytis dirbant skalbykloje.
1950 metais Anatolijui Kairiui, tuometiniam „Tremtinių namų“ savininkui,
pakvietus, orkestras persikelia Čikagon. Vėliau groja Lietuvių auditorijoje, kur
Pakštas iš pradžių organizuoja kultūrinę veiklą, o vėliau tampa vienu iš šeimininkų. Tuomet, reikia sakyti, čia buvo visos lietuviškos veiklos Čikagoje centras.
Suvažiavę naujieji ateiviai spietėsi draugėn, koncentravosi į pačių palaikomas vietas,
kur sau ir kitiems dainavo, šoko, vaidino, minėjo tautines šventes, nostalgiškai
ilgėdamiesi savo toli likusios, vargstančios tėvynės.
Didelį entuziazmą, o kartu ir rūpestį sukėlė iškelta ir įkūnyta idėja – steigti
Moksleivių tautinį ansamblį. Balys Pakštas tapo ansamblio vadovu. Nelengvas tai
buvo uždavinys, nes susidurta su lėšų trūkumu. Pavyzdžiui, užsakius Vokietijoje
70 kanklių ir jas po kelių mėnesių gavus, nebuvo pinigų joms išpirkti – reikėjo skolintis. Vėliau, po 30 dolerių sumokėjusios, kanklininkės lavinosi su Anele
Kirvaityte. Darbas vyko entuziastingai. Balį Pakštą labai jaudino pareigingų ir
tautiškai susipratusių tėvų užsidegimas
bei pasiaukojimas iš tolimų vietovių
alys ak tas su M ksleivių tautini ansam li
suvežti vaikus, juos papuošti pačių aunesniaisiais alyviais Lietuvių au it ri e
siūdintais tautiniais drabužiais.
m A Gul insk nu tr
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Nuo ano nelengvo įsikūrimo Čikagoje pradžios iki jo mirties prabėgo keturiasdešimt metų. Ar vedė Balys Pakštas kokią statistiką – kur, kada, kokios
organizacijos paprašytas jis grojo O nuveikta daug, labai daug. Be vadovavimo
šokių muzikos kapelai, daugelį kartų jis atliko programas, sudaręs ragelių trio (su
V. Vaitkevičiumi ir L. Bichnevičium), rūpinosi liaudies instrumentų paruošimu, jų
derinimu. Su kanklininkėmis dalyvavo Šokių ir dainų šventėse, Pasaulio lietuvių
dienose, pasirodė ir „Lietuviai televizijoje“ programoje, talkininkavo pasirodant
„Dainavos“ ansambliui, Čikagos miesto bibliotekos koncertuose, Milwaukee muziejuje, Racine Vasario 16-osios minėjime, Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje ir daug
kur kitur. Aiškindamas apie mūsų liaudies instrumentus, juos demonstruodavo.
Prašomas niekad neatsisakė groti, pagerbiant visuomenei nusipelniusius asmenis:
tėvą Joną Raibužį, SJ, konsulą dr. Petrą Daužvardį, poetę Juozę Augustaitytę-Vaičiūnienę, dailininką Adomą Varną. Su dukra Rūta (grodami rageliais) pagelbėjo
Čiurlionio ansambliui ruošiant plokštelę. Talkino evangelikų liuteronų iono parapijos ruošiamose religinėse programose, atliekant muziko Povilo Mieliulio kūrinius.
Mirus dėdei prof. Kaziui Pakštui, jo palikimo dalį – 500 dolerių paskiria tuomet
muziko Juozo Žilevičiaus vedamam Muzikologijos archyvui Čikagoje. (Jam buvo
velionio Balio Pakšto našlės Emilijos atduota ir didelė dalis muzikinio archyvo.)
Muzikos garsai neišsisklaidė – nedidelė dalis liko įrašyta prieš keletą metų
išleistoje plokštelėje ir kasetėje, pavadintoje „Eisime mudu abudu“. Jos išleidimo
istoriją pasakoja pats autorius:
„ ar ininkau at Gra inai rivickienei
metais avau V kieti e
lar s n er ait s Mr n wius lai k kuriame i siūl si risi ti
rie liau ies ainų ir mu ik s kūrinių l k tel s i lei im
i uvusi
Lietuv s u sieni reikalų ministeri s tarnaut a i el lietuvių
liau ies ainų m
a u i tarnaut Lietuv e laik sutau ytus
ensi s ini us an r skirti i s l k tel s i lei imui atsiųs ama
V kieti s markių Lietuvių n ui ka atitinkama lerių
suma ūtų i m k ta man l k telę ru iant ir lei iant
rie
tai i risi
rie Gra in s rivickien s risimintų sen vinių
liau ies ainų kurias ainav
aut
etn ra inis ansam lis
l k tel e M tul s ain s
lara n er ait Mr n wius n rs ir
nelietuvait mus nuste in
rie at i lei iant l k telę av me
ini ka
lara mir V kieti e Ji verta i el s lietuvių a ar s
risi ama rie l k telių i lei im
lara n er ait Mr n wius
atsi k
Lietuvai
1988 metų pabaigoje Margučio radijo valandėlės vadovų rūpesčiu buvo išleista
Pakšto vadovauto šokių orkestro įgrotos muzikos kasetė.
Gyvenimo kasdienybėje duoną sau ir šeimai Baliui Pakštui teko užsidirbti,
„nuėjus į biznį“ – įsigyta užeiga ir nemaža salė, kur vykdavo šventės, vestuvių
pokyliai, minėjimai. Ten šokiams grodavo Balio Pakšto kapela. Ir tada, ir vėliau,
jei grodavo ši kapela, iš anksto buvo žinoma, kad šventė bus pavykusi. Nemažai
melodingų kompozitoriaus Vytauto Jančio kūrinių šios kapelos vyrai atlikdavo
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puikiai. (Likimas lėmė, kad abu – Jančys ir Pakštas – tais pačiais metais iškeliavo
į amžinąją harmoningų garsų karalystę...)
Pakštų namuose nesiliovė skambėjusios kanklės ir kiti liaudies instrumentai, vyko gaidų perrašinėjimai, pritaikymai, aranžavimas, instrumentų derinimas.
Namų atmosfera tam buvo palanki: visi šeimos nariai buvo muzikalūs, visi, tėvo
ir vadovo nejučiomis skatinami, grojo jo pamėgtais muzikos instrumentais. Abi
dukterys – Emilija ir Rūta – net labai ryškiai sušvito lietuviškosios muzikos srityje.
Pats Balys Pakštas visus muzikinius pasirodymus atlikdavo be jokio užmokesčio –
tai buvo jo duoklė tėvynei.
Taip baigėsi labai dinamiškas, glaudžiai su muzika susietas Balio Pakšto
gyvenimas. Tiesa, dar liko svajonės – planavo jis įkalbėti, įgroti kanklėmis ir rageliu plokštelę su vaidilos žodžiais. Tos svajonės atjaunindavo jį, net ir pensininko
amžiaus sulaukusį. Didžiulis jo palikimas – biblioteka, našlės Emilijos Pakštienės
sukrauta į 57 dėžes, iškeliavo į Lietuvą, o skrabalai, kanklės, rageliai padovanoti
Lietuvių muzikologijos archyvui Čikagoje. Šeima norėjo Balio Pakšto gyvenimo
dienų palydovą – ragelį – įdėti į karstą, bet... jis prisijungė prie kitų instrumentų, išliekančių byloti, kad jais atliekamos dainos daugelį kartų besiklausantiems
yra „griebusios už širdies“. Taip, kaip ir jam mirus, tris dienas Margučio radijo
vakarinėse laidose, pranešant tą žinią, raudojo jo paties kadaise pūstas ragelis.
Bažnyčioje laidotuvių mišių metu duktė Rūta su smuikų ir kanklių palyda pagiedojo tėveliui giesmę „Alyvų daržely“, o išnešamą karstą lydėjo velionio sukurtos
„Raudos“ garsai.
Didžiojo Šeštadienio rytą dulkė smulkus, šiltas pavasario lietus, kai, lietuvių
liaudies muzikai skyręs savo gyvenimą, Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse atgulė
Balys Pakštas. Nutilo smuikas, ragelis...
Jo taip mylėtoje tėvynėje Lietuvoje mirties metinės iškilmingai paminėtos
Šeduvos bažnyčioje, kur jo brolis Vytautas vadovauja bažnytiniam chorui, o brolio
sūnus Kęstutis eina vargonininko pareigas.
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Neišgirstas pranašas ir gyvenimo
patvirtinta Lietuvos ateities nuojauta
tanisl vas

al iūnas

Profesorius Kazys Pakštas ir Lietuva
Lietuvių tautoje buvo, o ir dabar yra asmenybių, kurios norėjo pasukti
tautos ateitį pažangiausių šalių keliais. Tik ne visiems pavyksta tai įgyvendinti.
pač plačių užmojų turėjo geografijos Lietuvoje pradininkas profesorius, žymus
visuomenės veikėjas, įžymus politikas Kazys Pakštas, išmaišęs beveik visą pasaulį,
ieškodamas vietos, aplinkos ir palankių sąlygų Lietuvos ateities vizijai įgyvendinti.
Visa profesoriaus Kazio Pakšto biografija ir dabar skamba tarsi legenda, o apie
jį parašyta šveicaro Juozo Ereto (Josepho Ehreto) knyga „Kazys Pakštas. Tautinio
šauklio odisėja (1893–1960)“ (Pirmasis leidimas. Lietuvių katalikų mokslų akademija, Roma, 1970) kartais panaši į romaną, matyt, todėl, kad K. Pakštas buvo
audringa ir spalvinga asmenybė.
Galima įvairiai spėlioti, kas tai lėmė. Tačiau kai 1999 m. baigiau rengti
knygą „Užpaliai – mūsų svajonių kraštas“, iš Čikagos gavau įdomų Emilijos
Pakštienės laišką, kuriame ji rašo, kad jos vyro Balio Pakšto dėdė buvo profesorius Kazys Pakštas:
Man senelis A mas ak tas tur
vi m nas irm i m
na
umait kuni
ra yt
um Vai ant usseser
enelis
A mas ak tas uv
um Vai ant krik t t vas
Antroji Adomo Pakšto žmona – Ona Vanagaitė iš Vil čių kaimo 1893 m.
pagimdė Kazį, gyvendama netoli Užp lių esančiame Alin ukos palivarke. Kazys buvo penkioliktasis iš septyniolikos vaikų, kuriuos Adomui padovanojo
abi žmonos.
Kazio tėvas Adomas Pakštas, kilęs iš Svėdas parapijos, But nų kaimo,
Lietuvoj nuomodavo didelius, dažnai apleistus palivarkus po 80–100 hektarų.
Kaip laiške rašė Emilija Pakštienė, tiems ūkiams užteko savų darbininkų. O kai
vaikai pradėjo ieškot laimės moksluose, netekęs darbininkų Adomas nusipirko
Užp liuose didelį žydišką namą su tvartais ir 4 hektarus žemės. Daržas rėmėsi
į Švent sios upę. Tuomet jis buvo vienas turtingiausių Užpaliuose – turėjo susitaupęs apie 300 auksinių rublių, buvo gan nagingas – sau ir kitiems padarydavo
ratus, roges. Adomas Pakštas buvo įdomus, stiprus, mėgsantis papolitikuoti ir
religingas žmogus, vakarais paskaitydavo Šventąjį Raštą. Kartą pasišaukė kunigą,
o jam išvykus, surašė testamentą, liepė išvalyti kostiumą, pats pasidirbo sau
karstą ir pasakė mirsiąs po dviejų dienų. Taip ir buvo. Mirė turėdamas bemaž
78 metus dėl silpnos širdies. Ir Adomo vaikai gyvenimo pabaigos sulaukė dėl
širdies ligų. Panašus likimas ištiko ir Kazį Pakštą. Kai prieš dvi dienas iki lemtingosios 1960 m. rugsėjo 11 d. pas gripu sergančią žmoną Janiną po vidurnakčio
buvo pakviestas daktaras J. Meškauskas, po sveikatos reikalų aptarimo greit
nukrypo į bendrus reikalus. K. Pakštas buvo pilnas idėjų, darbų, planų, netgi
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prisiminė socialdemokrato K. Bielinio raginimą: „Nenumirk neparašęs visko, ką
žinai apie Lietuvą“1.
Deja, po poros dienų nebaigęs su draugais, bendraminčiais lietuviais aptarti „antrosios Lietuvos“ svarbumo, tautos likimo Kazys Pakštas staiga užgeso.
Dr. J. Meškauskas apie K. Pakštą yra taip pasakęs:
ir ies li a mir ta tie kurie turi ir
t y t kie kurie autriai
visk i yvena ak tas tur
ir
autri ir la i
itai lie
tuvių tauta netek i eli ir veiklaus vyr 2.
Taip jau likimas lėmė, kad Lietuvos patriotas, 1939 m. paskutinį kartą išvykęs iš savo šalies, nebegalėjo į ją sugrįžti.
Praėjo jau pusė amžiaus, kai Kazio Pakšto karstas, uždengtas Lietuvos trispalve, palydėtas į kapines Čik goje.
K. Pakštas ne kartą svajojo sugrįžti į gimtąjį žemyną. Viename iš K. Griniaus
laiškų užsiminta, kad K. Pakštas rašė ketinąs grįžti į Eur pą, apsigyventi Ispanijoje,
kur „gyvenimas esąs pigus ir jis galėsiąs iš nedidelės pensijos žmoniškiau gyventi.
Ten jis ketino rašyti mokslinius darbus, kurie jau buvo pradėti ar suplanuoti 3,
o pasak J. Ereto, K. Pakštas Eur pos žemyne dar rinkosi ir Šveic riją „kurios
laisvė jam leistų toliau varyti Lietuvos vadavimo darbą“4, „... jis pasiryžęs iš viso
palikti Ameriką, nes, kur stovėjo jo lopšys, ten turįs būti ir jo kapas, – Europos
žemėje, kuri kartu yra ir Lietuvos žemė“5.
Deja, nei užpalėnai, nei kiti lietuviai iki šiol, nors ir atgavus nepriklausomybę, dėl kurios Kazys Pakštas aukojo visą savo gyvenimą, neturi galimybės padėti
gėlių ant jo kapo gimtajame krašte. Tai tarsi paniekinimas jo vilčių ir troškimų
dėl Lietuvos laisvės ir dėl jo paties noro būti palaidotam gimtinėje.
Nors jį dažnai prisimena ir vertina tauta, tačiau valstybės valdžia iki šiol
neįvertino „tautinio šauklio“ ir dar paradoksaliau atrodo tai, kad Kazio Pakšto
nuopelnai, įvertinti Baltijos valstybių aukščiausiais apdovanojimais – Švedijos
karaliaus Vazos ordinu bei Andrea medaliu, L tvijos Trijų žvaigždžių ordinu, o
Lietuvoje... Tik Užpaliuose buvusi Raitelių gatvė, kur prie buvusios Pakštų sodybos
dar žaliuoja beržas ir kaštonas, pavadinta Kazio Pakšto vardu.
Taigi, pereikime garbingo geografijos profesoriaus, geopolitiko, tautos šauklio, jūrų valstybės idėjos šalininko, laisvai Lietuvai atsarginio kampelio ieškojusio
profesoriaus gyvenimo ir darbų keliu nuo vaikystės iki gyvenimo pabaigos, kad
suprastume, ką vertina ir ką turėtų vertinti Lietuvos valstybė, visi jos žmonės.

„Varliamušys“
tapęs profesoriumi
Kaziukas, pasimokęs pas daraktorę, toliau tęsė mokslus Užpalių dviklasėje mokykloje. Užpalėnai prisimena
K. Pakštą buvus judrų, išradingą, gabų,
geros orientacijos mokinį. Lietuvių kalbos draudimo laikais mokykloje per-

1

2
3

4
5

M e š k a u s k a s J . Kazys Pakštas. Jo paskutinės
valandos Drau as, 1960, rugs. 17, Nr. 219.
en at
E r e t a s J . a ys ak tas
autini
aukli
is a
(
), Vilnius, 2002, p. 232.
en at
en at
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traukų metu jis organizavo lietuvių kalbos kursus – vaikams diktuodavo lietuviškus
diktantus. Bet kai pamatė rusas mokytojas, Kazys gavo „vilko bilietą“ – lauk iš
mokyklos. Tėvas mokytojui padovanojo gaidį, ir berniukas grįžo į mokyklą, bet
jau buvo sekamas.
Bendraudamas su rusų ir žydų vaikais, greit išmoko rusiškai ir žydiškai
susikalbėti. Lietuviukus išmokydavo nelabai gražių rusiškų frazių, posmelių, dažnai nukreiptų prieš pačius rusus. Juos pats sukurdavo ir ragindavo tai pakartoti
mokykloje. Tie, nelabai suprasdami rusiškų posakių prasmės, juos kartodami, aštrino rusų mokytojų ir lietuvių mokinių konfliktus. Tai buvo originalus vaikiškas
protestas prieš rusinimo politiką.
Kai žydų krautuvėse buvo naudojami savotiški čekiai, užpalėnų vadinami
„ceteliais“, Kaziukas, mokėdamas gerai piešti, juos meistriškai padirbdavo, net
„antspaudą“ uždėdavo. Čia kartais kildavo sumaištis, kai vaikai su tais „ceteliais“
pas žydus pirkdavo saldainių ar kitų skanumynų, o kartais ir nusipirkdavo...
Uždegtas tautiškumo ir tėvynės meilės, 1905 m. revoliucijos įkarštyje užsimanė
kuo nors prisidėti prie tėvo ir jo bendraminčių idėjų. Pasičiupęs tėvo revolverį,
norėjo padėti nuversti carą, kad Lietuv turėtų savo karalių. Nors suaugusieji
„varliamušio“ į savo tarpą nepriėmė, bet jis neprarado užsidegimo, ne tik platino
caro draudžiamus laikraščius, bet ir dalyvavo sudaužant alkoholio monopolį.
Dėl nelemtų išdaigų ir impulsyvaus būdo, gyvsidabriško judrumo užpalėnai
jau bandė Kazį pavadinti Užpalių chuliganėliu. Bet tai nebuvo piktas pavadinimas.
Niekas ir nebandė užkabinti stipraus, bet ne konfliktiško, žemaūgio Kazio Pakšto.
Taigi, nors ir būdamas gabus, išradingas, gausios šeimos vaikas siekti aukštesnio mokslo neturėjo sąlygų, todėl Kazys nusidangino į Kauną ir pradėjo dirbti
spaustuvėje. Savarankiškai pasimokęs, nuvyko į Petrogr dą ir eksternu išlaikė egzaminus – įgijo šešių gimnazijos klasių baigimo pažymėjimą. Vaikinas turėjo gražų
balsą, tad tėvai norėjo, kad jis mokytųsi kunigu. 1912 m. Kazys įžengia pro
alių aunimas r kul e re ias i kair s
Kauno kunigų seminarijos duris, tačiau st vi
ak tas A ie
m
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neilgam... Pramokęs lotyniškai, jau galėjo
dirbti Jiezno vaistinėje, Birštone, o sugrįžęs į gimtinę plukdė sielius Švent ja...
Susitaupęs šiek tiek pinigų ir gavęs iš
Amerikoje gyvenančios sesers „šipkartę“, vengdamas tarnybos caro armijoje,
1913 m. K. Pakštas išvyksta į Naująjį
pasaulį. Prie sienos buvo sugautas. Žydo
padedamas už 100 rublių išsipirko ir
atsidūrė Vokietijoje. Per Atlantą plaukė
net 28 dienas, nes siautė baisi audra.
Išlipo Baltimorėje. Pirmą įspūdį Amerikoje jam padarė anglys ir negrai.
Čia mokslus tęsė gana sunkiomis
sąlygomis. Iš pradžių Čikagoje buvo
„Draugo“ dienraščio agentu, vėliau
suorganizavo spaustuvėlę ir ėmė leisti
„Tikybą ir dorą“, kartu vakarais mokydamasis, už dvi išverstas knygas gavo
tiek honoraro, kad išvyko į Valparaiso
universitetą Indianoje.
ak tas
a us m kinys stu entas ir
1915 m. per II vyčių seimą Čival us m kslininkas
kagoje buvo išrinktas pradedamo leisti
„Vyties“ laikraščio redaktoriumi, paskui „Tautos Fondo“ katalikų lietuvių organizacijos generaliniu sekretoriumi. Per metus tekdavo pasakyti 100–150 kalbų. O Kazio
Pakšto kalbos buvo efektingos ir yra davę apčiuopiamų rezultatų. Šis fondas turėjo
150 skyrių ir 10 000 narių. Jis surinko Lietuvos nepriklausomybei 6 milijonus litų.
av kal
ak tas kūni a visa esy e a e a am rank s kuri s
vienu m stu laimina vir un k ian ius
kitu
elmes vaist
u kiet usius uka r ius
a e a ir ry tin as in sniavimas
scen kur is i visų vietų visas vietas alei ia sav ai us
Jis tiesi
kū smū iais kiekvienam kal av
ua res a itur
(kal ama a ie tav reikal (l t )
iti u
ak t
ailiau kal
ta iau i skyrus tik vien
ru avi ių niekas nem k
tai alin ai
m ili u ti klausyt ų kai is
iu at vil iu ū in as is A Vai iulai i (Va in t nas) risi
minimas
rie rinkimus seim
ene
metais ak tas uv
atvykęs Vilkavi k mitin u ti al uv ilna irmas kal
rimtai et e ki irk ties a ūkininkai ra
eit sau r uris
askui scen n i
ak tas
tie irmi riausmin i
iai
uv
Vyrai ar in te ka a us asauli
alas
t niekas
n ne an eiti r uris al klaus si kai rikalta Jis ne vien
kal
ra av t kiu ai u t kiu a nai ir ai av 6.

6

Eretas J. a ys ak
tas
autini
aukli
is a (
), Vilnius, 2002, p. 113–115.
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Neatsitiktinai konferencijų, mitingų, susirinkimų rengėjai K. Pakšto kalbą
palikdavo pabaigai, nes po jo kiti pasisakantieji jau nublankdavo, o minia, žinanti
apie K. Pakštą, laukdavo jo žodžio.
Kaip rodo jo amžininkų atsiminimai, K. Pakštas savo kalbas ruošdavo kruopščiai ir ilgai, tačiau niekad jų neskaitė, neturėjo konspektų, o tik mažai pastebimą
planą – ką nori pasakyti. Salę prikaustydavo minčių originalumu, paradoksais,
palyginimais ir aktualijomis, visa tai lyg netyčia papuošdamas sparnuotomis frazėmis ar tautos patarlėmis, priežodžiais, net Talmudo išmintimi. Sakoma, kad nė
vienas tuometinis lietuvių ciceronas nepaleidęs tiek „sparnuočių“, kiek K. Pakštas:
„Veidu į jūrą “, „Perkelkime Lietuvą iš Azijos į Europą“, „Sukime Lietuvos laikrodį
šimtą metų pirmyn “ Juoktis priversdavo jo palyginimai, tokie kaip „rokuojies kaip
žąsinas su kiaule“, o Babrauskas net straipsnį parašė: „Rašytojas tapęs geografu“7.
1918 m. K. Pakštas baigė sociologijos mokslus Fordhamo universitete Niujorke. Tais pačiais metais kovo 13–14 d. buvo įgaliotas vykti pas Vilsoną prašyti
Lietuvos pripažinimo. 25 metų jis buvo išrinktas į Amerikos lietuvių Tarybą. Su
Amerikos lietuvių misija nuvyko į Šveicariją, kur teko daug konferuoti su Lietuvos Tarybos nariais. Nuo 1919 m. studijavo Fribourgo universitete. 1923 m. baigė
Geografijos gamtos fakultetą, išklausė Sociologinį skyrių Teisių fakultete ir už
disertaciją „Le climat de la Lithuanie“ („Lietuvos klimatas“) gavo daktaro laipsnį.
Grįžęs į Ameriką redagavo „Draugą“ (1924–1925), buvo rektoriumi Loyolos
ir kituose universitetuose. 1925 m. prof. P. Būčio pakviestas grįžo į Lietuvą ir profesoriavo universitete, dėstė geografiją. Kurį laiką pagrečiui profesoriavo ir Latvijos
universitete Rygoje. Jis yra atlikęs mokslinių kelionių, giliau studijavęs Afriką ir
išleidęs keletą stambių mokslo veikalų, tarp kurių svarbiausias „Lietuvos klimatas“.

Atsigręžęs į Baltiją
K. Pakštas 1932 m. Kaune buvo išrinktas naujai įsteigtos Lietuvos vakarų
sąjungos pirmininku. Toji sąjunga stengėsi nukreipti tautos žvilgsnį į pajūrį. Apie
tų pastangų vaisius dr. Grigas Valančius dėstė tokias mintis:
Val ia svarst k aryti su vent si s u stu m lis verste u
vert vienintel mūsų ve y s u st
rys mili nai litų i mesti
van en
Gas a ri kas ministeris irmininkas ū elis (
metų)
mane ( metų)
m asikvietęs lie susta yti valym ar
us mat a
inansų ministeri e rū inausi a ūri ve y s ei
laivininkyst s lanavimu Ne els amas sura au ak t kuris tu
nu
as met n ir mūsų y atin ame susirinkime ar kar iau
i k l ūr s reik mę
Ne t e ūr e Vytautas ir
luk
su uk
ak tas
Mūsų
eks ansi a turi eiti ne ri e i elkių ir ne u i kų ų sm li l tų
kry timi Mūsų kelias ve a vakarus
van enis a ūri viena
a ran esn u imtus hektarų t lim
u nu ari sika inkime
sav
ūr nes tik er
Lietuva i lauks civili aci s vie kel
Antai u mus ne ausesni n rve ai asauli van enų ve ikais

7

Babrauskas B. Rašytojas tapęs geografu,
Drau as, 1960, lapkr. 24, Nr. 225.
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asi ar
k mes ar me v s tik vien tūkstantinę al
ų t na tetur ami ats laikas mums i m kti ne i krant
ūr
i ūr s krant iūr ti Ne k ms mirkyti Die
vas mums ūr av
a lauki ti sav laivais Laikas ne
r iliu visu vei u atsikrei ti
Jei t a arysime ar
i imtme i
y e la
a asivys
ir arali u ių
ir tur s usę mili n
yvent ų
vent i asi arys
imtatūkstantiniu i mies iu Visa tai alima asiekti tik
su e ta aliu n rve ų reky s laivyn 8.
1934 m. pavasarį tam tikruose vyriausybės
sluoksniuose, nors ir laikinai, įvyko tam tikras lūžis
jūrų politikos atžvilgiu. Dabar jūra pasidarė toks veiksnys, kuris Klaipėdos nebelaikė baigiamu, o išeinamuoju
ak tas visa uv
Lietuvos tašku. Tai nebūtinai vieno Pakšto nuopelnas,
timistas
mus a nek vas
tačiau jo įnašas buvo reikšmingas, o gal lemiamas.
Šioje vietoje pabrėžtina, kad Pakštas nebuvo vienintelis ir ne pirmas jūros
entuziastas tautoje; bet jis buvo tas balsas, kuris skambiausiai ragino išsivaduoti
iš žemyno pančių. Tai jis darė ne tik savo jūriniu instinktu, bet ir visa savo kaip
geografo patirtimi. Vienas ir kitas jį taip uždegė, kad jis, šiaip visai proziškas,
lyrą pagriebęs, jūrai net himnus giedojo. Ta jo savotiška charizma aplinką taip
pagavo, kad netrukus, kaip išskaičiuoja Valančius, vienas po kito buvo perkami
laivai, atsirado lietuviškų Ll i ų (aliuzija į stambius laivybos pramonininkus),
studentų buvo siųsta į jūros mokyklas. Pajūryje įsteigti Pedagogikos ir Prekybos
institutai. Kaip iš gausybės rago pabiro kreditai bendrovėms Klaipėdoje steigti.
Kai specialistai suplanavo Šventosios miestą su uostu, ten gyvenimas virte užvirė.
„Išmesti“ dar trys milijonai uostui baigti.
1934 m. rugpjūčio 2 d. Lietuvos vakarų sąjunga Klaipėdoje surengė milžinišką Jūros dieną. Atvyko per 50 000 lietuvių „prisiekti“ savajai jūrai. Pakšto balsą
išgirdusi Lietuva atsisuko į Vakarus; jūrinis entuziazmas veržėsi per krantus. Nuvyko ir Palangoj vasarojantis prezidentas, ir beveik visi ministeriai. Jų priešakyje
tačiau stigo pirmininko Tūbelio, kuris dėl visa ko likęs Kaun .
as
it Valan iaus rane im ar au iau n ri su in ti a ie
i ventę ir i vis a ie vyriausy s in snius ūr s link tas
nusivils nes net met n s i ra i e Merkeli
ara yt e net
an s Jūr s ien s neu tiks J s viet e ten ras ask linta lunksna
ara yt tartum el et n a ie met n s at st avim
alan e
ik aisi sutikti n rs
el a ie taut s likimin klausim
tau
tau kia a ie vis kius menkniek lius nei skiriant nei mau ym si
kelnių N rs is au
as (klai in as in snis) vyk tik
metų is et i tiksliai atvai u a anų
ienų atali k nesutarim
ak tui rū
8
Merkelis A. Antanas met
ūra
aniems
lia as
9
E r e t a s J . a ys ak tas
(

), Vilnius, 2002.
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Kai dabar žiūri į mūsų šalies politiką, tai taip ir jauti, kad tautos išrinktieji
ne tik negirdėjo Pakšto idėjų, bet ir patys nesuvokia, ką L etuvai reiškia jūra,
todėl net žvejybinius laivus siunčia į metalo laužą.

K. Pakšto pranašysčių likimas
Pranašystės dabar madingos. Jau kiek šnekama apie karalienės Mikaldos
ar Nostradamo pranašystes. Ir kiek randame sutapimų, kad galėtume pasakyti –
pildosi. Bet K. Pakšto pranašystės, gal geriau tiktų jas vadinti prognozėmis, nėra
lydimos antgamtinių ženklų. Greičiau pasaulio galingųjų kėslų supratimas, susiorientavimas politiniuose įvykiuose ir įsitikinimas, kad per šį išsilavinusį, išsimokslinusį, prisisėmusį žinių ir politikos lobių mokslininką kalba tautos dvasia, kurią
jis pažinojo, aiškiai suvokė jos nueitą kelią ir valstybės geopolitinę būklę. Dažnai
mylimą šalį vadindamas „šventąja L etuva“ K. Pakštas bene keturis dešimtmečius
neatsikvėpdamas dviejuose žemynuose skelbė savo prognozes ir propagavo savo
pasiūlymus, vizijas, sietinus su Lietuvos ateitimi.
Neatsitiktinai 1935 m. Telšiuose ateitininkų kongrese buvo išrinktas Ateitininkų federacijos vadu ir jai vadovavo iki išvykimo iš Lietuvos. Savo veiklą tęsė
su JAV ateitininkais. Jo paskutinė kalba Ateitininkų kongrese pasakyta likus vos
kelioms dienoms iki mirties.
Jau 1938 m. pavasarį K. Pakštas pastebėjo nerimą keliančių ženklų, kai
lenkai pareiškė ultimatumą dėl santykių užmezgimo, o vėliau itlerio žygis į
Klaipėdą, Maskvoje sudarytas Molotovo–Ribentropo paktas buvo rimtas pretekstas
K. Pakštui pasibelsti į prezidento A. Smetonos duris:
– Ateina baisios audros, įsakyk pasiruošti evakuacijai viso to, kas įmanoma
laikinai užsienin perkelti. Laivai turi būti pasiruošę pilnu kroviniu išplaukti į Vakarų
uostus. Reikia išvežti lituanistines bibliotekas, archyvus, aukso ir valiutų atsargas...
Negana to, K. Pakštas tikėjo, kad toks pasitraukimas gali užtrukti kelias
dešimtis metų. Bet iš A. Smetonos girdėjo, kad „gal kaip nors išvengsime viso
šito“, o kai iš sekretoriaus kun. Bielskaus išgirdo žodžius: „Negąsdinkit taip
smarkiai mūsų. Atrodo, daug atnešat nereikalingo bailumo“, K. Pakštas nurijęs
nuoskaudą išėjo, bet nenukabino nosies, dar savo prognozes aiškino ministrui
pirmininkui Juozui Tūbeliui, paskui finansų ministrui J. Sutkui, ėjo užsienio reikalų
ministerijon, kol pagaliau suprato – visi abejingi, visiems geriau nieko nedaryti.
Negana to, ūkio banko direktorius Jonas Vailokaitis K. Pakštui atsakė: Jei
(Lietuviškai
in iau ka tav iur i rana yst i si il ys tau u iau vien mili n
akcijai Vakaruose – J. Ereto past.). Bet J. Vailokaitis netikėjo, nedavė milijono,
viską prarado, buvo išvežtas S biran ir ten žuvo.
Kai kurie ministeriai buvo siūlę K. Pakštą areštuoti „už panikos kėlimą“,
netgi buvę grasinimų jį nušauti, deja, nepaklausę K. Pakšto, greitai pajuto okupacijos baisybes ir patys žiauriai nukentėjo.
Beje, Kazys Pakštas jau nuo 1936 m. visaip siūlė antrosios Lietuvos idėją.
Kadangi profesoriaus Kazio Pakšto geopolitiškas įžvalgumas jautriai lietė
pačius svarbiausius tautos ir valstybės
žingsnius, jis turėjo gana daug pasekėjų. 10 Narūnė-Pakštienė J. Atsiminimai lai kai a svars
Bet autoritarinė vyriausybė į visas, ypač
tymai, t. 3, p. 62.
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neigiamo atspalvio, prognozes visada žiūri kaip į opozicijos kėslus, juo labiau
kad K. Pakštas nebuvo nei strategas, nei diplomatas, o savo mintis dėstė tarsi
griausdamas, bombarduodamas tą apsnūdusią valdžią. Pasak generolo S. Raštikio,
daugeliui politikų nepatiko nei K. Pakšto šūkiai, nei planai.
Stiprūs ramsčiai K. Pakštui buvo S. Šalkauskis ir S. Kolupaila, o vėliau
K. Pakšto prognozes perprato ir kiti.
Kunigas dr. I. Urbonas:
risimenu ka a ak tas (
I
) Niu rke katalikų e eraci s
seime kal
a ie Lietuv s likim a netik au
iams Ir kai
a v liau nuste au ka
r centai
kal s ta tiesa A ta a
i vykau Lietuv n
kar antr kart su r ęs Amerik ir su
tikęs ak t tariau Atvykau asakyti ka ak tas n ra urnas 11.
De a
rana i k s i
s uv er au nau s ir er i in s
ka as ūtų al ę su rasti val antie i Da ar visi su ranta ka
is sav vi i se uv realus 12.
ak tas
tra e i

uv
ene vienintelis kuris nu aut
ūsim
13
ik kiti
nesu rat ir ar i u k .

Lietuv s

J meil Lietuvai ir
i eali mas am iktu av t ly i suma
nymus kuriu s realistai va in av anta i mis 14.
K. Pakštas yra originaliai svarstęs „Lietuvos talpumo“ idėją, nes pagal jį
mūsų šalyje Šveicarijos pavyzdžiu galėtų gyventi nuo 6 iki 8 milijonų žmonių,
tik svarbu, kad nebūtų tokia didelė emigracija, kaip antai 1927 m., kai išvyko per
18 tūkstančių tautiečių, po dvejų metų ne ką mažiau – 16 tūkstančių.
Iš pirmo žvilgsnio gali keistai atrodyti K. Pakšto susirūpinimas valstybės
talpumu, kai jis galvojo apie „atsarginę Lietuvą“. Tačiau jis ypač išgyveno, kad
didelė emigracija iš Lietuvos. Regis, tai mintis, kuria ir dabar daugelis politikų ir
šalies patriotų valdžiai akis bado dėl begalinės, jau šimtatūkstantinės emigracijos,
kad tai veda prie Lietuvos griovimo. Kai politikas R. Dagys tvirtina, kad po keleto
metų Lietuvoje gyvens 4 milijonai žmonių, kiti aiškiai jam oponuoja, kad gal tai
bus ne lietuviai, o musulmonai, gal kinai. Tačiau vyriausybė tokių nuogąstavimų
negirdi. Štai kodėl mums dar labiau reikia įsiklausyti į Kazio Pakšto mintis:
N ra ur
e antr s taut s kuri ūtų
tai i statyta i taut im ir svetim s kul
tūr s u
im av ams kai Lietuva
ulinti svar ių ų ur s arteri ų kry kel
e L etuv reik tų va inti kra tu kuriame
la ai av in a yventi ma ai tautai ūtų
neatsar u manyti ka am inai i laikysime
sav ne riklaus my ę 15.

E r e t a s J . a ys ak tas
autini
aukli
is a
(
), Vilnius, 2002.
12
Raulinaitis P. V. Pakšto vizijos buvo realios,
Lietuv s iena, 1961, sausio 17, Nr. 1.
13
Kolupaila S. Dveji metai be Kazio Pakšto, Drau as,
1962, rugs. 7, Nr. 210.
14
Turauskas Ed. Kazys Pakštas, rancū i s lietuvių
ini s, Paryžius, 1960, Nr. 2.
15
E r e t a s J . a ys ak tas
autini
aukli
is a
(
), Vilnius, 2002, p. 225.
11
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n ūre
Nors, regis, iki šiol Lietuvoje ne visos idėjos suprastos,
tačiau prisiminkime jo siūlymus Europoje suvienyti į vieną
darinį bent dešimtį mažų valstybėlių – ar ne iš to Europos Sąjunga, o Baltaskandijos idėja, o atsarginės Lietuvos, jo Dausuva pavadintos, siūlymas. Nė viena
prognozė, nė vienas K. Pakšto siūlymas nebuvo nuogos fantazijos vaisius. Kiekvieną prognozę, idėją jis mokėjo subrandinti. „Dausuva“ pradėjo bręsti tada, kai
jis pamatė, kad emigrantai į JAV „pamažu atsitolino nuo Lietuvos ir jų vaikai
pradėjo leisti šaknis svetimoje kultūroje“ prarasdami tautiškumą. Jam Dausuvos
reikėjo ne tam, kad iš Lietuvos visus iškeldintų, o tam, kad kolonijoje išsaugotų
tautos bruožus, kultūrą, kalbą, paveldą, kad iš čia tautos patriotai galėtų susivieniję brandinti Lietuvos nepriklausomybės mintį ir siektų jos nepriklausomybės.
ks e ici s ritų
n ūre metu
eli
su

rie

u s i ių
viem aunais

kr k iliukais rank se
m vasara
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„ ak tas tris sykius i ur s uv atvykęs Amerik n ir kiekvie
n kart su il esiu airy av si at al ur s su un im ar as
atliekamas its ur e ei Va in t ne t il es tai susti rin
ka u val ne a a amas n ras v l i vysti sav emyn kuris
l
a ir
t vynę“16.
Deja, po Antrojo pasaulinio karo jis Lietuvon nebegalėjo sugrįžti, nes tuojau būtų
sučiuptas ir pavėžėtas „pas baltąsias meškas“.
Ir to priežastis buvo, kad Kazys Pakštas 1954–1957 m. JAV Kongreso bibliotekoje dirbo tyrėju analitiku, nagrinėjo Sovietų Sąjungos ekonominę geografiją.
O po vienos krikščionių demokratų konferencijos, kurioje dalyvavo „20
tautų, tarp jų ir Lietuva“, „Draugas“ išspausdino ir tokius K. Pakšto žodžius:
„Ven rų sukilimas ar
ka laisv s tr kulys ir k vin as ry
tas te ra yvi ai rana au a ka rusų atne ta ver i a ne us
ast vi ka
ut l tų riskių karalyst ne us am ina Lietuvių
ele aci a rei kia a ar kankiniams uvusiems ei ken iantiems
u sav ir ur s laisvę ir ra ne aryti nea alv tų in snių
kurie askatintų v ries iaurum Mes i ia arysime visk ka
Lietuv s vairas atektų
a ių lietuvių rankas ir tauta v l en tų
laisv s kultūr s ir ar
m nių er v s keliais“17.

Kandidatas į Lietuvos Prezidento postą
Dar 1934 m. švenčiant A. Smetonos 60 metų amžiaus sukaktuves, šios,
A. Merkelio tvirtinimu,
„sav a imtimi ir i kilmių ausumu ei vairumu ralenk visas
li i i l et kuriam ymiam asmeniui ru tas i kilmes al net ir
m Vytautui Di ia am

N rs

re i entu

ir neta

et i

al tų m kytis ir

O kai įvyko nauji Prezidento rinkimai, jo biografas parašė taip:

a arties

litikai

m ru i
ai si met n s re i entavim ka en
ci a La kri i
eim rūmu se susirink
taut s atst vų
nau am re i entui rinkti
taut s atst vų uv asiūlytas vie
nintelis kan i atas met na er rinkimus is av
alsų vi
18
k rtel s uv tu i s .
Pasak knygos apie K. Pakštą autoriaus Juozo Ereto, šis
konstatavimas yra įdomus tik tuo, ką jis nutyli. O nutylėta svarbus faktas: laikraštyje „XX amžius“, likus penkioms dienoms
iki rinkimų, turėjo būti išspausdintas
straipsnis, kurio nepraleido cenzūra.
16
en at
Bet straipsnis buvo paskleistas opozi- 17 Drau as, 1956, gruodžio 4.
cijos rateliuose ir saugomas redakcijoje 18 Merkelis A. Antanas met

na p. 453.
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cenzūros uždraustų rašinių byloje. Ji 1940 m. vasarą sovie- I kilm s Alinauk e
tams įsiveržus į kraštą pateko pas paskutinį „XX amžiaus“ kra tie iai am ina
redaktorių prof. Kolupailą ir okupacijos suirutėje dingo, bet
ak t atminim
laimė, surinktasis straipsnis buvo pasiekęs Ameriką, kur jį
išsaugojo „Draugo“ redaktorius L. Šimutis. Kadangi ši žurnalistinė retenybė yra
istorinis dokumentas, o kartu ir K. Pakštą charakterizuojantis, į prezidento postą
siūlantis rašinys, J. Eretas savo knygoje „Kazys Pakštas. Tautinio šauklio odisėja
(1893–1960)“19 jį perspausdino ištisai. Mes šią publikaciją pateikiame šiek tiek sutrumpinę ir tik tuo aspektu, kuris pristato K. Pakštą, vertą būti šalies prezidentu:
er visus ne riklaus m yvenim metus mūsų valsty e ir
la ai au m nių Visu men kai kuriu s i ų la ai erai atsimena
ir ų var us la iai mini ai kurie i t kių
uliarių ir turin ių
visu tin asitik im m nių Lietuv e ir a ar eina la ai atsakin
as arei as ir kariu men e ar visu men e ur kim alv e ka
kra t sau um reikalai iu metu yra irm e viet e Da ar mums
ne a rastai reikia er s r ani aci s susiklausym tiesi kari k s
rausm s et kariu men s s er s yra tai auk tai ka k nkre ių
asmenų nesi au iame al min ti vie um s rume Galime ūti
atviresni su visu men s m n mis nesusietais su ki mis siaur mis
litin mis arti mis ir alin iais tur ti visu men s asitik im
kia asmeny
mums r si yra r
ak tas la i i Lietuva
la ai erai a sta i
au y s kal ų ir ra tų Jis tai at la ai
erai a sta vis Lietuv kai e ra as yra i va in ęs kiekvien
s kam el J var as yra in mas ne tik
Lietuv e et ir vis se lietuvių k l ni se 19 E r e t a s J . a ys ak tas
svetur y a iaur s Amerik s Valsty se
(
), Vilnius, 2002,

autini
aukli
p. 105–109.

is a
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kur am tek stu i u ti ir visu menin ar
ir ti r ani u ant
taut s n
ir r a u ti Lietuv s ne riklaus my s mint
iek
u sieni lietuviai tiek ir visa Lietuv s visu men r
ak t
a sta kai i iausia t lerant visur ir visu met skel iant meilę
visų lietuvių visiems lietuviams
antykiais su mūsų kaimynais r
ak tas tai at au
nu sen
misi Jis la iai in mas kai
m us kuris an
la iausiai i na rin ti Vilniaus r lem ir tu reikalu atiek sav
k nkre ius siūlymus Ir kiti mūsų kaimynai
an la iai a sta
nes is yra aktin ai alyvavęs au y e tar tautinių k n resų ir
a van tas r inais
kas ne in
r
ak t kai
i eli
Lietuv s myl t
skel ian i
iliausi
atri ti m kuris iais
laikais asi ar ūtinas vis ms taut ms
as ne in
r ektų
kurių atr
am netrūksta kiekvienai situaci ai Lietuv s kultūrin
i y
s ek n min a an a yra nu latinis
sva nių
ektas
Galima ūtų ia i kelti ir kitų rimtų kan i atų yvenan ių aune
ar mūsų a ūry e alima a ie tu s a ius ymiai la iau kal ti
et tai al iau a aryti au kit kart
iu tar u n r iau tik
tai sumin ti at reikal i kelti au iau kan i atų
re i entus
a svarstyti la iau s au e in ma e ki s ali k s a itaci s
ar ema i s
u ū u mes atys ir svetimie i amatytų ka a ių m nių
turin ių aut ritet la iu se visu men s slu ksniu se mums al tų
ir avy ti Visi lietuviai ian ien tr k ta Lietuvai er visi siel asi
Lietuv s reikalais ir s ateitimi ta visiems reik tų austi arei
areik ti sav nu m nę laukian i i nu ir iausių sav kra t
reikalų su ratim
kiu asisakymu visai nema inami nu elnai
tų kurie au nu sen
ir a Lietuvai nes a ie tai s ręsti al s
tiktai ist ri a
a ar mums reikia ie k ti m nių eriausiai ių
laikų u avinius atitinkan ių
varstykim e nea ykant s e avy
e arti kum svars
tykim su ryniausia sav kra t meile laiviai t leranti kai
Autoriai savo straipsnį gryna sąžine galėjo baigti raginimu kandidatų klausimą svarstyti džentelmeniškai, nes patys taip darė. Tai daro garbę ne tik rašiusiai
plunksnai, bet visam šiam elitui, kurio vardu ji pasisakė. Dėl to ji teisingai iškėlė
Smetonos nuopelnus, bet lygiai taip teisingai davė suprasti, kad tautai niekad
netrūko garbių žmonių, kad ji ir dabar turtinga talentų, kurių „kitos tautos mums
galėtų pavydėti“.
Taigi, nors ši akcija pirmiausia buvo politinė demonstracija, vis dėlto reikia
pripažinti, kad pasiūlytasis buvo diskutuotinas kandidatas. Pirmiausia dėl to,
kad jis buvo amžinas idėjinis judintojas, niekuo nesitenkinąs įkvėpėjas. Toliau jis
savo išprusintu poelgiu oriai būtų atstovavęs valstybei ir kartu savo pagaunančiu
žodžiu pasiekęs ir paprasto lietuvio širdį. Aišku, kad ir jis nebūtų buvęs visų
privalumų koncentratas. Jo sunkiai pažabojamai fantazijai disciplinuoti, nesuskai2 5
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tomų planų realumui patikrinti bei jiems įkūnyti šalia jo visas štabas specialistų
būtų kraštą apsaugojęs bent nuo sustingimo ir daug piliečių įtraukęs į nepolitinę
statybą, kultūrinę kūrybą.
Jis nesiver
taut s va us et ra in u s rū intis s ateitimi
Jis tautai ie k
u u v s t li nu e istinių kaimynų De a
rana i k s i
s uv er nau s ir i in s ka as val antie i
ūtų al ę su rasti 20
Jis uv ri inalių ir r sių sumanymų skel as J meil Lietuvai
am iktav sumanymus kuriu s realistai ava in anta i mis 21.
Neturime kit asmens kuris kai is a intų a snū usi vi
su menę ri inali mis i
mis atvirai mestų akis nemal ni
teisy ę k v tų u laisvę savų ų ir svetimų ų tar e Jis ene uv
vienintelis kuris nu aut Lietuv s tra e i a tik kiti
nesu rat
ir ar i u k Mūsų menkyst s susi ū usi s siauru se kiautu se
vis sav ener i nau a tar usavi rieten ms am ink areik ti
ri inalesnę mint tu
akam ių ra eiv s sumai ys su eme 22.
Jis k v
l laisv s atstatym yvu
iu ir a tria lunksna
n rs l t ats tur
nukent ti kel reikal viestis a sau ti
i eivi nu i si imim Jis uv i anin ų i ų kūr as a iau
s au umai uv er auk t s su rasti
l t is uv laik mas
nerealiu net antastu
er yvenim ly auklys er tyrus
et is mūsų niūri e a an e lieka ta viesi vai
kuri ne
23
tik atraukia ak
et ir u e a ir
.

Raulinaitis P. V. Pakšto idėjų ir veikimo prisiminimas,
vi k s ai ai, Kensingtonas, Australija,
1961, Nr. 3–4.
21
Turauskas E. Kazys Pakštas, rancū i s lietuvių
ini s, Paryžius, 1960, Nr. 22.
22
Kolupaila S. Dveji metai be Pakšto, Drau as, 1962,
rugs. 7, Nr. 210.
23
Bendorius A. Kazimieras Pakštas, Ai ai, 1960,
Nr. 10, p. 430.
20
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Nuo pirmojo blyno iki karūnos
Stanislo as Balčiūnas

Užpalėnu Deivydas Praspaliauskas
tapo jau būdamas dvejų metukų, kai su
mama gyventi į šį gražų Aukštaitijos
miestelį persikėlė iš Žemaitijos – cementuoto Akmenės rajono. Užpaliuose
apsigyveno buvusiuose dvaro arklidėse,
kur pokario metais buvo įsikūrę vidurinės mokyklos klasės. Viena iš jų ir tapo
Praspaliauskų gyvenamąja vieta.
Nors mama sunkiai dirbo kiaulių
fermoje, bet gyvenimas nebuvo sotus.
Kaip prisimena Deivydas, ką tuometu
rasdavo namuose, to ir pavalgydavo:
turėjo bulvių – išsivirdavo, atsirasdavo
makaronų, kruopų – išsivirdavo, nusipirkdavo kiaušinių, miltų – išsikepdavo
kiaušinienės ar blynų.
Deivydas buvo vyriausias iš vaikų,
todėl jis ir augino broliuką Šarūną, sesutę
Gintarę, o dabar jau šeima pagausėjusi
dar vienu broliu – Jauniui tik vieneri.
ei das ras aliauskas
aukščiausios klasės
Kai išgirsti apie vos trečiąjį dešimtmetį įpusėjusio žmogaus gyvenimo kulinaras
vingius, kai jis apie save nesustodamas
gali pasakoti kelias valandas, kai jis, vaikystėje mažai prižiūrėtas, kartais padauža,
dabar pasiekė karjeros aukštumų, netikėtai pajunti, pagauni gyvenimo logikos padiktuotą mintį, kad nėra būtinybės augti pūkų pataluose, bajoriškai išpuoselėtuose
namuose, kuriuose tetrūksta tik gulbės pieno. Vargana kasdienybė gali užgrūdinti,
išmokyti nugalėti pasiutusio kapitalizmo konkurenciją ir kitas negandas.
Nors Deivydas Praspaliauskas vaikystėje nebuvo lepinamas, niekas jo nekontroliavo, nespaudė prie mokslų, ir knygos jam nelabai terūpėjo, bet mokykloje
mėgo sportuoti, daug kur dalyvaudavo, nuo pat vaikystės buvo veržlus.
Štai kaip apie netikėtai visoje Lietuvoje ėmusį garsėti Deivydą Praspaliauską prieš kelerius metus pasakojo Užpalių kultūros centro koordinatorė Birutė
Minutkienė:
Vasar nu ilni a susitiki ai su kraštiečiais nes dau elis atosto
su r ta
i tin o tikro i i tinės trauka susti rė a kai al os
asi arsto sida ru o auni as dar laškosi o asaul ieškoda as
ste ukl šalies kol a aliau sitikina kad nėra nieko šird iai ielesnio kai tas kraštas kuria e u au o. ei das ras aliauskas
2153
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rodė kad auni ui
aliai ra ran us šird iai ka elis.
sid iau iau kai ei das eln s
et
eriausio šalies irė o
ard dal auti tele i i
ro ektuose atsisakė o dėl susitiki o
su kraštiečiais u o susitarta t
at akar
ieninteliu sakiniu.
ik dėl did iulio u i tu o dar e ir atsto au ant šal
airiuose
esti aliuose tiksli data u o il okai derina a. Bet s ar iausia
kad is dėlto is laiko surado. enktadien ėlai akare at ko
alius o šeštadienio nakt au išskrido
ani
iš kurios
adė o su r ti reitai ir il a . l a
nes isos o s a onės čia
ietu o e. r u s teko sutikti
o
kuris sak t
aučiu kad
a ko
endinti sa o s a on
š tok
o
sutikau todėl
esu lai in a susitiki o etu utau kai
ei das oka dalintis
tuo k aučia. asak ienos iš ren inio dal i sto ėda as rie
stalo ir a inda as is šoka. uošird iai linkiu kad šis šokis
t st si tol kol s a onė isiškai išsi ild s o tada atsirast nau .
ur ūt dau eliui teko irdėti kad reikia la ai tikėti tuo ko nori
tik tuo et s a onės išsi ildo. ei das ne tik tikė o et ir dir o
kad tai asiekt . orėčiau kad o intis iš irst auni
onės.
ač tie kurie ano kad
enant kai e nėra oki
ali
i .
ei das ra sa e iš and s ir s eno e tačiau šauniausio o
radinuko konkurso nelai ė o neta o reiko šokė l deris todėl
ne a enu kodėl a
dar radinukui u au atikė usi
a oo
rin o aid en . Vienu o entu s eno e asirodė
atlikė ai ir
ei das ie s ado a o. a ar . ras aliauskas asako a o
ūna kad o dar
irtu ė e kai a ok ste i irė ai studentai ir
didesn atirt et al ūt a iau ūd i turint s irtu ės sen u iai.
u duotis iena
sėdėti ir iūrėti kai dir a ei das. arsi
u i noti uoti u o ir kultūros entro s ečiai. a ai retai ūna kad
o ren inio
ač ei nėra aiši
iūro ai nesku a na o.
kart
net tris kartus teko in or uoti u lik kad susitiki as ai tas.
o s ektaklio
ntuano de Sent
iu eri
rin as
ei

a asis
kuria e

das atliko

a rindin

aid en .

uotraukos iš
as eninio al u o

2154

U Ž PA L I

A

Ž

Ž

P

A

I

I

I

A

I

I

A

Visi norė o kuo il iau a ūti kartu ir asid iau ti
o u i kuris
de a
eni u kal ėda as a ie tai k eikia l
a ie len
ė elio šėls
asako a kai teko e okio atl io dir ti ūkio ir ar
ind
lo ė o dar us kad ėliau ta t
irė u. asako a a ie lietuius
enančius u sien e is ri inda as kad lietu is isada
turi al ot a ie sa o šal . okia e susitiki e ertėt
a u oti
kiek iena
olitikui ar kar eristui. a u oti a a reikia su okti ir
iš irsti kad isk daro a rastas
o us ne iš tele i i os ro ra
ar oratori tri ūn o
o us
enantis dėl kit ir dalinantis
sa e kitie s. ei das dar
a inė a d iračiu ir ne erka nau
kostiu . e re entuoda as šal is dir a sa o dar u rod da as
kad lietu is nuo seno ra dar štus ir
li sa o šal .
Kai matai laimingą žmogų, pataikiusį į gyvenimo vėžes, nežinodamas tikrosios
jo biografijos, tradiciškai turėtum galvoti, kad jis buvo mokslo pirmūnas, atkaklus,
darbštus. Deivydas Praspaliauskas toks nebuvo, net gimnazijos nebaigė. Gal tai
lėmė šeimos materialinė situacija, kai, atkūrus nepriklausomybę, nebeliko kolūkio
ir fermos, kurioje neblogai uždirbdavo Deivydo motina, todėl teko galvoti, kaip
suktis su trimis vaikais. Matyt, taip likimas lėmė, kad Deivydas išaugo darbštus
ir, dar nebaigęs vidurinės, suprato, kad reikia galvoti ir apie savo ateitį, ir apie
motiną, brolį, seserį. Gal todėl ir pasuko į Molėtų rajono Alantos technologijos ir
verslo mokyklą mokytis barmeno virėjo specialybės. Gal žinojo, o gal ir kiti taip
sakydavo, kad būdamas virėju alkanas nebūsi.
Ir čia Deivydui vien mokslai nerūpėjo, nors beprasmiškai laiko neleido. Savo
noru padėdavo bibliotekoj, aptarnaudavo į Alantą atvykusius svečius. Kai pinigų
kišenėj daug neturėdavo, su bendravardžiu Deivydu Jaskelevičium ir valgyt pasidarydavo patys, nes mokykla už darbštumą, paslaugumą sudarė jam palankias
sąlygas, davė net atskirą kambarį...
Bet Deivydas Praspaliauskas nesitenkino tuo, ką jau turėjo. Prisiklausęs
pasakojimų, kad jaunimas dažniausiai laimę suranda užsieniuose, vos 18 metų
sulaukęs, išvažiavo į Angliją. Nesibaidydamas sunkaus darbo, pas stambų ūkininką,
turėjusį apie 600 karvių, ne tik šerdavo gyvulius, padėdavo prie besiveršiuojančių
karvių ir tiesiog tvarkydavo mėšlą. Bet Anglijoj jis ilgai neužsibuvo. Būdamas
komunikabilus, besidomintis įvairiausiais informacijos šaltiniais, Deivydas išvažiavo
į Kiprą. Ten sutiko žmogų, kuris rekomendavo darbą penkių žvaigždučių viešbučio restorane. Kipre atostogavę danai pastebėjo Deivydą – paslaugų, betarpišką,
nuoširdžiai bendraujantį jaunuolį, o atsisveikindami tiesiog ant servetėlės paliko
savo adresą ir pakvietė, kai bus Danijoje, pasisvečiuoti pas juos.
Nuo tada kažkokie pagundos kipšiukai Deivydui nedavė ramybės – labai
užsimanė apsilankyti pas danus. Pasiprašė keleto laisvų dienų, nusipirko bilietą
į abi puses, kad grįžtant nebūtų papildomo rūpesčio.
Ir nežinia, ar likimas, ar Deivydo būdas ieškoti vis naujo, nepatirto, ar gal
tiesiog beatodairiška rizika, lydinti kiekviename žingsnyje, lėmė tai, kad Deivydas
Praspaliauskas liko pas danus. Ne kiekvienas taip ryžtųsi: išvykti tik su kelioniniu krepšiu, keliais būtinais daikteliais, net nežinant, kur pastogę gausi, ar kas
2155
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lovą duos, jau nekalbant apie pusryčius pietus ar būsimą darbą.. Bet Deivydui
rizika visada pasiteisindavo. Gal todėl, kad jis buvo nuoširdus, juo pasitikėdavo
žmonės, o jis irgi rasdavo tuos, su kuriais matė prasmę bendrauti. Todėl danų
šeima iškart pasiūlė Deivydui nebegrįžti į Kiprą, surado darbą atrakcionų parko
restorane, kur virtuvėje skutant morkas ir bulves galima užsidirbti daugiau nei
Kipro penkių žvaigždučių viešbučio padavėju. Kartą, atėjęs į darbą, Deivyda
pamatė, kad jo bulvių skutėjo vieta jau užimta, bet solidus, gal apie 150 kilogramų sveriantis vyriausiasis virėjas pakvietė Deivyda pamėginti gaminti salotas,
mišraines, omletus, o danų šeima jį dar paskatino – jei pradėtum mokytis, gautum dvigubą atlyginimą. Jų neišgirsti Deivydas negalėjo. Taigi teko anglų kalba
mokytis maisto gamybos paslapčių. Sunku mums perprasti tai, ką Deivydas dabar
prisimena. Dirbo kelis darbus, mokėsi, miegodavo vos tris valandas per parą,
bet ištverdavo. Juo labiau, kad praktika vykdavo labai geruose restoranuose. O
tai buvo ir geriausios profesinės pamokos, ir pats didžiausias akstinas skverbtis
į pamėgto darbo paslaptis.
Bet kontaktų su Lietuva Deivydas Praspaliauskas neprarado, todėl 2010 m.
sužinojo, kad „Lite po“ rengia virėjų konditerių konkursus. Atsiuntęs savo kulinarinio produkto receptą ir nuotrauką Deivydas iškart pateko į finalą, o finale
„Lite po“ rūmuose buvo pripažintas geriausiu Lietuvos konditeriu ir gavo nugalėtojo taurę.
Ši geriausio Lietuvos konditerio virėjo karūna tapo geriausiu paskatinimu
grįžti į gimtąją Lietuvą. Turint tokį vardą, darbą susirasti jau nebuvo sunku.
Tiesa, ne iš karto rado tai, ko norėjo. Net į Druskininkus buvo nusikraustęs, kai
„Snow Arenos“ savininkas surado butą. Bet netrukus Deivydui pasirodė, kad čia
per mažai veiklos. Restoranas, tiesa, prabangus, o su storom piniginėm žmonės iš
Vilniaus ar Kauno atvykdavo tik papietauti, bet didžiulio lankytojų srauto nebuvo.
Atvyko Deivydas Praspaliauskas į Vilnių ir su partnere buvusio „Nykštuko“
vietoje įkūrė restoraną „Lauro lapas“, bet pajutęs, kad šeimininku ir savininku
sugebėtų būti ir pats vienas, Deivydas įkūrė savotišką degustacinį restoraną
„Pirmas dublis“, kuriame dirba septynetas jam patikimų žmonių, tarp jų graikų
kalbą baigusi filologė, o dizainerės specialybę turinti padavėja pagelbėjo kuriant
originalų interjerą. Restorane įsidarbinęs prezidento Valdo Adamkaus patarėjo
Raimundo Mieželio įsūnis, kolumbietis virėjas su Deivydu pasiliko net tada, R.
Mieželis išvyko atgal, į užjūrį.
Visi patiekalai šiame restorane gaminami pagal geriausio Lietuvos kulinaro,
užpalėno Deivydo Praspaliausko receptus. Patiekalus, beje, jis pats ir gamina,
kepa, verda. Nors paskolų Deivydas dar turi gana daug, vien už patalpų nuomą
moka beveik 4 tūkstančius litų per mėnesį, bet jis sugeba suktis savo versle. Gal
todėl viena įmonė jam padovanojo serviravimo indų beveik už 35 tūkstančius
litų, tikėdamasi, tai bus nuostabi reklama.
Kai rengiausi paklausti, kokios perspektyvos laukia Deivydo Praspaliausko,
suskambo telefonas, o Deivydas, atsivertęs didžiulę užsakymų knygą, aiškino,
kad dar neužsiregistravusius svečius priimti galėsiąs ne anksčiau kaip balandžio
pradžioje. Buvo tik sausio pabaiga. Taigi atsakymas apie Deivydo Praspaliausko
verslą, populiarumą ir perspektyvas, regis, jau aiškus ir be žodžių.
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Lietuvą Europoje garsino ir radijo
inžinierius iš Užpalių Petras Radžiūnas
Ju as Gir vainis

1926 m. birželio 12 d. – Lietuvos nacionalinio radijo gimtadienis.
1918 m. vasario 16 d. Lietuvai atkūrus Nepriklausomybę, absoliuti dauguma
šalies specialistų mokslus buvo baigę Vakarų universitetuose arba carinės Rusijos aukštosiose mokyklose, dalis jų ten liko dirbti pagal įgytą specialybę. Dabar,
atsiradus ilgai puoselėtai galimybei – laisvai gyventi demokratinėje respublikoje,
Lietuvos inžinieriai, gydytojai, pedagogai, kompozitoriai, dailininkai, radiotechnikos
specialistai palaipsniui grįžo į Lietuvą ir atkakliai kibo į naują darbą – aktyviai
įsijungė į Lietuvos valstybės kūrimą. Nemaža dalis grįžusiųjų buvo karininkai,
kurie į kariuomenę pateko ne savo noru.
Pirmieji svarbūs Kauno radijo stoties statybos darbai buvo pradėti dar
1918 m. Daugelis telegrafo ir telefono linijų tuo metu buvo apgadintos ar visai
sugriautos, tebeveikiančiomis naudojosi okupacinė vokiečių valdžia. Pirmiausia
buvo tvarkomos sugadintos ryšių linijos. 1919 m. liepos 8 d. vokiečiams kraustantis iš Kauno, Lietuvos vyriausybės nurodymu Krašto apsaugos ministerija iš
jų nupirko pašto ir telegrafo reikalams mažytę kibirkštinę 1,5 kilovato galingumo
telegrafinę radijo stotį už 108 653 rentmarkes (vokiškieji piniginiai atsiskaitymai, kai palūkanos išmokamos pagal valstybinių paskolų obligacijas). Stoties
priimamieji bei siunčiamieji įrenginiai buvo „Telefunken“ firmos, dar 1910 m.
vokiečių kariuomenės laikinai įrengti vieno iš Kauno fortų mediniame pastate
Žaliakalnyje. „Marconi“ firmos tipo trys 50 metrų aukščio vamzdiniai plieno
stiebai ir antena liko iš prieškario laikų Vytauto kalne, šalia žuolyno, kur
Kauno tvirtovės įgulai priklausę rusų kariuomenės ryšių daliniai buvo palikę
nebaigtą statyti radijo stotį.1
Lietuvos valdžia radijo stočiai skyrė ypatingą dėmesį, nes tai buvo vienintelė
šalyje operatyvaus ryšio priemonė. Pertvarkyta telegrafinė radijo stotelė nuo pat
pirmos dienos ėmė tarnauti valstybės Prezidento ir Ministrų kabineto kanceliarijoms, Krašto apsaugos, Užsienio reikalų, Prekybos ir pramonės ministerijoms. Ji
priimdavo ir perduodavo amerikiečių, anglų, latvių, prancūzų, suomių atstovybių
telegramas. Ryšys su kaimyninių valstybių telegrafinėmis radijo stotimis (Liepojos,
Rygos, Talino, Varšuvos, Vilniaus) būdavo palaikomas ištisą parą.
1920 m. Lenkijos kariuomenė užgrobė Vilniaus kraštą. Krašto apsaugos
ministerijos Kauno radijo stoties vadovai sakė, kad jiems
eli vski smurtas av alutin im uls ( ) ra i st iai ren ti
ar
ka nesant tiesi inių ry ių su la iu u asauliu n ra alimy
s laiku ir tinkamai in rmu ti
ektyviai
a ie u u likų ei smurtininkų y ius .2
1

1920–1922 m. Krašto apsaugos
ministerijos, susisiekimo bei ryšių dar-

2

ar technik s alių vi e imtmetis, 1919–1939, Kaunas,
1939, p. 91.
Jurskis A. Mūsų galingoji radijo stotis, Lietuva,
1926, liepos 26, Nr. 164(2253).
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buotojų posėdžiuose vis dažniau tariamasi dėl galingos
radijo stoties būtinumo „in rmaci s ir r a an s
centrali avim reikalui“.
Grupė žymiausių to meto Lietuvos ryšių specialistų – inžinieriai A. Sruoga, B. Sližys, P. Masiulis,
A. Jurskis, D. Falejevas – jau 1920 m. rugsėjį kreipėsi
į vyriausybę, kad reikia Kaune statyti 15–16 kilovatų
galios nesilpstančių bangų (nuo 800 iki 10 000 metrų)
radijo stotį, įrengti 100 m aukščio anteną.3
Prancūzų firmos atstovai beveik metus reguliavo
radijo stoties moduliaciją. Priėmimo komisija, kurią
sudarė inžinieriai A. Sruoga, K. Gaigalis, A. Jurskis,
D. Falejevas, I. Jumaševas ir A. Bunikis, po daugiau
a i technikas
kaip tris mėnesius trukusio patikrinimo nusprendė,
etras a iūnas
m
kad radijo stotis neatitinka techninių reikalavimų.
tr nu trauk s
i Ju
Imtasi ją tobulinti. Sumanūs inžinieriai K. Gaigalis ir
A. Jurskis paruošė projektus, kaip panaudoti radijo Gir vaini asm rankra ių
stotį telegrafiniam darbui ir radijo programai trans- ir n tek s archyv (A A)
m
liuoti. Jiems talkino inž. Aleksandras Stankevičius,
baigęs mokslus Paryžiuje ir dirbęs Kauno radijo stoties
vyriausiuoju inžinieriumi. Lietuvoje smagračiu visuose radijo technikos tobulinimo
darbuose buvo iš Užpalių valsčiaus kilęs gabus radijo technikas Petras Radžiūnas.
Atlikus techninius tobulinimo darbus, Kauno radijo stoties darbuotojai buvo
įpareigoti viešai patikrinti, kiek toli Lietuvoje girdimas žmogaus balsas, pasiųstas eterin per radijo telefoninės stoties mikrofoną. 1926 m. birželio 12 d. 19 val.
1961 metro banga iš Kauno radijo stoties nuskriejo šaukiniai: Ali Ali Lietuv s
ra i as
aunas Pranešėjas KAM jaun. leit. Petras Speičys, pasakęs „Labą vakarą“, tarė įžanginį sveikinamąjį žodį. Buvo perskaitytos kelios žinutės iš užsienio
gyvenimo ir keli šalies pranešimai. Toliau – lietuvių, esperanto, anglų, vokiečių,
prancūzų ir rusų kalbomis šaukinys buvo kartojamas ir prašoma: Kas girdite
mus – atsiliepkite, parašykite “
Nuo tos dienos Kauno radijas nebenutilo, pradėjo reguliariai transliuoti
informacinę, kiek vėliau – ir muzikinę programą. Ta diena pagrįstai laikoma
Lietuvos nacionalinio radijo gimimo diena.
Kauno radijo stotis, ne visai pritaikyta žodinėms ir muzikinėms laidoms
transliuoti, kultūros ir meno veikėjų, radijo klausytojų pastangomis palengva skynėsi sau kelią ir aplenkė kitas valstybes. Beje, Lietuvoje radijas atsirado anksčiau
negu Indijoje, Kinijoje ar Turkijoje (1927 m.), Rumunijoje ar Bulgarijoje (1929 m.),
Egipte (1931 m.), Graikijoje (1932 m.), Portugalijoje (1933 m.), Indonezijoje (1934 m.)
ir daugelyje kitų šalių.
Didelėmis pastangomis per šešetą metų idėja buvo įgyvendinta. Lietuvių
balsą ir muziką per radiją girdėjo ne tik Europa. Laiškus Kauno radijui rašė
klausytojai iš Amerikos, Azijos, Afrikos
ir kitų pasaulio kraštų.
3

LCVA, f. 1016, ap. 2, b. 339, p. 41.
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Lietuvos radijas, 1926 m. birželio 12 dieną reguliariai pradėjęs transliuoti
programą Kauno banga, nuėjo sudėtingą kūrybinį kelią.
Kas ir kada sukonstravo Lietuvoje pirmąjį savo darbo mikrofoną, radijo
aparatą, kas rūpinosi Lietuvos radiotechnikos plėtote, jos įvairiapusiu tobulinimu – jau dabar, prabėgus kelioms dešimtims metų, bemaž niekas nebeprisimena.
Tie, pirmieji radiotechnikos tobulinimo pionieriai, inžinieriai Kleofas Gaigalis,
Alfonsas Jurskis, Aleksandras Stankevičius, Stasys Blinstrubas ir daugelis kitų,
kurių seniai nebėra tarp gyvųjų, rūpinosi, kad radijas tarnautų Lietuvos visuomenės interesams ir dėjo daug pastangų geram ir reguliariam laidų transliavimui.
Lietuvos radijuje ilgą laiką dirbo radiotechnikas Petras Radžiūnas. Jo darbas
tiesiogiai susijęs su Lietuvos radijo veiklos pradžia. Petras Radžiūnas dirbo daug
ir kruopščiai, gerai pažino visą sudėtingą radiotechnikos mechanizmą. Jis Lietuvos radijui paskyrė visą savo gyvenimą. Atliko apie šešiasdešimt racionalizacinių
patobulinimų ir nuveikė neįkainojamą darbą Lietuvos radiotechnikos plėtotėje.
Dar ir dabar, būdamas pensijoje, Petras Radžiūnas yra dažnas svečias radijuje, į
jo patarimus įsiklauso jaunieji radijo specialistai, o jo namuose – kūrybinėje dirbtuvėje daromi ir tobulinami įvairūs radijo aparatai. Radiotechniką Petrą Radžiūną
kalbina žurnalistas Juozas Girdvainis.
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Pirmasis pokalbis
Ger iamas etrai a iūnai Jūs keturias e imt sav yvenim metų
askyr te Lietuv s ra i technik s l t t s reikalui ai ra i technik s s ecialistas
te
vairias arei as ir atlik te la ai su tin us ir reik min us ra i technik s t ulinim ar us
Dau
a ar te ka Lietuv s ra i as ra ilęs
m ir eli
au iau n
minut s nenutiltų transliu tų
inę ir mu ikinę r ram
u Jūsų kūry ine ar veikla yra lau iai susi ęs Lietuv s ra i technik s au i
mas ir s t ulinimas
irmiausia ra m asi alinti mintimis a ie sav ar
ra i Lietuv s ra i u e
m ra ęs tarnauti kariu men e uvau askirtas
aun
ra i st ties elektr technik s atali n
arin s rikiu t s ir ra i techninis m kymas u truk
vienerius metus ai ai si ra i techninis m kymas
m uvau askirtas ir ti
sukarint
aun ra i st t
u laiku aun ra i tele ra in st tis uv ki irk tin
v kie ių irm s usantr kil vat alin um
a i siųstuvas veik tik tele ra u
u metu klausyt ai tur
au iausia etekt rinius ra i a aratus
sieni ra i tele ninių st ių r ramų Lietuv e ar visai nesi ir
ik
m ma au
metrų an a ra
me klausyti v ki k ra i st t
uv er
u ama vairi
in in rmaci a
mu
ik s arsai Lietuv e ar ne uv ir imi
iesa au
m retkar iais asi irs av
ate n mu ika
k ar tek ir ti
kariu men e
arnau amas ka
riu men e vis laik ir au ra i tele ra
ininku riim avau vairių alių er u
amas tele ramas va inam sias e e as
Man ar as uv la ai sunkus y a ri
imant rusi kas tele ramas kurias eveik
e ertrauk s u av
valan as nu
iki
rai ių er minutę rei iu ele
ramas ra y avau l tyni k mis rai mis
t l rusi kas tele ramas reik av erra
yti slavi k mis rai mis erra ymas u
truk av ar
valan as ai uv la ai
var inantis ar as
m susir au sune alav nervai
ir au karinę tarny
ai iau sir amas
Atlikęs tarny kariu men e ails
au asi y iau nervus ta iau ar visus
metus ir au ra i tele ra si nalus
a i technikas etras a iūnas (s i
tiesi i tisi sakiniai ai av ausyse
aun tele ra in ra vi ury e) su k le mis AM lektr technik s
atali ne aunas
m
i st tis kuri e ir
eveik vieni ra t
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a sau s ministeri s kari kiai ir tarnavę carin s usi s kariu men e ra i s ecialistai
uv sil n alin um ir au kuris laikas ne e atenkin val i s reikalavimų Lietuv s
val iai rū
tur ti alin
tele ninę ra i st t kuri al tų
eratyviai riimti ir
er u ti ai reikalin
in rmaci
Jau
m s au e asir
strai snių kuriu se
uv keliamas klausimas
ūtina statyti nau
alin tele ninę ra i st t
se
n i aun tele ra in ra i st tis vis a niau uv nau ama kar ra istų m kymui
Ger iamas a iūnai ra m asakyti ar risimenate kai uv stat ma nau i
aun ra i tele nin st tis
ai kur i ne risiminsi Man a iam tek alyvauti nau s ra i
a aratūr s m ntavim ar u se
m a ai e aun tele ra in ra i st tis uv i ve ta
an ius kar
ra istams m kyti ir ra ta statyti nau i aun tele nin ra i st tis t t stat
rancū ų irma k n miniais sumetimais aune Vytaut kalne uv rek nstru tas tvir
t v s astatas ( rtas) atal s uv la ai r n s ta iau reik
as sku iai
i vinti
ir m ntu ti rancū i k
a aratūr M ntavim ar ai uv atlikti sunki mis ir tiesi
nen rmali mis s ly mis N rs lan ai uv atverti ta iau kr snis kūren av iki s r i
n im
nu lu ų nu lat la
van ens la ai
amenu kai
m nau
e aun ra i st ty e uvau askirtas elektr m nteriu
mums su J Jauni kiu tek ir ti tikrai sunki mis s ly mis
tų ar ų a u susir m
Jauni kis mir
a ar il ai sir au lau ių li a
Ne avy tin s s ly s uv
k kius m ntavim ar us Jūs auksinių
rankų meistre a iūnai atlik te nau e ra i st ty e
tur te k nkre iai aryti
m kai uvau askirtas ra i mechaniku m ntavau imtuvų ir
tra ik tai yra tele ramų er avim skyriaus ren imus r vi se imtuvų sal s atal se
s kam u se uv ren t s r min s anten s Imtuvų riimamasis ia a nas a m nu
iki
metrų ie imtuvai uv tiesi ini sti rinim
ų k ntūru se uv
nau am s trans rmat rin s ele ies er ys
ų re uliavimas uv atliekamas kinta
mais
ik ara ų k n ensat riais
et naci s em a num sti rinimas uv
re uliu amas em a num k ntūrais I antr etekt riaus si nalas uv a u amas
n uliat rių ir re
er rat rių
ele ramų er avimui ir ri mimui nau
me
re
a aratus
imtuvus er rat rius ir skylu ių avertiklius rai es er avimui
uv nau amas er rat rius skylut ms ant u st s aminti ir aut matinis raktas rel
M r s enklams er u ti
Atr
ka ta rancū i ka ra i a aratūra i ra ių veik l ai
m aun ra i st ty e uv ai tas m ntu ti siųstuvas
imtuvų ir tra ik (tele ramų er avim skyriaus) ren imai ai ra
me re uliavim
ar us asir
ka siųstuvas visai neveikia
tra ik a aratūra er u ama tele
ramas ar la ai au klai ų
misi a kuriai va vav st ties vir ininkas le as
Gai alis nustat ka siųstuv visai ne alima eks l atu ti alt s uv ir r n s a
tal s Nutarta as nu lat s
i vinti am reikalui a link visas atal as uv i kasti
uliniai ir su un ti vienas su kitu ie uliniai kartu atst
rena ir uv van ens
re ervuaru siųstuvams au inti re a aratūra neveik t l
aun uv i kviestas
rancū ų irm s s ecialistas atyręs re a aratų re uliu t as Jis ir vis m nes
ta iau a aratūra vis ar a n kai kly
a aliau erint as i vyk tai ir ne ataisęs
re a aratūr s
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ai

t liau uv asiel ta su ra i a aratūra Juk
kuri laik
veikti ar ne Ir er s Jūsų ka
er t laik k l siųstuvų atal s uv
i vinam s a miausi
tvarkyti re a aratūr Man rū
ne tik sutvarkyti et ir susi a inti su a aratūr s
veikim rinci u s ka ri ais re a aratūra uv visa i ar yta i valyta ir i siai kint s
rie astys k l neveikia asir
ka i alies yra kaltas ir Lietuv s klimatas Mat
u st s uv
aminam s An li e kur klimatas au
r nesnis
atve us Lietuv
t s u st s susitrauk ir ve am si s u st s skylut s nesuta
a skylut s suta tų
taisiau re uliat rių kuris k m ensav nesuta im
iesa
t
re
a aratūra veik
n rmaliai a iau re
a aratas imtuvas tur
t k trūkum reik
sinchr ni aci
erinti rankiniu ū u kur er avim ir ri mim reitis tur
ūti vien as
l a
taisiau aut matin rei i re uliat rių
ai i
m
trum ų an ymų aun tele nin ra i a aratūra ra
veikti
Ger iamas a iūnai kuriam tikslui uv
anau ta nau si s
aun ra i st ties a aratūra
I ra ių nau i aun ra i st tis uv nau ama tik Lietu
v s va vau an ių veik ų ry iui su u sieniu alaikyti uv riimam s ir er u am s
vairi s val i s ra i tele ram s
a iau il ainiui au elis ra i technik s s ecialistų kurie uv u sieny e ai ę
auk t
m ksl kartu su kultūr s ir men ar u t ais reikalav ka ra i as tarnautų
ne tik val iai et ir Lietuv s visu menei
l nu
m a ai s uv atliekami vairūs at ulinimai aktyviai a
lyvau ant in inieriams le ui Gai aliui Aleksan rui tankevi iui Al nsui Jurskiui ir
kitiems ra i s ecialistams
sunkių an ymų
m ir eli
aun ra i as
ra il lietuvi kai
ai atr
ta ra i stu i a i kuri s uv transliu ta irm i
Lietuv s ra i lai a
irm i ra i stu i a rane imams er u ti uv atve ta i
aun centrini a t tele nų st ties ai uv a rasta tele n asikal im ū el
amenu ta a ra i st ty e visi
iau m s ka
al sim tarti
kur i irs ne tik
Lietuv e et ir u
s ri ų ai uv
i el ir nea sak ma mūsų ra i technikų visų
ra i s ecialistų vent
Ar amenate irm
Lietuv s ra i lai
irm i lai a u truk a ie usvalan
Visų irma uv asakyta
sveikinim kal a a kal a skam
la ai i kilmin ai ir rimtai
liau uv erskaityti
nau ausi vi aus ir u sieni yvenim rane imai askui rane as vairi mis kal mis
ara in klausyt us askam inti tele nu ar a ara yti aun ra i st iai kai ir
irm
lai
Gerai amenu kai rane as i ęs i t s tele n ū el s kuri e uv ren tas
mikr nas lu st rakaitu t ir arau us vei
rane as mums alia st v usiems
ra i technik s s ecialistams arei k ka ei u am ūtų reik ę ar usvalan kal ti
tai is ne ūtų i tv ręs nes t e tele n ū el e trūk r
Ar amenate kas ta a kal
al
ka kuris ra i st ties ar u t as ra iau ir ailiau m
k ęs tarti
ius lietuvi kai
ta

re

a aratūra

ra
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Ar tik ne ra i tele ra ininkai Ce aris a auskas etras
ei ys
al er ru t as Antanas Mil a is
u i k nas etras
ei ys Am ra as kal
kiek v liau
ai i
m ir eli
i
aun ra i st ties uv er u ta
irm i lai a a iena la ai reik min a Lietuv s ra i ist ri e Nu t s ien s aun
ra i as re uliariai ra
ren ti ra i
r ram ir
transliu ti Ar ne tiesa
ai nu t s ien s aun ra i as ast viai transliav vairaus
ū i lai as
ra m la iau a asak ti a ie ra i stu i s sutvarkym
s
ren im ir ritaikym
inei ir mu ikinei r ramai transliu ti
aun ra i st ty e ta atal a kuri e uv astatyta tele n ū
el
uv ly ir a ylaisvis kam arys vairi ms atsar in ms ra i
etal ms laikyti Mūsų
ra i technikai il ai ne els ami asiūl tame kam ary e ren ti ra i stu i
am ar
arem ntav
ertvark i a sienas rin is lu as a iau t e atal e ai kiai uv
au iamas tu i kam ari skam esys arsas ai
atr
nenatūralus
l kam ari
sienas rin is ir lu as i kl me alia liu me ia a Gars skam esys i kart in
ir alsas atr
uslus ly i ausų Mu ik s er avimas uv visai l as nes trūk
auk tų ir emų t nų uv
i eli ars i krai ymai avy iui
lai
e ir
si
antr i harm nika sti riau ne u irm i
l reik
imtis neati li tinų riem nių
Mums trūk t s srities s ecialistų ini ai u st ties ren im uv eveik visi sum k ti
rancū ų irm s atst vai au iau niek ne ar
staty ai va vavęs ra i st ties vir i
ninkas in inierius le as Gai alis nen r
t ki s ne ai t s ren ti st ties riimti
l
kuri laik
rancū ų irm s astan mis er ų alies atst vy ę aune in inierius
le as Gai alis
m alan i
uv atleistas i
aun ra i st ties vir inin
k arei ų J viet n
m e u s
uv askirtas AM in inierius ka it nas
Al nsas Jurskis
m ir eli
nau i aun st tis i rancū ų irm s uv
riimta ir nu ir eli
ien s r ram ra ta transliu ti re uliariai
Di inant r ram s a imt savaime ai ku reik
a il m s ra i a aratūr s
ta iau i ran iai kainav
usisiekim ministeri s a t val y a netur
l ų I eitis
uv rasta
m ra i st tis su visais tarnaut ais uv er u ta ra t a sau s
ministeri ai
Ar amenate kas tu metu ir
aun ra i st ty e
kai i ar atmintim nesiskun iu a a aun ra i st ty e
ir t kie tarnaut ai vir ininkas Al nsas Jurskis ra i in inierius r nius anaitis
ra i in inierius Aleksan ras tankevi ius ra i mechanikai etras a iūnas tai yra
a ir Me ys Jasinskas elektr s ir ra i mechanikas etras
ei ys ra i tele ra ininkas
Ce aris a auskas ra i tele nininkas Jar slavas aranauskas elektr s ir ra i tele
ra ininkas
stas Vilimas elektr s mechanikas ar lis Gai alis (ra i st ties vir inink
le
Gai ali r lis) elektr s mechanikas ilvestras a aliauskas takela ininkas Ju as
etraitis er ru t as Antanas Mil a is eks e it rius vert as ra i stu i s ve as
etras a ickas eks e ici s vert as Al ertas Ju nas ūki alies ve as ir ra tve ys
Vytautas avickas kvali iku ta ma inink
s
tyrait
asiuntiniai na L atien ir
i mas Gramnickas ve as I nas Ananka ir sar as Le nas imkus
m
aun ra i st tis v l uv
er u ta usisiekim ministeri s a t
val y ai riimtas ar vienas in inierius ai ęs u sieny e ra i m kslus ai in inie

ar Ju as Am ra as
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rius tasys linstru as a a uv nutarta a i inti ra i
m uliaci s sistem atlikti au kitų er ir imų
m
aun ra i st ties alin umas siek
akak ka
aun ra i
r ram ir tų visa Lietuva
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st ties

alin um

kil vat

ki

akeisti
alin um

Vilnius, 1976 m. kovo 2 d.

Antrasis pašnekesys
ransliu ant ra i
r ram
s su tin us ren imus a tarnau a
atyrę i s srities s ecialistai
kmin a Lietuv s ra i veikla nu at sav veikim ra i s yra lau iai su
si usi su ra i technik s s ecialistų nuveiktu ar u ų kūry ine iniciatyva vis keri a
ra i technik s l t te
a i technikas etras a iūnas keturias e imt metų ir Lietuv s ra i u e ir
yra a aręs a ie e ias e imt raci nali acinių at ulinimų etras a iūnas Lietuv s
ra i ui askyr vis sav yvenim
ra us transliu ti Lietuv s ra i
r ram
m ir eli
uv ma a techninių alimy ių
tinkamai erteikti at ų r ram s transliavim laik
var
aun ra i st ties u imtumas val i s reikalams nes nu at irm si s veikim
ien s st tis er u av ir riimin av ra i tele ramas
ik tu met kai ū av atliekam laik tele ra ininkų terminais va inam si s il si s
ien s ertrauk s
aun ra i stu i a al av transliu ti r ram klausyt ams
Mikr nas ne uv ritaikytas mu ik s arsams er u ti a i st ty e au k reik
sku iai t ulinti ai uv rimti alykai var ę Lietuv s ra i
r ram s transliavim
Ger iamasis etrai a iūnai ra m asakyti kai Lietuv s ra i as tu metin
aun ra i st tis ir ra i stu i a s ren
iu s itin svar ius Lietuv s ra i techni
nius r ram s transliavim reikalus Visų irma ra m asakyti k Jūs kai ra i
technikas la iausiai aut te
reikia keisti at ulinti
Lietuv s ra i ui ra us transliu ti r ram mums ra i s e
cialistams uv i kilęs la ai
us reikalas visų irma tinkamai ren ti ra i stu i
transliaci s unktus kartu a ti techni kai l sti ra i
r ram s trukmę ka visa
a aratūra ir tų e ertraukų ir e imų
Lietuv s ra i ui ai ku trūk
au vairi s ra i technik s kuri la ai ran iai
kainav
u sieni ra i
irm s i kaili n r si kal in am s ir vis kiausiais ū ais
reklamu am s ir ir am s sav ra i a aratūr s k nstrukci as Vis s kai susitarusi s
ra m k ti asaki kai ran iai avy iui rancū ų irm s ra i siųstuvas kainav
litų auksu
mikr n sti rintuv reik
m k ti
litų
m kai uvau askirtas aun ra i st ties techniku la ai i yvenau ma
ty amas kai
ran iai m kama u nesu tin us ra i a aratus kuriu s ūtų alima
len vai asi aminti Lietuv e
a a asiūliau tu metiniam ra i st ties vir ininkui
Al nsui Jurskiui ra ti Lietuv e aminti a rastus ra i a aratus
em a num
sti rintuvus a i st ties vir ininkas ri a in ka i a era ir teisin a ta iau sak
Lietuv e t kius a aratus aminti tur ūt nesiseks nes n ra t kių la rat ri ų ir tam
reikalui skirtų amy s rietaisų Vis lt man asisek tikinti ka
alima a sieiti ir
e la rat ri ų A a aminau ra i a arat
sti rintuv
iesa n rs is uv nela ai
2 64

U Ž PA L I

RA TO Ž

O

S

Ž

S P R A E I T I E S I R AT E I T I E S S A

ROJE

ra i s i vai s et sti rinim unkci as atlik eveik kai u sieny e irktas a iau
tai svar iausia tas kartu mūsų a amintas sti rintuvas u sieni ra i
irm ms a ar
m s s r im s ū
sieni irm s uv riverst s er usę suma inti kainas
kia technik s nau v mūsų tu metin e Lietuv e kai ne uv
ra i technik s ram n s ai ku ar
i iul s ū
Ar tai er iamasis a iūnai
uv vienintelis t ks Jūsų raci nali acinis ar as
V liau a aminau irm
Lietuv e an lin mikr n ir
a
van au ra i
rane ui etrui a ickui as mikr nas asir
ne k
rastesnis
u tu metin arsų
eis mikr n Ir irm s mikr n
eis kain uv riverst s
suma inti iki
litų N rs kaina uv suma inta ta iau mikr nas vis tiek kainav
ran iai akysim ei u i keitus ra i a aratus mūsų ek nus tai u ra i siųstuv
sti rintuv ars a numui ta a ūtų reik ę m k ti
ek nų u mikr n
ek
nų
u tre i s klas s ra i a arat
ir i
ek nų sant t ki ms kain ms skver si
mintis ka Lietuv e ūtinai reikalin a sava ra i
ram n ka reikia Lietuv e aminti
ra i a aratūr
a iau i kil i iausias klausimas nu k ra ti a rik staty ms
val ia l ų neskyr
u sieni irm s vis kiausi mis u ry mis sta
Lietuv s ra i
ram n s vystym si Ma a Lietuv s valsty l ne a
su mis k v ti
Jums er iamas a iūnai atitek irmeny
a aminti ir irm
ra i siųstuv Lietuv e ar ne
Atr
tai Mat er ir ant aun ra i siųstuv lik vairių
ra i
etalių I ų ir a ariau trum ų ų an ų
m an s ra i siųstuv
kil va
tų alin um
as siųstuvas aun ra i st ty e uv ritaikytas ra i tele ra iniams
ry iams su el ra u ir ary iumi alaikyti
neu imtum laiku ly ia re iai uv
transliu ama aun ra i
r rama kai ir il ų ų an ų ra i siųstuvu aukini
enklas uv trys rai s
L
(Lietuva
a iūnas) iesa uvau atenkintas t kiu
sav kūriniu raeinan i ms ekskursi ms su mal numu r iau sav
amy s ra i
siųstuv ir kartu r a avau kai nau in a atiems Lietuv e aminti ra i siųstuvus
ei a aratus
kai v liau kl st si Jūsų raci nali aciniai reikalai Gal ar a ie
k k
mų sav kūrin a asak tum te
art uvau akviestas atikrinti ra i a arat kuris uv nau
amas kariniams tikslams A aratas amintas u sieny e ta iau visai ma s vert s A
asiūliau kari kiams ra ti aminti nestan artinius ra i a aratus atiems Netrukus
avau u sakym
a aminti lataus ia a n
elen at rių
ra i a arat kariniams
reikalams su r mine antena ur amas laisv laik
a aminau t k ra i a arat ir
ati aviau
i an yti er r savai ių ra i a aratas uv visa usi kai i an ytas ir
ri a intas tinkamu nau ti asininkas man i m k
ne
litų kai uv susitarta
litų A aklausiau k l man m kama au iau ne u susitarta asininkas man
aai kin
k misi a i an iusi man a amint a arat ir
aly inusi su nu irktu
i
rancū i s elen at riniu a aratu u kur uv m k ta
litų nustat
irktasis es s au emesn s k ky s
l k misi a ir nutarusi man a i inti u m kes
t A la ai a si iau iau ne vien l t ka
eriau atsily in
et ir l t ka visa
k misi a amat k ki vertę turi sava amy a Lietuv e
ais laikais ra i as la ai
min kiekvien m ų t l au elis
sten si si yti ra i a aratus
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alių m iut
ra i
etr
m tina

technik
a iūn
m

ai tu metu (
) ra i as uv
i el technik s nau
iena t l kiekvienas alv
kai
nusi irkti
a iau ra i a aratai uv ran ūs
avy iui n rint si yti a ras iausi etekt rin ra i a arat reik
erai nu en t
ek n ar u ti
Lem inis ra i a aratas kainav tris keturis kartus ran iau
itiems ar te ra i a aratus
sav imt
s iaus
alių ar
ne amir te kai yven te aune
Atr
ka ne A
sav t vi kę a nai arva iu avau
m
a ir ęs keturių lem ų aterin a arat
arve iau sav t vi kę
ten s a skrities
lių vals iaus aim nų vienkiem
asta iau anten ir un iau amenu sekma ien
uv transliu ama
mi r rama i aun
ras atr
alankus t li ir
si var nų
arsai m n s
i a linkinių kaimų asi iūr ti t ra i ste ukl
ai tr
e ne etil
susis ietę rie atvir lan
m n s tylut liai klaus si lietuvi k s ra i
r ram s Dar
ir a ar kai arva iu u man au kas rimena su k kiu ne a rastu smalsumu ta a
m
m n s irm kart asi iūr ti ir asiklausyti ra i
iesa v liau ar tek
a aminti
r nestan artinių a aratų ltai Lietuv s te
le ramų a entūr s reikalams ai susikl st yvenimas ka vis laisvalaik skir avau
ra i a aratūrai t ulinti
kai iūr
ra i a aratų amy s reikal Lietuv s val ia
amenu uv
askel tas asiūlymas u sieni irm ms a rū inti
Lietuv liau ies imtuvais A ie ra i a aratų amy Lietuv e niekas nen r
ir u
siminti nes sav ka ital i
investu ti t ki
ram nę kur u sieni irm s al
rivesti rie ankr t A nenust au vilties su in ęs ka yra askel tas k nkursas
asiūliau sav amy s liau ies imtuv
aun ra i st ties va vy sutik su man
asiūlymu ir skyr l ų aminti avy in ra i a arat
nkurse alyvav trys irm s
v kie ių
ele unken an lų Marc ni
lan ų
hili s ir a Man ra i a aratas
uv sum ntu tas i krautuv e nu irktų atskirų etalių skirtų ra i m
ams
nkurse
uv tikrinami t kie arametrai selektyvumas autrumas ener i s sunau imas ars
sti rumas ars natūralumas a arat kaina ir i vai a irm s la ai nuste
kai man
a amintas a aratas visais at vil iais ralenk ų imtuvus i skyrus i rinę a ail
a i
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i vai
A si iau iau ka man avyk nu al ti u sieni irmas a iau netrukus tek
nusivilti Lietuv s val ia nutar nestei ti ir tuvių Lietuv s ra i a aratams aminti
u sieni irm s kai many am s sten si neu leisti sav
ici ų
l tai yra
klaus avau ats savęs
Ar i au tiek au
reikia tur ti ini ų ma ms ir tuv ms astatyti Juk v liau a
lima ūtų as i l sti su un ti stei ti i elę amykl
er ma a
Lietuv s valsty
ma ai em s turtų ma ai i kasenų tik l ir
avai i kurių au inam yvulius ir aminam maist
iesa s au e asir y av strai snių kritiku an ių Lietuv s val i ir ra inan ių
ra ti aune aminti ra i a aratus Lietuv s yvent ams ta iau i t niek er nei
Vilnius, 1976 m. kovo 12 d.
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Poetas Pranas Raščius
Vanda Kuliešienė

Pranas Raščius – keleto poezijos ir satyros knygų autorius.
Gimė 1932 m. Užpalių vls., prie L nskio kaimo
prigludusiame Peldiškių vienkiemyje. Mokėsi Užpaliuose, vėliau persikėlė į Sv dasus ir 1951 m. čia
baigė vidurinę mokyklą. Įstojo į Lietuvos žemės ūkio
akademijos idromelioracijos fakultetą. Bet patenkintas
nebuvo. „Niekaip nepripratau prie Kauno aplinkos ir jaučiausi o e l
asikl d s aikas ne ino o e irio e. k se
is laik sto ė o tė iškė li ėda o šla anči nendri
a su ta
ento i... šda o S ėdas e erai kuriuos u au
si lė s ne a iau kai
aironio eilėraščius ar Vai anto
kūr
– rašė poetas autobiografijoje.
1956 m. gavo aukštosios mokyklos baigimo
ranas aščius
diplomą, tačiau inžinieriumi netapo.
Eilėraščius pradėjo rašyti mokydamasis Užpalių vidurinėje, bet jau labiau
nusisekęs bandymas buvo „Svėdasų ežerai“. Dirbo įvairių laikraščių ir žurnalų
redakcijose – „Tiesos“, „Literatūros ir meno“, „Šluotos“, „Pergalės“, aktyviai įsitraukė į poetinės kūrybos kelią. Išleido satyrinių eilėraščių ir epigramų rinkinius
„Pirštai tarp durų“, „Slegiam sūrį“, „Trauklapiai“, „Musę per pusę“. Jo plunksnai
priklauso ir lyriniai, giedros nuotaikos eilėraščiai, spausdinti rinkiniuose „Miško
šulinys“, „Kokia dangaus spalva“, „Gimtinė“ ir kt.
Drauge su V. Grivicku sukūrė libretą B. Gorbulskio satyrinei operai „Frank
Kruk“ (pagal P. virkos to paties pavadinimo romaną), su Č. Valadka – V. Telksnio operetei „Girnų muziejus“.
Pranas Raščius mirė 1987 metais.
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Spalvingos biografijos asmenybė
Stanislo as Balčiūnas

Nė kiek neklysdamas galėčiau pasakyti, kad advokatui Adolfui Remeikiui
ateitį išpranašavo jo kaimynė Regina Palskienė. Dar tada, kai jis su kaimynų
vaikais Albinu Kusta ir Aloyzu Palskiu iš Kust kaimo mokėsi Kiš nų pradinėje
mokykloje, Adolfas įvairiausių išdaigų prikrėsdavo, bet kalti visada likdavo kiti,
nes Adukas visada apie savo išdaigas mokėdavo taip papasakoti, taip argumentuoti, kad Regina Palskienė pritildavo ir net kartą sakė, kad tas Adolfas, matyt,
advokatu bus, nes moka nuo beržinės košės išsisukti. Adolfui buvo svarbiausia,
kad dėl to jo draugas Aloyzas Palskis niekad nesupyko, net iki šiol jie išliko
gerais draugais.
Kai baigė aštuonmetę, draugai iš Kustų kaimo pradėjo mokytis Užp lių
vidurinėje mokykloje. Pro Bekinči s, Puodži s net 10 kilometrų iki Užpalių buvo,
todėl, kol grįždavo iš mokyklos, visokiausių pokštų prikrėsdavo. O ir mokykloje
Adolfas ramiai sėdėti nemokėjo. Kartą, kai mokytoja jį išvarė už durų, jis į fizikos
mokytojos paliktus kaliošus sniego prigrūdo, o kol pamoka baigėsi, sniegas ledu
pavirto. Tai visi vaikai juokėsi, kai mokytoja į mokytojų kambarį, esantį kitame
buvusio dvaro pastate, per kiemą slidinėjo vasariniais bateliais, rankoje nešdama
sniego prigrūstus kaliošus.
Kai Du kiškyje aštuonmetė mokykla priaugo iki vidurinės, Kustų kaimo
vaikai pasuko į Du kiškį, esantį vos už 4 kilometrų, tik Albinas Kusta liko Užpalių vidurinėje, nes jis jau buvo abiturientas.
Kaip tik tais metais Du kiškio vidurinėje buvusį direktorių Praną Janukėną
pakeitė Juozas Augulis. Gal kas suuodė, kad P. Janukėno giminėje buvo miškuose besislapstančiųjų, o gal todėl, kad J. Augulis buvo lojalesnis tarybų valdžiai.
Iš septynmetės išaugusioje Duokiškio vidurinėje nebuvo nė vieno komjaunuolio, todėl naujasis direktorius uoliai siekė sukurti komjaunimo organizaciją.
Taigi pirmaisiais komjaunuoliais tapo Gražina Rasakevičiūtė, Bronius Kuitys iš
Kust

kai o auni as

l

asake ičiūtė

ra

lo as
Vanda

alskis
e eik tė

dol as

e eikis ir

e ina

alsk tė
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neturtingos šeimos, bet be trečio komjaunuolio organizacijos negalėjo būti. Adolfas
Remeikis mokėsi gana gerai, tai direktorius prisispyręs, net padedamas rajono
valdžios įtikino Adolfą, kad tas įstotų į komjaunimą. Klebonas Lionginas Neniškis
tėvams pasakė, kad komjaunuolio į namus neįsileistų.
– Nuėjęs mokyklon aš ir išsižiojau apie tą kleboną, – prisimena Adolfas
Remeikis. – Tai tuoj atvažiavo saugumiečiai ir išsivežė kleboną pamokyti. Iki šiol
ant širdies guli, kad nieko blogo nenorėdamas kleboną apskundžiau.
Duokiškio vidurinę Adolfas Remeikis baigė kaip ketvirtas pagal mokymąsi
mokinys ir, abiturientu būdamas, galvojo studijuoti teisę, bet direktorius J. Augulis įtikino, kad ten patekti beveik neįmanoma, ir pasiūlė pirmiausia susikraut
autoriteto kraitį. Tuo metu Duokiškyje buvo laisva apylinkės pirmininko vieta,
tai su mokyklos rekomendacijom tuoj po brandos egzaminų Adolfas Remeikis
tapo Duokiškio apylinkės pirmininku. Gavo gerą arklį, balną, lineiką, kabinetą su
sekretore E. Strolyte ir 400 rublių algos.
Adolfas prisimena, kad vos pradėjęs dirbti susidūrė su tokiom problemom,
jog priimdamas sprendimą ar išrašydamas kokią pažymą, turėjo ne tik įstatymų
paisyti, bet ir į sąžinės balsą įsiklausyti. Kartą apylinkės būstinėn atėjo kiek vyresnis pažįstamas, poetas Bronius Broga, stojantis studijuoti žurnalistikos, ir paprašė
pažymos universitetui apie šeimą, kad neturtingai gyvena. O kokią pažymą jam
parašyti, jei šeima buvo išbuožinta A. Remeikis pasiūlė ateiti kitą dieną. Po darbo
Adolfo senelis Benediktas Kusta klausia, ar buvo atėjęs Brogos Broniukas. Senelis, sužinojęs, jog buvo, ėmė įkalbinėti Adolfą, kad tas išduotų tinkamą pažymą,
nes Brogų šeima niekam nieko blogo nepadariusi, gražiai gyvena, su kaimynais
sutaria, o apie žemę esą galima parašyt, kad mažai turėjo. Savo seneliui atsakyti
ar jo argumentų paneigti nebuvo kaip.
– Išrašiau tokią pažymą, kad studijuodamas Bronius Broga gavo ne tik
stipendiją, bet ir bendrabutį, – prisimena Adolfas Remeikis.
Gal viskas būtų ir gerai susiklostę, bet apylinkėj buvo du kolūkiai, o vieno
iš jų pirmininkas prisigerdavo iki žemės graibymo. Kitas irgi nespjaudavo, todėl
ne tik prieš rajono valdžią apylinkės pirmininkui teko atsakomybė, bet ir kolūkio
pirmininko žmona priekaištaudavo, o jei ką apylinkės pirmininkas gero padarydavo, tai ir kolūkiečiai stengdavosi jį pavaišinti. Matydamas, kad taip gali įklimpti
į girtuoklystės liūną, po metų kitų jau visai pamirš studijas, ir nežinodamas, kaip
išsisukti iš pareigų, Adolfas Remeikis nuvažiavo į Uten s karinį komisariatą ir
pasisiūlė į kariuomenę. Ten tokių laukė išskėstomis rankomis, nes rinko jaunimą
su ne mažiau nei viduriniu išsilavinimu į raketinius dalinius.
Taigi vos pusmetį, tik iki lapkričio 19 d. padirbėjęs, Adolfas Remeikis Rokiškio rajono vykdomojo komiteto sekretorei G. Braželienei pareiškė, kad jį šaukia
į kariuomenę, o ši apgailestavo, kad Adolfas apie tai anksčiau nepasakė, būtų
sutvarkiusi reikalą, kad atsakingo tarybinio darbuotojo nepašauktų kariuomenėn.
Išlydėjo Kustų kaimo ir Duokiškio jaunimas Broniaus Rasakevičiaus akordeonui
virkdant mamą ir seserį.
Priešraketiniame pulke netoli Dušanbė Adolfas Remeikis tarnavo kartu su
Juozu Budraičiu ir Vytu Šermukšniu. Kartu su jais bei vaikinais iš Vokietijos,
Bulgarijos, Kinijos už Baikalo, prie Čitos mokėsi raketų valdymo paslapčių, o
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po karinės tarnybos uniformuoti Juozas Budraitis, Vytas Šermukšnis ir Adolfas
Remeikis įstojo studijuoti į Vilniaus universiteto Teisės fakultetą. Taip jau likimas
susiklostė, kad garsiu aktorium tapęs Juozas Budraitis dirbo diplomatinį darbą,
Vytas Šermukšnis advokato duoną valgė Tauragėj , o Adolfas Remeikis dabar
sudėtingose bylose tiesos ieško Vilniaus teismuose.
Tiesą sakant, Adolfo Remeikio karjera prasidėjo Ukmerg s baldų kombinate, vėliau dėl šeimos persikėlė į pajūrį, dirbo Gargžd juridinėje konsultacijoje
advokatu, pagaliau, Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, jam teko gerokai paplušėti
ją įtvirtinant.
Štai kaip pirmąsias atkurtos Nepriklausomos Lietuvos dienas, jos valstybingumo struktūrų, kuriose ir jam teko dalyvauti, formavimą prisimena užpalėnas
advokatas Adolfas Remeikis:
ietu os es u likos V riaus ei
. kūrus K rt
uitin os iršininko
arei as laikinai eiti u o askirtas e as urneika. K art
uitinė u o atkurta ir
kurdinta Vilka šk e lokinia e d ie aukšt
l taus ti o na el e.
Bu au ir os S ūd io ari
olės iesto tar os re i i os ko isi os nar s todėl
S ūd io siunti u
. e u ės ėnes radė au dir ti K art
uitinės teisininku.
š ari a olės Vilka išk e esanči K art
uitin at a iuoda au kasdien
al.
ir
ėnes dir o e trise
iršininko arei as einantis e as urneika aš
uitinės teisininkas ir ilka iškietė kadr ins ektorė . o iliūnienė. K art
uitinės
ad inistra i o e dau ė o dar uoto
dar o a i t s didė o todėl uitinės ad inistra i ai
asidarė ankšta lokinia e d ie aukšt na el e.
. a ai o e K art
uitinės
iršininku u o askirtas akt us S ūd io Vilka iškio SV dal is in inierius o ualdas
ra ulis o ėliau
inistro ir ininko . Va noriaus ot arkiu K art
uitinei
u o nurod ta eri ti K Vilka iškio ra ono ko iteto neseniai astat tus Vilka iškio
entre esančius altus rū us.
ir
kart
Vilka iškio ko arti os itadel ė au kartu su K art
uitinės
iršininku . ra uliu ir dar ienu uitinės dar uoto u kurie u o e askirti eri ti rū us iš Vilka iškio ra ono ko arti os ir o o sekretoriaus . Kur io. uo at
aradini Vilka iškio artko o o o aukšto dur
rū
aukšt tarsi ko uni
tsar os karininko
liudi i as

2171

U Ž PA L I A I I I

Lietuvos valsčiai

u o nutiesti latūs alti ak eniniai lai tai o ia a e aukšte sa o ka inete
salė e
u didelio uolinio stalo
sėdė o ats ir asis
onas . Kur is nė neketinda as
erduoti ra ko o rū
s ūdiečia s dir antie s K art
uitinė e. Kilda as lačiais
altais lai tas su ratau kad ia a e rū
aukšte sėdint s onai au iš ties
ena
ko uni e. rečia a e aukšte u o didelė o ė kur ant sienos rit irtinto e sunkias orė e ak eninė e nu oliruoto e lokštė e u o iškalti ardai ir a ardės stri
ko sor
ir kolūki
ir inink
u usi ir likusi
kūrusi ko uni
onui . Kur iui
antriesie s ir tretiesie s artko o sekretoria s. Susto au ir iūrė au kai
al to a
asili usi ant ko ėči s irituotu skudurėliu šluosto dulkes nuo a inklinės ak ens
lokštės ko uni o š entiesie s stri a s ir ko sor a s. Sto ė au ir al o au kodėl ši
dau iatonė uodo ar uro lokštė astat ta ne ka inėse kur tie š entie i
alaidoti o
nerūdi ančiais ankeriais risukta rie rū
io o aukšto storos l t sienos. So ialistinės isuo enės atsto a s
ia a e aukšte t ranti ka ini ra
ė ei nuolanku o
š entiesie s ir ir a a Kur iui at os era adėda o su rasti koks nenuodė in as
ir die iškai nekl stantis ra onas . Kur is kuris aldo Vilka iškio ra on .
o
e riklauso
ės et tai
at aldanči
arti
š entu
ir
ranašu
rieš šiandieninės
ilietinės isuo enės atsto us kuria ne tik kas et
re ontuo a i ra an ūs Sei o ir ald ios rū ai ald i
e io ant s eriausi asauliniai auto o iliai su a sau ininkais iniasklaida et ir a la so iali e
alst inė
oli inė struktūra oli i a sau u as rokuratūra . r i ietu a ra ne oli inė o
teisinė alst ė ei os iliečia s ri alo i ne tik i iliniai ir kri inaliniai et ir
olitiniai stat ai ei e istuo a tokia ald ios išaukštini o isa ališku o olitini
u sak
rokuratūro e sau u e oli i o e ir teis uose siste a kokia e ista o Vilka iškio artko o teritori o e.
ina toliau
ara ino ane uitinės iršininkas . ra ulis ir nuė oe raudonu kili u koridoriu i iki Vilka iškio ra ono artko o ir o o šei ininko
. Kur io ka ineto.
onui . Kur iui net laukai asišiaušė kai uitinės iršininkas . ra ulis
ir aš e atskiro ak ieti o ir
atin
ere oni atsisėdo e
riešin o e stalo usė e
nei sėdė o . Kur is esančius du eltonus otelius ir e il
an
radė o e okal .
Vilka išk e au u o susikūrusi ir sias ietu os karines uni or as dė inti
ietini
ilka iškieči sa anori kuo a kuriai ado a o eilinis aut das el inis. einau iš kur is su ino o kad es K art
uitinės dar uoto ai eina e Vilka iškio
artko o rū us et netrukus
. Kur io ka inet ė o an tada dar ne a sta as
ne at t ali
ietu os kario uni or
dė intis eilinis . el inis ir t liai atsisėdo ant
kėdės esančios rie . Kur io ka ineto lan o
entrin Vilka iškio aikšt . Su ratau
kad . ra ulis ir tas ietu os kariškis on
. Kur
ato ne ir
kart nes isi
eno ir dir o Vilka išk e.
Kai uitinės iršininkas . ra ulis aklausė ar artko e autas . Va noriaus
asiraš tas ot arkis dėl uitinės ersikėli o š astat
onas . Kur is ka k suur ė o ir nu o o ranka. ada aš asakiau kad atė o e eri ti ši rū . . Kur io
eidas ta o ilkas kai e ė. is suniurnė o kad uitinė alėt sikurti ir a e aukšte
esančiose atal ose. š o aklausiau kodėl tik ir a e aukšte ei re ero . Va noriaus ot arkiu isas astatas ra erduotas K art
uitinei ir ridūriau kad lo iškai
stant šia e ka inete turėt sikurti K art
uitinės iršininkas. o tokio a st 2172
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o ono . Kur io eidas a uoda o. is
ino o S ūd ir at t anksčiau u o turės reikal su Vilka iškio S ūd iu kuria
ado a o senas S etonos laik ad okatas.
iškiai su rato e kad . Kur is nesiruošia
sileisti K art
uitinės sa o ka inet
ir nenori Vilka iškio entre esanči alt
rū
erduoti K art
uitinei.
uste au kai an ne a sta as
ous su kariška lietu iška alia eilinio uni ora stai a krei ėsi
ane ardu
dol ai
es Vilka iškio sa anoriai adėsi e u s
eri ti Vilka iškio artko .
o u sit susios t los . Kur is radė o šnekėti kad
reikia asiruošti. aliausiai es isi išė oe. eid iantis lai tais e n susi a inau
su Vilka iškio sa anori
adu aut du
el iniu.
ači sa ait K art
uitinės iršininkas o ualdas ra ulis sikūrė
Vilka iškio artko o ir o o sekretoriaus
ka inete o aš su kadr ins ektore ka kurio
instruktoriaus ka inete.
rii ant rū us aaiškė o kad onas
. Kur is ne tik ado au a ko arti ai
ėdė otie us Ba dona ičius iš ie ari
et au ir erslau a. Vilka iškio artkoo rū
astate kie o usė e au eikė senelės Kristinos Ba dona ičiutės Kustienės
rolis u o ietu os sa anoris
. ir
nuosa a . Kur io ke kla kurio e o
i o rusus ir kt. olše ikus iš ietu os iki
asa d ti ke ė ai ke ė andeles. Bandeau ilio kai ietu a ir
kart at a o
les iš e da o arduoti
arduotu es o
e riklauso
.
. Kur is tau da as kiek ien ka eik
ne anoro a aišinti uitinink nors iena
kad ir akar kščia andele. ai ir nesu ino o e koks
skonis. Su ranta a nau
artko o ir o o auto o il ir kitas artko o auto ašinas . Kur is asiliko sau
nes . Va noriaus ot ark e a ie auto o ilius ir kit
artko o turt nieko ne u o
asak ta. in o raudonas kili as u s koridoriu e. iko asla tis u kieno ini us
ir u kiek rieš erduoda as artko
uitinei onas . Kur is sa o nuosa
ėn
nusi irko nau u sienietišk ke klos ran .
ersikėlus Vilka iškio artko o rū us K art
uitinės ad inistra i os dar uoto a s ir iausia teko nui ti nuo sienos ir lai tais nute ti e n dau iau ne u ton
s erianči stor ranitin lokšt kurio e u o iškaltos is tar
ir
Vilka iškio
ra ono stri
a ardės. eko irdėti kad ište us ranitin lokšt iš rū
suskaldė
ir
ri ati a osi
a inkl
a into ai.
askutinė is
. aland io ėnesio dieno is ane susirado au ietu os
es u likos a oras aut das el inis ir asakė kad is ra askirtas or uo a os
nau os ari a olės asienio rinktinės adu todėl k ieči s ane dir ti šios rinktinės
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s e . karininku kadr skaitai. Sutikau ir
nuo
. e u ės
d. u au rii tas
ari a olės asienio rinktinės
r.
karininku kadr skaitai o nuo
.
s alio
d. u au askirtas
ari a olės
asienio rinktinės ado a aduoto u kadr
klausi a s.
ari a olės asienio rinktinei u o
erduotos aki u karda K art u karda Višt čio u karda
eket os u karda
Kal ar os u karda
ru
li u karda
al ni u karda k eni u karda a a
si u karda.
Višt čio eketi os ru ali
alini
k eni
a a si Kučiūn u kardos
e ista o ien tik o ieriu e nes ose te e uo rus karei i o is sien su enki a iki
. asaros te ekontrolia o ir sau o o
rusai. Ko o
ietu os alst ė te u o
atkurta ien tik uridiškai t. . or aliai o
dol as e eikis ari a olė e
.
aktiškai So iet S un os karei iai iki
. idur asario u o atkirt
ietu
nuo
akaruose esančios enki os. ir uo u K art
uitinės iršininku
at t . Kur io
ini iat a u o askirtas u s etatinis ko auni o dar uoto as e as urneika. Vilkaiškio ir asis ko arti os sekretorius . Kur is au erslauda as tikė osi išlaik ti turėt
ir o o artko o sekretoriaus ald i Vilka iškio ra onui ir susikrauti turtus iš erslo.
ors ir
. e u ės ėnesio sa ait
ari a olės asienio rinktin
sudarė e tik d iese rinktinės adas a oras aut das el inis ir aš eilinis einantis
a oro arei as
u s u o sak ta eri ti ari a olės auto ok klos turt auto ašinas ir astatus kur kurdina a ari a olės asienio rinktinė. erė
auto ašinas ir
astatus radė o e rii inėti dar uoto us. Bu o rii ta u alterė sandėlininkė ara o
iršininkas auto e anikas tiekė as airuoto ai ir kt.
ari a olės asienio rinktinės
al ininkais ri alė usiais re en iškai nustatinėti sienos a eidė us ir kontra andininkus šta o iršininku K
direktoriaus . Butke ičiaus sak u u o askirti u
K B asienio kariuo enės karininkai sau o
ele in u dan
akarus. Bu o rii a i dar uoto ai
ari a olės asienio rinktinei a ald ias u kardas.
ano dar as
u o
ari a olės asienio rinktinės ardu ruošti teiki us ietu os es u likos karinink lai snia s auti. Visi K B asienio kariuo enės karininkai ietu os es u likos
karininkais ta o e ari a olės asienio rinktinės teiki
re iantis tiesio iniais K
direktoriaus . Butke ičiaus sak ais.
Berods antr
. ir elio sek adien K
direktorius . Butke ičius r te
aska ino ari a olės asienio rinktinės adui . el iniui ir nurodė ūti u usio e
ionieri sto klo e esančio e ant ur e erio e ero kranto netoli Kal ari os iestelio.
asirodo
ten u o erkelta dalis
ele inio Vilko un inio. š ur e eri
ir u
auto o iliu iš a ia o . Butke ičius ir a oras . el inis o
tr s den ti ka a ai
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do ano i as u
nuo elnus atkuriant
ietu os kariuo en

su

ele inio Vilko kariais ir kulkos aidininkais o kolonos ale
aš sa o tarn iniu
iku. Ka a ai u o den ti re entu todėl nei iš riekio nei iš šono nesi atė uose
esanči
inkluot
ietu os kari . ri a ia o e Višt čio u kard kuri ra enki os
usi os ir ietu os alst ini sien sankirto e.
kardo e u o rus karei i u kardos sienos ūrinės lan ai u krauti s ėlio aišais iš kuri k šo o rus kulkos aid i
a d iai. rie u kardos . Butke ičius susta dė sa o ašin išli o iš os ir ėsčias
nuė o rus Višt čio u kard . iekas nenorė o susišaud o niekas nenorė o nei ralai ėti nei lai ėti. Visi to i o o.
kardo e . Butke ičius u truko il ai. inau kad
tele onu u o kal a asi su rus
asienio kariuo enės enerolais Kalinin rade kurie
neturė o sak o alikti u kardas ir ietu os teritori . al
ale o tele onini der
Vilnius Kalinin radas Višt tis Vilnius u o susitarta kad u kardas sau os rus ir
lietu i kariai kartu et ietu os kariai neturi turėti okio inklo. a al susitari
Višt čio u kardo e rus karei inėse u o alikta
e inkli
ietu os kari .
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. Butke ičius su . el iniu ir
ele inio Vilko kariais nu a ia o toliau šone
esanči
eketi os u kard kurio e tai at aliko e inkli
ietu os kari o aš kitu keliu
er Višt čio iestel Vilka išk
at al
ari a ol .
te ari a olės asienio rinktinė e ėl sėdau tarn in
ašin ir iš kau Višt čio u kard nes ne u au sitikin s
kad ietu os kariai te ėra s eiki ir
i. ė ė au lietu išk uni or
inklo neturė au
risistačiau inkluota rus karei iui ir asakiau kad noriu asikal ėti su Višt čio u kardos adu. o kurio laiko atė o kitas rus karei is ir nu edė ane as u kardos ad
kuris ienas sėdė o ant u kardos teritori o e esančio sa o tarn inio
ena o o na elio
lai t ir ėrė de tin . ak ietė ane tai
at atsisėsti ant lauko lai t
lė de tinės
ir sako rusiškai
ei ietu a nei So iet S un a nei usi a an nereikalin os. š
esu ukrainietis ir su
ona ei aikais r to iš a iuo u
krain . Sa o daikta s au
u sakiau ele inkelio konteiner . š a iuo u ir isk alieku u s. ūs kariai čia nor aliai aučiasi. Sėdė o e ir la ai drau iškai su uo kal ė o ės iki a akari . Bu o saulėta
diena. Saulei leid iantis r au
ari a ol .
reitai rus karei iai aliko isas u kardas.
. a asar tarn
ietu os kariuo enė e u o ašaukti aikinai iš airi
ietu os ieto i kurie V sa ino kari
ok o entre u o oko i o o to risiekė
ietu ai.
. ir elio antro e usė e sėdau
u us auto ok klos ka a
ir su
airuoto u ei eketi os u kardos ūrio adu at kau V sa in . e isas aun kari
ulkas au u o išrikiuotas Visa ino ok o entro aikštė e. asis eikin su ais nu edė e
uos rikiuote Visa ino ele inkelio stot iš kur traukiniu iš ko e Kaun . auni kariai
u o u ė
isus a onus ie audinosi ir klausinė o kur a iuo a e kas er tarn a
laukia ar us la ai sunku ir t. t. ir t. t. Visi auni kariai u o la ai eranoriški la ai
norė o tarnauti ietu os kariuo enė e todėl kelionės etu iš Visa ino Kaun ne adarė
nė ieno a eidi o. š net ste ė ausi risi in s kai
. ūs nau ok lietu i
ešelonas iš Vilniaus u o is sa ait e a as Vidurin
i
aškent
ušan ė.
Kaune išli o e iš traukinio išsirikia o e riešais ele inkelio stot ir rikiuote
t arkin ai nu ia o e toliau kur ūs laukė sunk e i iai. ais ar a ia o e
ari a olės asienio rinktin o t
ači nakt auni kariai u o iš e ti
laukiančias
u kardas kur u o a
endinti aruoštose u usiose rus karei inėse esančiose rie
s
liuot
iel u t ar
adina
ele ine u dan a .
a
ele inė u dan a
d i u a s
liuot
iel siena su tar
esančia a ie
etr
ločio akė a os e ės uosta
ra ietu os
u usios S S teritori o e.
ors enki o e u o oku a inė rus kariuo enė enki os e ė e ir teritori o e ne u o
ele inės u dan os ren ini . en rie o ka os kur alst in sien kerta Kauno
Varšu os ele inkelio lini a a ie ose iš s
liuot
iel nu intose aukštesnėse kai
etrai aukščio sienose u o tais ti d e i artai kuriuos rus
asieniečiai atidar da o
kad ra a iuot
ar e s o a
ra a ia us ėl u dar da o ir u rakinda o iš anos
suakėtos usės. Kad s onin
ir lais
so ialistinės isuo enės nari
i olia i a nuo
akarietiško
eni o ūdo ūt
arantuotesnė traukini eis as er
o ka os eleinkelio stotel rus laikais u o u dar tas o ele inkelio artai
akarus isada u o
u rakinti. okie at artai u o astat ti ir ant Kal ari os ir Višt čio keli
enki
a a siuose
l taus r. . i
art raktus iš rus
erė ė ru ali Kal ari os ir kit
u kard
adai kurie esant reikalui uos atrakinda o nes
ele inės u dan os ran a
u o naudo a a ir ne riklauso o e ietu o e kur alst ės siena sau o a kitai nei
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enki o e. enki a sa o alst ės sien sau o adeda a ūkinink . Visos e ės alei
enki os alst ės sien
ra enki os ilieči as eninė nuosa
ė. ie sa ininkai ra
si arei o nedelsiant ranešti enki os sienos a sau os arei ūna s a ie a iausi
udė i
ir neaišku
asien e a ie enki os alst inės sienos a eidi us.
ietu a
sa o alst in sien sau o so ietiniu ūdu naudoda a s
liuotas ielas iliečia s
asienio ono e ūti draud ia a.
uo so ietini laik tar as tar d ie
s
liuot
iel u t ar
adina as
sienos uosta nors aktiškai ietu os alst in sien
int s stul eliai sto i erokai toliau u s
liuot
iel u t ar . ar d ie s
liuot
iel u t ar išil ai
suakėtos ištisinės uostos ė o keliukas kuriuo atruliuoda o rusai o ėliau au ėsti
ietu os asieniečiai.
ietu os asienio u kardos udintis karininkas atrakina rus ren tus ir aliktus
s
liuotos ielos artus ir
ele in u dan
leid ia ietu os asienio atrulius.
Kiek ienai ietu os sienos u kardai sau oti askirta ietu os alst inės sienos dalis
kuri ra nuo u kardos iki
k il io
ien
us ir iki
k
kit
us
riklauso ai nuo to koks atstu as ra tar d ie konkreči u kard . atrulis ienas iš
d ie šauktini
ietu os asienieči
er sa o a ain ri alo nueiti
ien us iki
alo ir r ti at al u kard . kit us nuo u kardos eida o kitas asienieči
atrulis.
ele inė u dan a
ra su eikiančia arsine si nali a i a kuri asi irsta u kardos udinčio o ulte kai
o us nori erli ti er s
liuot t or ar
ėris rie os
risiliečia. Kad arsinė si nali a i a eikt s
liuoto is ielo is u o leid ia a sla to
da nio elektros sro ė.

ir as iš dešinės sto i Klai ėdos ra ono
sėdi ad okatas
.

.

rokuratūros tard to as K.

etrušis

e eikis trečias iš dešinės sto i Klai ėdos ra ono teis o

luške ičius trečia iš eilės sėdi teisė a

rokuratūros dar uoto ai.

.

a asaris

.

ir as iš kairės
ir ininkas

eketienė kiti Klai ėdos ra ono teis o ir
anės u ė e ekskursi a Klai ėda

usnė
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uridinė e

konsulta i o e.
.

asaris

1993 03 09 LR Vyriausybės potvarkiu Nr. 181p bene pirmajam šalyje Adolfui
Remeikiui buvo suteiktas karininko leitenanto laipsnis.
Kaip matome, dabar jau atsargos karininkas advokatas Adolfas Remeikis
buvo ne aklai viršininkų nurodymus vykdantis kariškis, bet nuolat mąstė, kas
Lietuvoje vyksta, kaip rutuliojasi demokratija ir kaip nusižengiame ne tik teisei,
bet ir moralei.
Panašūs rūpesčiai ir dabartinė advokato kasdienybė, nes tiek civilinėse,
tiek baudžiamosiose bylose jam lemta susidurti su žmonių kančiomis, netektimis,
konfliktais, rūpesčiais, su prokurorų minčių, nuostatų analize ir pagrįstumu, su
giliu įstatymų, kodeksų žinojimu. Tik Adolfas Remeikis neslepia džiaugsmo,
kad jis niekada nedirbęs nei prokuroru, nei policininku. Pasak jo, nelaimingas
tas žmogus, kuris suklupęs kaip prokuroras ar policininkas, ryžtasi advokato
tarnybai ir galvoja, kad ad okata s ini ais l a .
ro s un os
susirinki e sėdi iš
dešinės ad okatas
.

e eikis

tard to as
Klai ėdos ra .
rokuroras
S.

a dauskas

kal a ad okatas
V. anuške ičius.
. s alis
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– Kai pradėjau dirbti Klaipėdoje,
patyręs advokatas Juozas Jurkus sakydavo:
esi lėš k dėl ini
ei u erai sa o
dar
adar si tai ini ai at s ateis. O
kai gerai darbą padarai, pinigus pamiršti,
nes kartais pergalės jausmas, patirtas padėjus žmogui painioje situacijoje, suteikia
neįkainojamą pasitenkinimą.
Advokatas A. Remeikis iki šiol
prisimena dar pirmaisiais advokatavimo metais laimėtas bylas. Iš pradžių,
kad geriau perprastų advokato darbo
specifiką, radęs laisvesnę valandėlę eidavo į teismo posėdžius, kad galėtų
stebėti senų advokatūros vilkų patirtį. Dabar Adolfas Remeikis prisimena,
kad ir tarybiniais laikais buvo turtingų
žmonių. Vienas toks Gargžduose buvo
dol as e eikis su sūnu is indau u
turtingų prekybininkų sūnus, kuris su
udriu i ir iedriu i.
.
savo mylimąja sugyveno vaiką. Buvęs
jau kelintas teismo posėdis, net Aukščiausiasis teismas bylą nagrinėjęs dėl tėvystės nustatymo ir alimentų priteisimo
nelabai turtingai moteriškei. Teismą stebėjęs jaunas advokatas Adolfas Remeikis
iš salės išeidamas tarstelėjo, kad neteisingai teismas nusprendė, o anot Adolfo,
kartais ir sienos ausis turi : kažkas išgirdęs jauno advokato mintį, ją pakišo jaunai motinai, ši ir atėjo pas advokatą Adolfą Remeikį pagalbos. Adolfas parašė
skundą Aukščiausiajam teismui, kuris po to jau trečią kartą panaikino rajono
teismo sprendimą. Trečią kartą tą pačią bylą nagrinėjęs rajono teismas pagaliau
nusprendė kitaip – ir tėvystę nustatė, ir alimentus priteisė.
.

e eikis su

ko

o itoriu i

. Ku iliūnu
kraštieči
Vilniu e

susitiki e
.

S. Balčiūno nuotr.
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.

e eikis su

Sei o nare
.

etrauskiene

Jau ne vieną kartą Adolfui Remeikiui teko ginti motinos ir vaiko teises, ir
vis sėkmingai, nors, tiesa, neseniai teko laišką rašyti prezidentei dėl prokuratūros
vilkinamos bylos.
O kai su advokatu Adolfu Remeikiu kalbiesi apie šios profesijos paslaptis,
jo ilgametė patirtis, nukentėjusių ar net kaltinamųjų gynimas rodo ne tik šios
profesijos universalumą, būtinybę išmanyti ir šeimos psichologiją, ir nuosavybės
neliečiamybę, ir net nuovoką politikoje.
Štai neseniai jam teko dalyvauti vienoje politinį atspalvį turėjusioje byloje,
ginti žmogų, kuris po naktinės mokesčių reformos atsitiktinai atsidūrė mitinge,
kai buvo į Seimo langus pasibelsta teisybės ieškant, kai mitinguotojus krašto
apsaugos ministrės Rasos Juknevičienės valdomi kariškiai guminėmis kulkomis
apibarstė ir ašarines dujas miesto centre paleido. O kas pakliuvo vaizdo kamerų
akiratin su kiaušiniu ar sniego gniužte, teismo buvo pripažinti nusikaltusiais ir
priteista solidariai atl inti išdau t Sei o lan
ert , kuri per 300 tūkstančių
litų. Advokatas Adolfas Remeikis parašė skundą Apygardos teismui, kad jo ginamasis ne tik nedaužė langų, bet apskritai nebuvo prie Seimo pastato, kad jis
yra invalidas ir net pagriebęs sniego gniūžtę nebūtų galėjęs jos numesti iki langų.
Pagaliau advokatas A. Remeikis, suprasdamas, kas sukėlė žmonių nepasitenkinimą, kur mitingo ištakos, teismo salėj sakydamas ginamąją kalbą ėmė
deklamuoti Maironį:
ūs kurie tai

dau

r norus skel ėte
Kur š ent u n t
r tuos su an

adė ot

ra ius
us

adė ot
lačius...

Apygardos teismas suprato advokato neginčijamus argumentus ir A. Remeikio ginamąjį atskyrė nuo solidarios atsakomybės, o teisėjas V. Petraitis ir dabar,
sutikęs advokatą Adolfą Remeikį, pasisveikinęs ima pats deklamuoti Maironį:
ūs kurie tai dau adė ot...
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Lemtingi atsitiktinumai
Vytautas Ridikas

Jei kas šiandien pasakytų, kad
gyvenimo be atsitiktinumų nebūna, tai
aš tam tikrai pritarčiau. Mus lyg kokias
marionetes valdo nematomos jėgos, dėl
vienokių ar kitokių priežasčių pakreipiančios mūsų egzistencijos vagą tam
tikra linkme. Bet dėl to gyventi tik
įdomiau ir linksmiau. Šios monografijos apie Užpalius sudarytojų paprašytas,
ryžausi keletą sakinių parašyti ir apie
save, bet ne dėl to, kad būčiau kokia
nors ypatinga asmenybė, o todėl, kad
mūsų gražiame ir nuostabiame Užp lių
krašte ne taip jau daug išaugo žurnalistų, o profesionalo duoną valgančių –
vos keli... Bene pirmoji iš Užpalių į
žurnalistiką pasuko ena Garunkštytė,
daugelį metų dirbusi „Valstiečių lai- Vytautas Ridikas
kraščio“ redakcijoje. Žymioji užpalietė
Gražina Kadžytė – žurnalistė iki šiol, nors labiau paplitusi nuomonė, kad ji –
etnologė. Žinoma, tarp žurnalistų etnologiją ji išmano geriausiai. Verta paminėti
ir žurnalistą Valdą Puteikį, beveik prieš 30 metų baigusį mūsų šauniąją Užpalių
mokyklą, ir žurnalistą Stanislovą Balčiūną, dirbusį garsiuose tarybinių laikų ir
jau nepriklausomos Lietuvos žurnaluose. Nederėtų pamiršti ir nuo Vil čių krašto
kilusio ilgamečio rajoninio laikraščio „Lenino keliu“ (dabar – „Utenis“) darbuotojo, mano bendražygio Juozo Kazlausko, 2013 m. sulaukusio garbaus amžiaus
ir atsisveikinusio su žurnalistika.
J. Kazlauską atsitiktinai sutikau daugiau nei prieš 30 metų, kai jis dirbo
laikraščio „Lenino keliu“ redakcijoje. Tuomet, svečiuodamasis pas tuometinį redaktoriaus pavaduotoją Mindaugą Stundžią, nė nenumaniau, kad jis, tylus plunksnagraužys, rašantis tik gamtos ir žemės ūkio klausimais, darbštuolis, daugiau nei
penkeriems metams taps mano naujojo kolektyvo nariu, patarėju, pagalbininku...
Šiandien esu didžiausio rajoninio laikraščio Utenoj redaktorius. Kelias iki
šių pareigų nusėtas daugybe atsitiktinumų, kurie kreipė mane eiti viena ar kita
linkme. Po tarnybos Tarybinėje armijoje jau buvau įsitvirtinęs vadinamajame Utenos
rajono komjaunimo komitete (oficialus pavadinimas – Lietuvos Lenino komunistinio jaunimo sąjungos Utenos rajono komitetas), į kurį patekau atsitiktinai sutikęs
tuometinį pirmąjį sekretorių Algirdą Balčiūną. Ne ką kitaip buvo ir su laikraščio
„Lenino keliu“ ilgamečiu redaktoriumi Stanislovu Raču, kuris vieną gražią žiemos dieną sutiktas gatvėje pasiūlė pakeisti išeinantį iš darbo fotokorespondentą
Klemensą Kupriūną. Ilgai svarstyti nebuvo galimybės, nes tuometinis Lietuvos
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„Utenos dienos“
redaktorius
Vytautas Ridikas su
kole ė is
Jurgita Pavilioniene ir
o ile

ran ke ičiene

komunistų partijos Utenos rajono komiteto sekretorius Vytautas Tvarijonas jau buvo
man užmynęs uodegą kviesdamas į savo vadovaujamos organizacijos struktūras.
Darbas žurnalistu buvo lyg tam tikras išsigelbėjimas nuo partinių reikalų,
gaivus oro gurkšnis, kurio įkvėpęs su entuziazmu ėmiausi naujos veiklos, juolab
kad jau buvau žinomas iš publikacijų apie Utenos rajono jaunimą.
Taigi 1982 m. vasario 15 d. buvau priimtas į Utenos rajono „Lenino keliu“
laikraščio redakciją dirbti Informacijos ir iliustracijos skyriaus vedėju. Nuo tada
prasidėjo mano kelias link redaktoriaus pareigų. Pagal specialybę esu ekonomistas,
todėl dešimt metų dirbau Utenos jaunųjų technikų stotyje. Laikui bėgant, keitėsi
ne tik pareigos, bet ir įstaigos pavadinimas. Šiandien mano gyvenimo knygoje
įrašyti beveik 20 pedagoginio stažo metų dirbant su moksleiviais, kuriuos mokiau
pažinti pasaulį per fotoaparato objektyvą, kurti reportažinę žurnalistiką...
Taigi niekada nepamiršau žurnalistikos. Viename prestižiškiausių Maskvos
institutų neakivaizdžiai studijavau tarptautinės žurnalistikos mokslus, dirbau respublikiniuose ir regioniniuose laikraščiuose, rašiau įvairiomis socialinėmis temomis.
Redaktoriai, žinodami mano pirmąjį įgytą išsilavinimą, prašydavo rašyti apie verslą, ekonomiką atkurtoje laisvoje Lietuvoje. Teko dirbti su žinomais ir garbingais
žurnalistais. Vienas jų – apžvalgininkas Ferdinandas Kauzonas, zarasiškių Kvedarų
marti Aldona Kvedarienė, visada žavėjausi ryškiu Sąjūdžio laikų žurnalistu Linu
V. Medeliu, su kuriuo tekdavo užsiimti net popieriaus paieškomis, kad kitą dieną
išeitų laikraštis. Negaliu nepaminėti „Valstiečių laikraščio“ vadovo Jono Švobos,
garsiojo mūsų ir P nevėžio krašto televizijos žurnalisto Skirmanto Pabedinsko ir jo
žaviosios kolegės inos Paškevičienės, taip pat ir kitų žurnalistų, tarp kurių – ir
pažinotas, dėl savo profesinės veiklos nužudytas Vitas Lingys bei daugelis kitų.
Šie ir kiti ne kartą sutikti kolegos formavo mane būti redakcijos kolektyvo
lyderiu. Daugiau nei prieš dešimtmetį, atrodo, kartu su L. V. Medeliu kuriant
„Molėtų žinių“ laikraštį, kuriame mano publikacijos pasirodė nuo antrojo numerio
(2000 m. kovo mėn.), mane pakvietė dirbti tada nedidelės redakcijos „Ignalina“
vadovu. Reikėjo atsisveikinti ir su „Valstiečių laikraščio“, ir „Molėtų žinių“ ko2182
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lektyvais. Į Ignaliną buvau pakviestas, nes tuometinė redaktorė Indrė Gruodienė,
garsaus žurnalisto ir redaktoriaus Domo Šniuko dukra, turėjo išvykti į užsienį, o
redakcijos palikti nebuvo kam. Keista, bet likimas mane su I. Gruodiene suvedė
vėliau – teko dirbti ir jos pavaduotoju, ir jai vadovauti. Laikraštis „Ignalina“ buvo
bendrovės „Žeimenos krantai“ antrasis leidinys, todėl, savininkams jį pardavus,
čia įgyta patirtis lėmė tai, kad keletą metų teko trinti „Žeimenos krantų“, senojo
Švenčioni krašto laikraščio, redaktoriaus kėdę.
Vėl nauji iššūkiai, nauja patirtis, nes šiame lenkiškame krašte laikraštį teko
leisti ne tik lietuvių, bet ir rusų kalbomis. Didžiulis kolektyvas mane brandino
„Utenos dienai“. Reikėjo ne tik gerų žurnalistų, bet ir kelių kalbos redaktorių,
teko pramokti lenkiškai, kad suprastum, apie ką kalba pašnekovai...
2009 m. pavasarį gavau pasiūlymą vadovauti „Utenos dienos“ redakcijai.
Jau kaip susiformavęs redaktorius tų pačių metų rudenį, rugsėjo mėnesį, sėdau
į „Utenos dienos“ redaktoriaus ir leidėjo kėdę. Sukaupta patirtis, žinios ir juo
labiau tam tikras amžius (2013 m. mano gyvenimą vainikuos 55-erių metų jubiliejus, apvalių nulinių švenčių nemėgstu) įpareigoja rūpintis savo krašto žmonių
švietimu, istorijos rašymu. Tegu kiekvienas žengtas kraštiečio, uteniškio žingsnis
palieka savo pėdsaką laikraščio puslapiuose, tegu tai, ką kuriame šiandien, skaito ir
ateities kartos. Naujas visuomenės požiūris į laikraštį kelia ir naujų iššūkių, naujų
problemų sprendimo būdų. Gerai, kad šalia – iš užsienio grįžę mano diplomuoti
vaikai. 29-erių sūnus Deividas – bendrovės „Utenos diena“ vadovas ir ketvertą
metų jaunesnė dukra Karolina, taip pat prisidedanti prie laikraščio leidybos.
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Pedagoginės išminties saugotojas Vincas Ruzgas
Vanda Kuliešienė

Tai pedagogas, daugelio mokyklinių vadovėlių
autorius ir vertėjas, muziejininkas, visuomenės veikėjas.
Jis daug prisidėjo vedant mūsų jaunimą šviesos bei
lietuvybės keliu.
V. Ruzgas gimė 1890 m. Užpalių valsčiuje,
Plepes škių kaime, valstiečio šeimoje.
Pamokytas daraktoriaus Jurgio Braukylos, sėkmingai baigė Užpalių dviklasę mokyklą. Petrogradas – ne
tik vienas žymiausių Rusijos kultūros centrų, bet ir nemaža lietuvių kolonijos prieglauda. 1908 m. čia atsidūrė
ir V. Ruzgas. Išbandęs batsiuvio, staliaus ir kitokius
darbus, pradėjo lankyti savišvietos ir vakarinius brandos
kursus, juos baigęs, gavo teisę dirbti pradinių klasių
mokytoju. 1918–1921 m. V. Ruzgas studijavo A. Gerceno
pedagoginiame institute, suprasdamas, kad įgytos žinios
bus reikalingos Lietuvai, į kurią jis ir sugrįžo 1921 m. Kauno pedagoginio muziejaus
u s
rudenį su penkiais ryšuliais knygų. Dirbo Kauno mo- direktorius V. u as
ali
okin s
kyklose. Tuometinės Lietuvos mokyklos beveik neturėjo
mokymo priemonių, mokytojai patys jas gamindavosi.
1922 m. per žiemos atostogas, V. Ruzgui vadovaujant, buvo suruošta mokytojų
ir mokinių pagamintų priemonių paroda. Čia ir kilo mintis – nuolat turėti tokią
parodą, ją turtinti, tobulinti. Tai ir buvo būsimojo pedagoginio muziejaus pradžia.
1922 m. rudenį įvyko šios kultūros ir švietimo įstaigos atidarymas. Tai buvo ir
muziejus, ir biblioteka-skaitykla mokytojams, vėliau pavadinta V. Kudirkos vardu.
Muziejus veikė kaip metodinis centras. Čia to meto autoritetai – prof. J. GudaitisVabalas, B. Biržiška, A. Purėnas, V. Lašas, V. Čepinskis, J. Šliūpas – skaitė paskaitas.
V. Ruzgas bendradarbiavo spaudoje, ypač pedagoginiuose laikraščiuose ir
žurnaluose, buvo išleista per 50 originalių bei verstinių jo knygų. Išleido vadovėlius gamtos mokslo, geografijos, žemės ūkio darbų ir kitokia tematika.
1940 m. V. Ruzgas paskirtas Kauno miesto švietimo skyriaus vedėju, tačiau
administracinis darbas jį vargino.
Vokiečių okupacijos metais V. Ruzgas tenkinosi atsargos mokytojo statusu.
Uždarius pedagoginį muziejų ir V. Kudirkos biblioteką, jis rūpinosi išslapstytais
eksponatais ir knygomis.
1944–1946 m. V. Ruzgas vėl dirbo Kauno miesto švietimo skyriaus vedėju,
bet pradedama juo nepasitikėti – dingsta sūnus... Su dideliu vargu pasistatytas
namas nacionalizuojamas... V. Ruzgo mokslo cenzas pripažįstamas nebegaliojančiu...
Nuo 1920 m. V. Ruzgas dalyvavo kraštotyros darbe. Surinko nemažai
eksponatų pedagogikos ir kitiems muziejams. Rinko medžiagą ir apie Užpalių
mokyklos praeitį.
Mirė V. Ruzgas 1972 m. gegužės 26 d. Kaune. Palaidotas Petrašiūnų kapinėse.
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Jis girių paslaptis pažįsta
Stanislo as Balčiūnas

Jau seniai man atrodo, kad miškininko profesija pati geriausia, nes šiame kompiuterių, modernių
technologijų pasaulyje tik šios profesijos žmonės liko
arčiausiai gamtos. Niekas kitas darbo metu negali
taip naudotis oro gaivumu, žalumos sodrumu, niekas
kitas negali taip džiaugtis nuostabiu gyvūnijos pasauliu, augalijos įvairove. Nors, tiesą sakant, dabar rasti
miškininką, kuris kasdien neprisėstų prie kompiuterio,
irgi retenybė. Bet panašiai mąstyti, matyt, galima tik
Lietuvoje gyvenant.
Sunku dabar pasakyti, kaip miškų grožį, gamtos
palaimą jautė Lietuvos generalinio miškų urėdo tėvai,
ištremti į Irkutsko srities Nižnij Kočergato gyvenvietę, nors užpalėnas iš Šeimin škių kaimo Steponas
Sakalauskas su žmona Kazimiera dirbo eiguliais vos
įžengiamuose Sibiro miškuose. Kad ir koks būtų Benjaminas Sakalauskas
sunkus miškininko darbas tremtyje, du Sakalauskų
vaikai – Benjaminas ir Danutė – pasirinko miškininko profesiją.
Benjaminas Sakalauskas gimė 1955 m. gegužės 7 d. Irkutsko srities Nižnij
Kočergate ir, čia baigęs aštuonmetę mokyklą, įstojo į Irkutsko miškų technikumą,
o jį baigęs, nuo 1974 m. dirbo Goloustno miškų ūkio techniku.
Tėvas Steponas Sakalauskas į Lietuvą grįžo 1958 m., bet gimtinėje laukė
skaudus smūgis – tremtiniui, kuris buvo susijęs su partizanais, tuometinė Užp lių valdžia neleido registruotis. Jam teko apsigyventi kitoje Lietuvos vietoje.
Jis įsikūrė R kiškio miškų urėdijos Salagirio girininkijoje, netoli nuo gimtinės, bet
prisiminęs Užpalius, visad jaučia skausmą ir vengia apie juos kalbėti.
Benjaminas Sakalauskas
Dubravoje.
S. Balčiūno nuotr.
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Taigi tik 1977 m. Benjaminui Sakalauskui buvo lemta grįžti į Lietuvą ir
su tėvais įsikurti Salagirio girininkijoje.
Pradėjęs dirbti miško techniku, netrukus
tapo Salagirio girininku. Nuo 1982 m.
Benjaminas Sakalauskas net dvylika
metų dirbo aras rajono Duset girininkijos girininku.
Čia ir vėl kirba gražaus pavydo
vabalėlis – laimingas žmogus, kuriam
lemta dirbti tokios unikalios gamtos
prieglobstyje. Juo labiau, kad ir žmona
Irena Sakalauskienė – panašaus likimo
moteris, gimusi Vorkutoje, politinių kalinių šeimoje, gavo darbo arasų urėdijos
Dusetų medelyne.
1988 m. Benjaminas Sakalauskas
baigė Lietuvos žemės ūkio akademijos
Miškų fakultetą ir gavo miškų ūkio inžinieriaus diplomą. Nuo 1990 m. miškų Ben a inas Sakalauskas su Varėnos ir
alčinink urėdais
ūkio inžinieriui teko ragauti ir biurokrato
duonos, nes buvo išrinktas į Dusetų
miesto ir apylinkės tarybą, o vėliau tapo arasų rajono savivaldybės meru.
Žinoma, dirbti su žmonėmis, ginti juos, tarnauti jiems nė kiek ne lengviau,
negu būti miškininku. Juo labiau, kad arasų ežerų kraštas labai mėgiamas turistų, poilsiautojų, kuriems gamtos grožis – tik malonumų tenkinimo, o ne jo
išsaugojimo rūpestis. Bet merui, pačioje širdyje turinčiam gamtininko, miškininko
genų, rūpesčių buvo per akis. O dar žemės grąžinimo savininkams rūpesčiai užgulė, kurie šiame krašte, nė kiek neperdėdami pasakysime, kur kas sudėtingesni
dėl gamtos unikalumo ir dar tuomet egzistavusių įstatymų netobulumo. Tačiau
meras Benjaminas Sakalauskas greit perprato vietos gyventojų rūpesčius ir net
praeityje išgyventus skausmus. Gal todėl 1996 m. dirbdamas meru B. Sakalauskas
inicijavo pirmąją Lietuvoje genocido bylą – buvusio skrebo Kuriakino nusikaltimų
tyrimo procesą.
Nuo 1997 m. Benjaminas Sakalauskas – Generalinės miškų urėdijos prie
Aplinkos ministerijos generalinis miškų urėdas. O Generalinės miškų urėdijos
žinioj – trečdalis Lietuvos, nes apytiksliai tiek šalies teritorijos užima miškai. Ir
vargu ar įmanoma paprastai ir suprantamai išvardinti visus generalinio miškų
urėdo rūpesčius. Visų pirma, Lietuvos miškai bene didžiausias šalies gamtos
turtas. O Generalinė miškų urėdija koordinuoja svarbiausias miškų ekologines,
aplinkosaugines, ekonomines, rekreacines bei kitas visuomenei svarbias vertes,
racionaliai naudojant miškų išteklius, juos atkuriant ir gausinant.
Žinoma, čia galima vardinti visą tiradą kasdienių darbų: nuo pavogtos
medienos, brakonierių išsišokimų, miško gaisrų iki miško kirtimo, atsodinimo,
saugomų teritorijų priežiūros, privačių miškų savininkų mokymo rūpesčių. Juk
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Lietuvoje – apie 2 milijonus 300 tūkstančių hektarų miškų, daugiau negu
pusė jų – valstybiniai. Šalyje 42 urėdijos
jungia per 370 girininkijų, kuriose net
apie 800 eiguvų.
Per ilgametį darbą generalinio miškų urėdo poste Benjaminas Sakalauskas
patyrė ir šilto, ir šalto – pamatė koks
profesorius, kad kai kuriose Europos
šalyse privačių miškų plotai didesni nei
valstybinių, ir per visas instancijas pumpuoja idėją, kad valstybės turtą galima
atiduoti medkirčiams, kažkam pasirodė,
kad miškų administravimą reikia atiduoti
Žemės ūkio ministerijai, ir Žemės ūkio
ministerija aukščiausiu lygiu pradeda
kovoti už didelį grobį. Kai dėl žemės
grąžinimo sumaišties, žemę pavertus kilnojamuoju turtu, nebeliko žemės savininkams, kai kuriems politikams parūpo, Ben a inas Sakalauskas su ro esoriu i
. e šiu iškinink š entė e
kad žemė būtų grąžinta miškų plotais.
Visos tos, net pačios kvailiausios, bet
aukštų politikų galvose kilusios idėjos laukia generalinio miškų urėdo Benjamino
Sakalausko išrišimo. O jis neskubėdamas, ramiai renka argumentus, kol atvėsina
grobio trokštančias galvas.
Neseniai verslininkų galvose subrandintas sumanymas nemokamai užgrobti
girių plotus šalia didmiesčių, neva logistikos centrams steigti. O generalinis miškų
urėdas rodo į dirvonuojančius nedirbamus žemės plotus ir klausia, kodėl juose
negalėtų įsikurti logistikos centrai.
e enčinės
urėdi o e
išk

išk

eneralinis

urėdas

B. Sakalauskas skelbia
iško

arko sodini o

rad i

al irio
et

a

ūšio

u ilie ui

inti.

S. Balčiūno nuotraukos
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„ i ili uotose šal se iškai nėra kerta i kad ūt
ali a to e ieto e stat ti
lo istikos entrus ar kitus o ektus. okio s stat o s ri atus ka italas erka e
rinkos kaino is o ietu o e risiden us iešuo u interesu ando a dar ti ersl alst ės išk s skaita“, – piktinasi generalinis miškų urėdas Benjaminas Sakalauskas.
Tačiau po kiekvieno ginčo, susikirtimo su tais, kurie turi grobuoniškų
interesų Lietuvos miškuose, kai kuriuose spaudiniuose pasirodo prognozių apie
generalinio miškų urėdo nuvertimą, ieškoma jo būtų ir menamų nuodėmių. Kai
kurie nelabai gabūs žurnalistai, ieškodami sensacijų, net prezidentę Dalią Grybauskaitę provokuoja, kad ji pasakytų: „ ėra a in urėd .“ Bet kai prezidentė
nukerta: „ su au ne kart asisakiusi kad aš esu rieš išk
ri ati a i
tai is
ūs turtas , – atvėsta ir provokatoriai.
Tiesą sakant, išgirdęs prezidentės nuomonę, kad negerai, kai žmogus ilgai
užsisėdi viename poste, imi galvoti, – o kurgi tas negerumas Argi ne ilgametė
generalinio urėdo B. Sakalausko patirtis ir nulėmė, kad Lietuva pagal valstybinių
miškų tvarkymą užima pirmąją vietą Europoje
Kai parvažiuoju į Užpali s, kai išgirstu kultūros centre skambančią kanklininkų „Pasagėlę“, nejučia akis nuklysta į dailias medines kultūros centro sienas,
prisimenu seniūno Vyto Jurkos žodžius, kad, nors Benjamino Sakalausko tik šaknys, tėvų žemė šiame krašte, tačiau generalinis miškų urėdas padėjo po gaisro
kuo greičiau atstatyti kultūros centrą.
Daug kartu esu bendravęs su generaliniu miškų urėdu Benjaminu Sakalausku,
mačiau jį paprastą, be valdininkiško išpuikimo, mačiau ir šventėse uniformuotą,
tik gaila, kad šiuolaikinė miškininko uniforma suprastėjo, mat, anot generalinio
miškų urėdo, kai kam pasirodė, kad ankstesnioji buvo militarizuota, nes buvo
su antpečiais, su skiriamaisiais eigulio, girininko, urėdo ženklais ir kai kam badė
akis ąžuolo lapai, gilės ar žiedai vietoj žvaigždžių.
Nežinau, gal tada kažkam ir kilo mintis generalinį miškų urėdą generolu
pavadinti, tačiau šis vardas iki šiol išlikęs urėdų lūpose. Bet jis tariamas su pagarba, su pagarba žmogui, su pagarba jo pareigoms.
Prisipažinsiu, nė karto su generaliniu miškų urėdu nesu buvęs nei medžioklėje, nei žvejyboje ir neskaičiavau jo trofėjų, tačiau vienas jo medžioklės būdas
mane tikrai sužavėjo. Tai Benjamino Sakalausko medžioklė fotoaparatu. Kai kartą
susižavėjęs gamtos vaizdais, reto grožio paveikslus pamačiau ant Generalinės miškų
urėdijos kabinetų sienų ir paklausiau, kodėl nenurodytas nuotraukų autorius, viena
tarnautoja pasakė, jog autorius nenori savęs afišuoti, ir į ausį pakuždėjo, kad tos
nuotraukos – generalinio miškų urėdo. Tai buvo dar vienas mano atradimas ar
tik patvirtinimas to, kad Benjaminas Sakalauskas paprastas, kuklus, bet iš visos
širdies gamtą ir miškus mylintis žmogus. Tik, žinoma, nebuvo progos paklausti,
kodėl jo dukros Eglė ir Ieva pavadintos Lietuvos medžių vardais.
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Kazimieras Sakalauskas
Vanda Kuliešienė

Kilęs iš Kaniūkų kaimo. Užpalių
vidurinę mokyklą baigė 1952 m. ir įstojo
į Vilniaus universiteto Fizikos fakultetą.
Jo dėstytojai ir vadovai buvo akademikai
P. Brazdžiūnas ir J. Viščiakas, kiti žymūs Lietuvos fizikai. Baigęs universitetą
dirbo Radijo matavimo prietaisų mokslo tiriamajame institute inžinieriumi, o
nuo 1962 m. – dėstytoju universiteto
Radiofizikos katedroje. Jo studentai –
būsimieji radiofizikos, puslaidininkių
fizikos, biofizikos, taikomosios matematikos specialistai. Mokslinio darbo sritis – akustoelektronika. ra paskelbęs
beveik pusšimtį mokslinių straipsnių,
mokslinius pranešimus skaitė Latvijoje,
Čekijoje, Slovakijoje, Vengrijoje, Vokietijoje, Rusijoje, Uzbekijoje, Tadžikijoje ir kt.
Apgynęs disertaciją, tobulinosi
Maskvos universitete, Slovakijoje – Ži- Kazimieras Sakalauskas.
linos aviacijos institute. Dabar – VU S. Balčiūno nuotr.
Radiofizikos katedros docentas.
Nors prieš 45 metus išvyko iš tėviškės, ryškūs gimtinės prisiminimai atsispindi ir laisvalaikiu tapytuose mokslininko paveiksluose. Nes ir gimtosios sodybos
neliko. Todėl anūkai apie ją gali tik pagal paveikslą papasakoti.
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Mano motinos Faustinos Sirvydienės patirtys
al ira Sir

d tė

ie kas a ino o ši
oter
adino liaudies eno
uoselėto a liaudies dain atlikė a kai o š iesuole“, – taip
rašė savo darbo dienyne 1984 m. Kani kų kaimo
bibliotekininkė Aldona Indrašienė. Toliau pateikiame
jos užrašytus prisiminimus.
„Faustina (sutrumpintai vadino Fausta) Sirvydienė dažnai lankėsi Kaniūkų bibliotekoje: pasirinkdavo skaitymui knygų, dalyvaudavo organizuotuose
renginiuose vaikams, sekė jiems pasakas, minė mįsles.
Jos atliekamas dainas užrašinėjo V lniaus ir Utenos
kraštotyrininkai. Užp lių vidurinės mokyklos mokytojas Juknys 1982 m. sukūrė dokumentinį filmą apie
Sirvydžių sodybos grožį ir pačios šeimininkės austus
bei megztus rankdarbius. Fausta Sirvydienė lengvai
austina Sir dienė
.
įsimindavo išgirstos dainos žodžius ir melodiją, todėl
mokėjo dainų ir pasakų ne tik iš gimtųjų Svėdasų, bet ir iš aplinkinių parapijų.“
Aš, jos duktė, atsimenu, kaip motina sakydavo, kad turgaus, kermošiaus
dienomis išmokdavo naujų dainų ir iš kitų parapijų. „Susi urda o auni as ratelin a uokauda o ir iūrėk ienas asiūl s
trauki dain tik k nau iš okau.“
Mano mama dainų daug išmoko iš savo motinos ir senelės. Ji prisimena: „Kai
isos dukros su a iuo a ir a taria s ar esnius
kius tai o utė ir sako
u
eraitės u trauki
ra ios er iotės su ku eta aik . r tuo at u eda dain . Kai
ridūsta
at au sen a u o sako a ai
a ar tu Varute esk.“ r dainuoda o
dainuoda o net raudu risi inti. a ar aš ati au o utė et dainos liko. Vienas
eriau risi enu kit tik nuotru as. os ane l dė o er is
eni
ir ėdo ir
d iau s e. u
enau krū
et ir isko dau
ačiau nei a sak ti nei a raš ti.
raleidau du did iuosius karus ir okario suirutes ei ais es kada
o aus
ė
nulis
ačiau ir skurdo ir ai ės ir isokio ar o ati ar au et a link ačiau dar
la iau ar stanči
oni dėl duonos dėl asto ės. Viskas raė o tar tu ne ūta kai
ano
ras asakė rieš irt
era ūt da ar
enti et ne ėra kada.
š ilties
ne rarasda au isad at da au kad ra kokia išeitis is kai nors susit ark s. Kartais
eni e tai ūda o sunku e iltiška nors kakta sien dau k o iūrėk o tru ut
susit arko. r kai a el i at al rodos e reikalo tiek ner
adinta. aina an isur
adė o. Būda o did iausia rū est kai ne e inai kas dar t net al a l šta a sidairau kad kas ne at t nes sak s kad durna ir radedu t liai dainuoti. o tru ut
iūrėk ir raeina did iausi sunku ai a si erki ir nusira ini ir ėl
eni as eina
sena a a... Mama turėjo stiprų, gražų balsą, ir jos visa šeima buvo daininga.
Mano mama Faustina Sirvydienė (Mikuckaitė) gimė 1904 m. vasario 15 d.
Svėdas miestelyje vargonininko šeimoje. Augo šešių vaikų būryje, iš kurių buvo
vyriausia. Buvo nedidelio ūgio, apskrito, šviesaus veido, mėlynų akių, šviesių plaukų.
Bernai sakydavę: „ ai iku kis sa o dukter ra ino ra ino ir nu a ino.“ Jaunystė
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buvo šviesi, graži. Tėvai – prasilavinę, šviesūs žmonės. Tėvelis Juozapas Mikuckis
buvo didelis visuomenininkas – glaudžiai bendravo su lietuviais šviesuoliais. Jų
namuose lankėsi daktaras Jonas Basanavičius, Juozas Tumas-Vaižgantas, Kajetonas
Šklėrius. Jos tėvelis organizuodavo lietuviškus vakarus ir pats juose vaidindavo;
suorganizavo Svėdasuos kooperatyvą, pieninę, vienu metu net buvo išrinktas į
Respublikos Seimą. Jos senelis Adomas Mikuckis irgi įsimintina asmenybė. Save
laikė bajoru, dalyvavo 1863 m. sukilime, net kovėsi Antano Mackevičiaus būryje.
Sukilimui pralaimėjus, dokumentus pakeitęs, iškeliavo pėsčias į Romą ir po trejų
metų grįžo su popiežiaus palaiminimu trims kartoms.
Stiprios, šviesios tėvo ir senelio asmenybės, bendravimas su tautiškai susipratusia inteligentija suformavo ir jos, mano motinos, tvirtą charakterį, sunkių
aplinkybių nepalenkiamą, ieškantį išeities, į viską žvelgiantį iš šviesiosios pusės.
Ji visą gyvenimą labai mėgo bendrauti su žmonėmis, buvo šneki, linksmo būdo.
Žmonių būryje skambėdavo jos juokas ir skardus balsas. Ši būdo savybė leido
jai savyje sukaupti daug tautosakos turtų, kraštotyrinės patirties. Šioje srityje ji
man buvo neišsemiamas lobynas. Ji pati mane skatindavo kraštotyriniam darbui.
Mano mamos Faustos Sirvydienės išsilavinimas buvo pradinis. Seniau buvo
nepriimta mergaites lavinti taip pat, kaip berniukus. Bet ji buvo imli, turėjo gerą
atmintį ir visą gyvenimą pati savarankiškai lavinosi. Vaikystėje jai teko mokytis
ir daraktoriaus mokykloje, kai raides „slebizavodavo“ ir su „pletnia“ paragindavo. „Pletnia“ – šikšninis bizūnas su kutu. Baigė „Saulės“ mergaičių mokyklą
Svėdasuose. Štai to meto jos atsiminimai: „Sako er didel striok asisekė atidar t.
atal ino š itolios salė . Kito usė kie o u o erniuk ruska ok kla. t a ia o iš
Kauno tokia ana u eni a. er aiči risirinko dau
u o ir ana dideli
o
et .
ir ais etais u o tik ienas sk rius. okė isko o išk . ik os
kuni as ana
u eni a
iešt u duoči dail raščio ra atikos eo ra i os rusiškai skait t ir raš t.
erai ino o
aro šei os ardus kasdien iedo o
ar
i n
Bo e aria rani .
u kartus er sa ait a asakoda o ietu os istori
et neduoda o u siraš t reikėda o
atsi inti. Vaistininko sesuo iš okė siu inėt kr iuku int ke eliūšius kre šelius ad t.
tsi enu kai dėdė kuni as leksandras tė eliui u o at e s stor s siu ini su stri o lini o ir l škio raidė . rašė tar auni o ra latinti.
Mamos jaunystės metais labai įėjo į madą vadinamieji lietuviški vakarai.
Mamytė su savo tėveliu juose vaidindavo. Štai ką ji apie tokius vakarus pasakojo:
ir utinis akaras tai u o
eno aitė
askui
erika irir as de tindaris
ilėn kuni aikštis
ini ai de a .
er Kalėdas ara i os salė kitos ne u o ruošda o e lutes su
eilėraščiais antais ir šokiais.
oni
ri a iuoda o dau ė net
iš kit
ara i . Skel i us iš e ioda o iš anksto o išk a okintie s išsiuntinėda o ilietus su ak ieti ais. Kai statė
ilėnus
tai turė o aisiai dau strioko. Visk sut arkė o leidi o iš Kauno
u ernatoriaus is sa ait nesulaukė. asirodo u ernatoriaus ūta
iš a ia usio eter ur an. esulaukda i išsiuntė Kaunan ečiūn
tok ne e aun ka alieri
o at s radė o aidini . Viena
eiks ui raė us stra n kas š aukšt ant s enos ir askel ė kad
t
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aidini as nutrauktas. Kai kišenėn inkišė
ru lius sutiko leist
onė s asišokt. ik kit sek adien su leidi u iūrė o ilėnus .
Arba štai ką ji pasakoja, kaip tėvelis mokė „giedrokas“ šokt lietuviškus ratelius:
an al u o kokie enkeri etai. uliu sa o lo tė ir ird iu
tė elis arta i onu ro a o er os dainuo a ir šoka. š str kt iš
atalo ir ien arškinė as isus ins ukau.
atau
iedrokos
iena rieš kit sis rind dainuo a ir ko o
rūkši.
sisuks
ranko su los ir u dainuos
oriu ie o saldaus ie o ne aliu
u i ti... Koks ra u as
Prieš pat Pirmąjį pasaulinį karą jų šeima išsikraustė iš miestelio į savo 40
ha ūkį, kurį kraičio buvo gavusi jos motina Veronika Bublytė. Mat buvo kilusi
iš praturtėjusių šviesių pobaudžiavinio kaimo valstiečių. Abu jos broliai buvo
mokyti: vienas kunigu, kitas vaistininku, o seserys ištekėjusios į gerus ūkius.
Jai, kaip jaunėlei, liko tėvų ūkis, apaugęs daugiausia mišku ir reikalaująs daug
darbo. Juozapas Mikuckis metė vargonininkystę ir su šeima pradėjo ūkininkauti,
bet iš jo buvo prastas ūkininkas, daugiausia ūkyje vargo žmona su vaikais. Taip
vyriausioji duktė Faustina, mano mama, savaime išmoko visų ūkio darbų, kurie
vėliau gyvenime jai pravertė. Žiemomis, laisvesniu ūkyje laiku, ji išvažiuodavo
pas savo dėdę kunigą Aleksandrą Bublį, kuris klebonavo J niškyje. Čia ji sukosi
tarp šviesuomenės, mokėsi šeimininkavimo subtilybių, kaip kepti, virti, svečius
priimti. Seniau klebonijos plačiai gyveno, turėjo parapijos dovanotus ūkius. Be
to, J niškis – miestas Latvijos pasienyje, daug būdavo pravažiuojančių. Mieste
viešbučio nebuvo, apsistodavo klebonijoje.
Taigi mano mama Fausta Mikuckaitė buvo apsišvietusi ir kultūringa Svėdasų
mergina. O taip pat ir „nešpėtnos“ išvaizdos. Atitekėjo į Kani kus Užp lių parapijoje 1927 metais. Supiršo juos bendri abiejų pusbroliai – vyžuoniškiai Skardžiai.
Atrodo, dar porą metų tėvas pavažinėjo su savo sartu kumeliu į Sv dasus, kol
. Sir
ir dėde

d tė su tė ais
etru
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ją prisikalbino. Seniau geras kavalierius
vietoj mašinos turėjo važiavimui žirgą,
jį šėrė, lepino, „morkom ir blynais“ penėjo. Tėvas turėjo gerai sutvarkytą 20
ha (valaką) ūkį. Jis ją mylėjo ir pasogos
nederėjo. Taip mama tapo valstiete ir
visam laikui paliko gyventi kaime.
O kaimas tuo laiku buvo tamsus,
retai kas skaitė laikraštį, šeimininkavo pagal senelių tradicijas, nenoriai įsileisdavo
naujoves. „Miestiška“ atėjūnė Sirvydžių
marti kaimo moterų buvo kritiškai sutikta. Mama sakydavo: „ eišeik iš na
a kal
e alės tai a siren i as ne toks
tai er dau
ino tai kal a kitokia.“ Bet
mama sugebėjo kaime surasti savo vietą,
ilgainiui tapo visų mylima ir gerbiama. Kaniūk kai o oter s risi ena uities
.
Be josios neapsieidavo jokios kaime or- kasdien .
ganizuojamos šventės.
Tačiau ji neapsiribojo vien ūkio darbais. Kaip ir anksčiau, daug skaitė. Priklausė Moterų katalikių draugijai. Prenumeravo „Moterį“, „ kininko patarėją“ ir
kt. laikraščius ir žurnalus. Sako, jai atitekėjus, kažkam prireikė popieriaus, nerado
namuose nė skiautės. Knygas skaityti imdavo iš Užpalių bibliotekos, sumokėjus
metams 5 litų mokestį. Kaip ir Svėdasuose, taip ir čia giedojo bažnytiniame
chore, dalyvaudavo choristų rengiamuose spektakliuose. Atsimenu, kaip vakarais, po sunkių fizinių darbų, pėsčia eidavo 4 km į Užpali s repeticijon. Eidavo,
kaldama rolę, nes kitaip laiko nebuvo. Tėvelis vėlai sutemus vakare eidavo jos
sutikti begrįžtančios. Arkliams po sunkių ūkio darbų duodavo pailsėti. Kaimo
moterys tėvelį nuolat „ūdydavo“, kad iš žmonos „vakaruškų“ nieko gero neišeis.
Bet tėvas ją rėmė, didžiavosi jos paslankumu ir visuomeniškumu. Prieš karą
Kaniūk
sa i eiklinink
seno inės
a ie
š

estu ės
.

.

do aičio

al u o
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nepriklausomoje Lietuvoje Užpalių choristai, vadovaujami vargonininko Daunoro,
scenoje pastatė „Šventąją Agnietę“ (mama buvo Agnietė), „Senovės vestuves“
(mama – jaunoji), „Motinos širdį“ (mama – Motina). Mamai skirdavo pagrindinius
tragiškus vaidmenis. Sakydavo, kad ji sugeba įsijausti į rolę, yra impulsyvi ir
stipraus jausmo. Pavyzdžiui, kai jaunajai „Senovinėse vestuvėse“ reikėjo raudoti
išvažiuojant iš namų, mama taip įsiraudojusi, taip sugraudinusi visą salę, kad
pati ilgai nusiraminti negalėjusi. Su vaidinimu choristai arkliais važiuodavo į
gretimas parapijas, pavyzdžiui, Svėdasų, net į apskrities miestą teną. Kaip ir
Svėdasuose, taip ir čia su ja maloniai bendravo Užpalių inteligentija, ją gerbė ir
„ponia Fausta“ vadino.
Kolūkių laikais tėvas buvo kolūkio sandėlininkas, o mama jam talkino.
Vakarais abu ilgai sėdėdavo prie sąskaitų. Knygas tvarkydavo mama. Pas mus
apsistodavo įvairūs vadovai, atvažiavę tikrinti sėjos ar derliaus nuėmimo darbų. Mama mokėjo juos priimti ir užimti. Ji visą gyvenimą mėgo bendrauti su
išsilavinusiais žmonėmis. Visais klausimais turėjo savo nuomonę. Būdavo įdomi.
Atvažiavusį jauną specialistą, neturintį buto, pirmininkas apgyvendindavo pas
mus, žinoma, tėvams sutikus. Vakarais po dienos darbų visi valgydavo ir ilgai
šnekėdavosi, ilgai neidavo gulti. Mamos iškalbingumas ir linksmumas visus
gerai nuteikdavo. Pirmininkas akydavo, kad suerzintus šefus reikia vesti pas
Sirvydžius. Tėvelis buvo ramaus ir lėtoko būdo, apsiribodavo šeima ir ūkiu. Jis
visur rėmė mamą. Jų pažiūros sutapo: buvo katalikiškai, patriotiškai nusiteikę.
Tokius auklėjo ir mus, savo vaikus: mane, Palmirą, brolius Joną ir Vytautą. Buvo
dar sesutė Dalytė, kuri septynių savaičių susirgo plaučių uždegimu ir mirė.
Mes visi trys nuo pat mažens žinojome, kad mums reikia mokytis ir nenuvilti
kolūkyje vargstančių tėvų. Pareiga, atsakomybė už savo veiksmus, tvirtos moralinės nuostatos buvo savaime suprantamas dalykas. Dėl pasirinkimo iš tėvų
pusės spaudimo nejutome. Mūsų atžvilgiu jie abu buvo lygūs ir tolerantiški.
Mamos ir tėvo dėka mes pasiekėme aukštojo mokslo ir visą gyvenimą jautėme
dėmesį ir meilę. Mama visą laiką stengėsi, kad šeimoje būtų sutarimas. Ji labai
gerai sugyveno su marčiomis Elvyra ir Emilija, priėmė jas kaip savo dukteris.
Niekada jokio nesusipratimo tarp jų nebuvo, mielai bendravo su Elvyros ir Emilijos motinomis, jų broliais ir seserimis. Pas mus, ypač vasaromis, atvažiuodavo
giminės iš Svėdasų (mamos broliai, seserys). Seklyčioje paklodavo ant grindų
patalus ir visi sugulę per naktį šnekėdavo. Kiek pamenu, daugiausia kalbos
sukosi apie knygas, arba vienas kuris pasakodavo ką nors įdomaus iš skaitytos
literatūros, kelionių.
Ji iki pat gilios senatvės (mirė 82 metų) daug skaitė, mezgė, augino gėles
ir niekuo nesiskundė. Kai sunkiai pradėjo vaikščioti, knygų atnešdavo bibliotekos
vedėja Aldona Indrašienė. Prenumeruodavo daug žurnalų: „Mokslą ir gyvenimą“,
„Mūsų gamtą“, „Tarybinę moterį“ ir kt. Labai mėgo rožes, rytais kiekvieną jų
žiedelį apžiūrėdavo, pasidžiaugdavo. Senatvėje daug laiko skyrė mezgimui. Savo
šeimos narius, ypač anūkus, apmegzdavo. Kaimo moterys sakydavo, kad nebuvo
rašto, kurio Sirvydienė neišmegztų, todėl su mezginiais nuolat pas ją lankydavosi.
Mirė 1986 m. gruodžio 11 d. nuo skydliaukės vėžio. Mirė ramiai, šviesaus
proto, atsisveikindama. Palaidota Užpalių kapinėse šalia vyro, mirusio 1975 m.
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Mokslininkas, išmintį paskyręs paukštininkystei
Stanislo as Balčiūnas

Vytautas Konstantinas Sirvydis – habilituotas
agrarinių mokslų daktaras, profesorius, Lietuvos mokslų akademijos narys ekspertas, Vilniaus pedagoginio
universiteto Agrobiologijos katedros ir Biologiškai
aktyvių medžiagų tyrimo laboratorijos vedėjas. Jis
ir Estijos žemės ūkio universiteto garbės daktaras, ir
Pasaulinės paukštininkystės mokslo asociacijos Lietuvos
skyriaus prezidentas.
Vytautas Sirvydis gimė 1935 m. Užpalių valsčiaus
Kaniūkų kaime. Mokėsi Užpalių vidurinėje mokykloje.
1955–1960 m. studijavo Lietuvos veterinarijos akademijoje. Baigęs studijas, dirbo Lietuvos gyvulininkystės
institute moksliniu bendradarbiu, mokėsi aspirantūroje. Vėliau dirbo Pabaltijo paukštininkystės bandymų Profesorius Vytautas
stoties direktoriumi. Nuo 1964 m. dirba Vilniaus Konstantinas Sirvydis
pedagoginiame universitete.
Prof. V. K. Sirvydžio moksliniai darbai skirti gyvulininkystei ir paukštininkystei plėtoti. Jis yra paskelbęs per 170 mokslinių darbų keturiolikoje pasaulio
šalių, yra devynių išradimų autorius. Skaitė mokslinius pranešimus tarptautinėse
konferencijose ir kongresuose daugelyje pasaulio valstybių.
Jo moksliniai darbai buvo eksponuojami tarptautinėje parodoje Maskvoje
(1988–1989 m.), už juos apdovanotas sidabro medaliu. Už mokslinę veiklą V. K. Sirvydis yra gavęs Lietuvos Respublikos R. Žebenkos premiją.
Prof. V. K. Sirvydis yra žinomas ir populiarus mokslininkas ne tik Lietuvoje, bet ir kitose šalyse.
Profesorius
V. K. Sirvydis
kraštieči

š entė e

aliuose.
S. Balčiūno nuotr.
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Jono Sirvydžio gyvenimas paskirtas mokslui
Vanda Kuliešienė

Solidaus technikos specialisto, profesoriaus, habilituoto technikos mokslų daktaro gimtinė – Kaniūkų
kaimas. Į pasaulį atėjo 1931 m. gruodžio 12 d.
Baigęs Užpalių vidurinę mokyklą, Lietuvos žemės ūkio akademijoje įgijo inžinieriaus mechaniko
specialybę. Tapęs žemės ūkio technikos specialistu
su aukštuoju išsilavinimu, iškart užėmė tuometinio
Ari galos rajono technikos remonto stoties vyriausiojo
inžinieriaus pareigas. Po to J. Sirvydis darbą vis labiau
pradėjo sieti su mokslu, dirbo Žemės ūkio inžinerijos
institute vyriausiuoju konstruktoriumi, vyresniuoju
moksliniu bendradarbiu, skyriaus vedėju, vyriausiuoju moksliniu bendradarbiu. Tuo pat metu, pasiekęs
habilituoto technikos mokslų daktaro aukštumų, tapo
Lietuvos žemės ūkio universiteto Žemės ūkio maši- Jonas Sirvydis
nų katedros profesoriumi. Mokslinį darbą išplėtė iki
žemės ūkio gamybos technologijų tyrimo ir mokslo darbuotojų rengimo. Nors
daug prasmingo laiko skirta beveik 170 mokslinių straipsnių parengti, gyvenimo
įvertinimas – ne aukšti apdovanojimai, o tai, kad profesorius Jonas Sirvydis jau
parengė 21 mokslų daktarą, 7 habilituotus mokslų daktarus. Beje, apdovanojimų,
pripažinimo būta jau gerokai anksčiau, kai, dalyvaudamas sąjunginėse liaudies
ūkio laimėjimų parodose, pelnė vieną sidabro ir tris bronzos medalius.
Taigi užpalėnas Jonas Sirvydis, kaip ir jo brolis biologas Vytautas, daug
prisidėjęs prie Lietuvos mokslo, už mokslinius darbus vertinamas ir kitose šalyse.
Jis yra Europos inžinierių asociacijos narys.
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Ačiū, profesoriau, už gerą širdį
Apie kardiologą Vytautą Joną Sirvydį
tanisl vas

al iūnas

ra toks keistas sutapimas, kad iš to paties krašto kilę ir tais pačiais metais, tą patį mėnesį, net tą pačią dieną, t. y. 1935 m. kovo 5 d., gimę, tokiu pat
vardu pakrikštyti abu profesoriai Sirvydžiai. Vienas – žymiausias Lietuvos širdies
chirurgas, o kitas – garsus biologas. Skirtumas tik tas, kad širdies chirurgo dokumentuose įrašytas antrasis vardas Jonas, o biologo – Konstantinas.
Kardiologas Vytautas Sirvydis, Vilniaus universitetinės Santariškių ligoninės
Širdies chirurgijos klinikos vadovas, pripažįsta esąs ne visai tikras užpalėnas,
nes gimė kaimyninėje Jūžint parapijoje, R tkupio kaime. Tačiau ir anksčiau, ir
dabar ne tik dvasiniais, bet ir dalykiniais ryšiais labai susijęs su Užp liais. Juo
labiau, kad profesoriaus sodyba prie Paščio ežero dabar yra jau Užp lių seniūnijos teritorijoje ir, kaip jis pats pripažįsta, visus mokesčius už ją sumoka Užpalių
seniūnijoje. Užpalėnas jis buvo ir seniau dar ir todėl, kad Švč. Trejybės atlaidus
laikė savo gimtinės atlaidais, o po jų visada švęsdavo pas tetą Traidži nų kaime.
Profesorius Vytautas Sirvydis – ypač kuklus, dėmesingas, jautrus žmogui. Jo
širdies gerumą jaučia kiekvienas, ne tik į kliniką patekęs, bet ir dažnas kaimietis.
Kai profesorius parvyksta į Užpalių kraštą, į savo sodybą, vietiniai žmonės ateina
pas jį pasiguosti, pasitarti dėl sveikatos, paprašyti pagalbos, o neretai – pasikalbėti
apie kasdienius rūpesčius ir apie bites... Profesorius Vytautas Sirvydis glaudžiai
susijęs su savo krašto žmonėmis, nė vienam niekada neatsisakė padėti.
Apie širdies chirurgo profesoriaus Vytauto Sirvydžio profesinę veiklą, karjeros
aukštumas galima būtų parašyti šimtus apybraižų, juk nuo kiekvienos operacijos
priklauso žmogaus likimas, gyvybė. O tų operacijų, kuriose V. Sirvydis dalyvauja
ir pats operuoja nuo 1964 metų, kaip profesorius sako, nebesuskaičiuojama, bet
archyvai išsaugoję žymas, kad jų jau atlikta daugiau negu 12 000.
Per savo gyvenimą profesorius ypač daug nuveikė chirurginiu būdu gydydamas įgimtas vaikų širdies ligas, persodindamas vožtuvus ir pagaliau – pačią širdį.
O kas suskaičiuos, kiek pranešimų profesorius V. Sirvydis perskaitė širdies
chirurgų, transplantologų konferencijose, kongresuose. Kaip daiktiniai darbštumo
įrodymai – beveik 400 mokslinių straipsnių ir dvi knygos, kartu su kitais bendraautoriais parašytos širdies chirurgijos klausimais.
Apie reikšmingus įvykius kukliai tepranešančioje žiniasklaidoje 2004 metų
pabaigoje šmėstelėjo informacija, kad profesorius, V lniaus universiteto Širdies chirurgijos centro direktorius Vytautas Sirvydis išrinktas Pasaulio kardiologų kongreso
pirmininku. Tai ne tik didžiulis Lietuv s kardiologų pasiekimų įvertinimas, bet
ir dar vienas tarptautinis profesoriaus kompetencijos pripažinimas.
Pasižvalgius po profesoriaus V. Sirvydžio darbų derliaus aruodus, ilgai tektų vardinti jo parašytus mokslinius ir populiariuosius straipsnius, knygas širdies
chirurgijos klausimais, o kas suskaičiuos, kiek pranešimų profesorius perskaitė
garsiausiuose pasaulio universitetuose, chirurgų, transplantologų konferencijose,
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kongresuose. Ir visa tai grįsta asmeninės patirties, širdies chirurgo kasdienio darbo išvadomis. Tų operacijų, kurias jis pats darė ar joms vadovavo nuo 1964 m.,
profesorius nebesuskaičiuoja, bet archyviniai dokumentai išsaugojo žymas, kad jau
Vilniaus kardiochirurgai per 40 metų padarę daugiau nei 25 tūkstančius širdies
operacijų, kuriose išgelbėta žmonių gyvybė, pratęstas gyvenimas. pač daug profesorius V. Sirvydis nuveikė gydydamas įgimtas vaikų širdies ligas, persodindamas
vožtuvus ir pagaliau – pačią širdį.
Kai profesorius parvyksta į Užp lių kraštą, į savo sodybą prie P sčio
ežero, pas jį užsuka vietiniai kaimiečiai pasiguosti, pasitarti, pasikonsultuoti dėl
sveikatos, paprašyti pagalbos, o neretai tiesiog pasikalbėti apie kasdienius rūpesčius ir apie bites
Profesorius Vytautas Sirvydis artimas savo krašto žmonėms,
gimtajam R tkupio kaimui netoli Jūžint , Uten s gimnazijai, kurioje ir subrendo
svajonė studijuoti mediciną. Į kaimą jis važiuoja pailsėti, per savaitę padaręs 5–6
sudėtingas širdies operacijas, tikėdamasis atsipūsti.
Deja, ir kaime žmonės laukia gydytojų, o juo labiau – tokių garsių. Laukia
visos Sirvydžių šeimos, nes ir žmona Eugenija taip pat medikė, dukros Diana ir
Gintė – pasirinkusios tėvų profesiją.

Vilniaus universiteto širdies chirurgija
Prisiminęs studijų metus, darbą moksliniuose leidiniuose, praktiką ligoninėse,
akademikas V. Sirvydis nejučiom nuklydo į istorines širdies chirurgijos ištakas
Lietuvoj . Jau nuo XIX a. pradžios universitete saugomos dėstytojų ir profesorių
disertacijos: Juozo hrezonovičiaus apie širdies anginą, Stanislovo Rosolovskio
apie širdies polipus, VU profesorius Andrius Sniadeckis jau prieš du šimtus
metų – 1805 m. pirmasis pasaulyje žmogaus gaivinimui pasiūlė naudoti dirbtinio
kvėpavimo būdą „burna į burną“, o širdies darbą atkurti elektros srove. Taip
daroma ir dabar. Sako, jis buvęs šalies patriotas, gynęs Lietuv s ir universiteto
garbę, net į imperatoriaus Napoleono klausimą: „O kokios gi medicinos moko
Vilniaus universitete “ – atrėžęs: „Ogi tokios pačios kaip ir Par žiuje.“
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Gal ir paradoksaliai skamba, bet pirmoji širdies operacija ne tik Lietuvoje,
bet ir Rytų Europoje buvo padaryta, kai Vilniaus universitetas caro valdžios buvo
uždarytas – 1900 m. chirurgas G. Romas 9-erių metų berniukui atvėrė širdies
maišelį, išleido apie širdį susikaupusius pūlius ir taip išgelbėjo vaikui gyvybę.
Modernios širdies chirurgijos laikai prasidėjo tik nudundėjus karo audroms.
Pokarinės okupacijos ir nepriteklių metais, kai buvo ribojamas kontaktas su geriausiais užsienio specialistais, net užsienio mokslo žurnalai Lietuvos nepasiekdavo,
universiteto chirurgai plačiais žingsniais veržėsi į širdies chirurgijos paslaptis.
Profesorius Antanas Sučila 1953 m. šalino sukalkėjusį širdies maišelį, 1958 m.
darė mitralinio ir aortos vožtuvų operacijas. Tokias pat operacijas darė profesorius
Augustinas Pronckus. Profesorius Pranas Norkūnas, tuo metu Lietuvoje buvęs
chirurgijos pažangos simbolis, savo mokiniams, tarp kurių buvo ir V. Sirvydis,
tapo įkvepiančiu pavyzdžiu precizinės operavimo technikos – didžiausio sėkmės
garanto plėtojant širdies chirurgiją. Įkūręs širdies–kraujagyslių chirurgijos labora2 99
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toriją, 1962 m. ją perdavė savo mokiniui profesoriui Algimantui Marcinkevičiui,
išvysčiusiam Lietuvoje modernią širdies chirurgiją, kurios pradžia paženklinta
pirmąja atviros širdies operacija, panaudojant dirbtinės kraujo apytakos aparatą –
1984 m. spalio 14 d. Tuo metu jau atėjo užsienio pripažinimas, prasidėjo ligonių,
norinčių operuotis V lniuje, antplūdis ne tik iš visos Lietuvos, bet ir iš daugelio užsienio šalių, ypač buvusių TSRS respublikų. Pradėtos operuoti sudėtingos
įgimtos širdies ydos (čia bene didžiausias profesoriaus V. Sirvydžio nuopelnas),
pradėti protezuoti širdies vožtuvai, šalinamos kairiojo skilvelio, vėliau ir aortos
aneurizmos, susiaurėjusių širdies raumenį maitinančių arterijų šuntavimo operacijos.
Širdies operacijos jau buvo daromos kasdien. Tą, žinoma, lėmė vis gerėjančios
sąlygos – 1968 m. Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje pastatytas naujas korpusas, kur pradėjo veikti širdies ir kraujagyslių chirurgijos klinika, o vėliau – nauji
širdies chirurgijos skyriai S ntariškėse. Čia 1987 m. profesorius A. Marcinkevičius
su savo mokiniais ir pasekėjais pirmą kartą Lietuvoj ir B ltijos šalyse persodino
beviltiškam ligoniui donoro širdį.
Dabar Vilniaus universiteto širdies chirurgijos klinikoje kasmet padaroma per
1 600 operacijų, apie 1 300 iš jų – atviroje širdyje naudojant dirbtinę kraujo apytaką.

Kiauliškoji širdies persodinimo pusė
Į šiuos, ne itin patraukliai pavadintus, širdies chirurgijos momentus istorijos
ir patirties faktai verčia pažvelgti tiesiogine ir perkeltine prasme.
1987 m. rugsėjo 2 d. profesorius A. Marcinkevičius, atlikęs pirmąją Lietuvoje širdies persodinimo operaciją, netriumfavo: „Taip, persodinom širdį, bet
pavėlavę dviem dešimtmečiais.“ Šie žodžiai buvo ištarti ne todėl, kad prieš du
dešimtmečius, 1967 m. gruodžio 3 d. Piet
frikoje, Ke ptaune, profesorius hristianas Bernardas pirmą kartą nusilpusios žmogaus širdies vietoje prisiuvo kito,
jau mirusio žmogaus, širdį. Profesoriaus A. Marcinkevičiaus lūpose nuskambėjo
ne nusivylimas savo galimybėmis, o subtilus, taiklus sudėtingos biurokratinės
kliūčių sistemos ir medicinos situacijos įvertinimas, nes iki 1987 m. pavasario
nebuvo gautas leidimas iš TSRS Sveikatos apsaugos ministerijos pradėti širdies
persodinimo operacijas Vilniuje. O kaipgi kitaip Juk pirmoji sėkminga širdies
persodinimo operacija Maskvoje atlikta tik 1987 m. kovo 12 d. Ir nesvarbu, kad jau
du dešimtmečius vilniečiai, vadovaujami prof. A. Marcinkevičiaus, ruošėsi širdies
persodinimo operacijai, lankėsi ir stebėjo tokias operacijas JAV i stono klinikoje,
o profesorius V. Sirvydis Fr nkfurte pri M ino du mėnesius intensyviai dirbo
su Vokiet jos kardiochirurgais, domėjosi jų patyrimu ir pats jiems skaitė paskaitas
apie Vilniaus kardiochirurgų pasiekimus, stebėjo profesoriaus h. Borsto darbą
an verio klinikoje. Dar 1976 m. profesorius A. Marcinkevičius viešai pranešė:
„ hirurginė technika – įsisavinta, aš visiškai autoritetingai galiu pareikšti: širdies
persodinimui esame pasiruošę.“
Taigi dar vienuolika metų teko palaukti, kol Maskv pasiruoš. Bet buvo
žmonių, kurie Maskv s leidimo nesulaukė
Tiesa, kita vertus, pasiruošę – dar
nereiškė, kad jau rytoj, gavę leidimą, galėjo operuoti. Jau vien tai, kad donoro širdį galima imti tik praėjus 12 val. nuo donoro smegenų mirties, kai trijų
nesuinteresuotų gydytojų parašais patvirtinama medicininė išvada, kad donoro
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galvos smegenys jau nebegyvos, riboja transplantacijos galimybes. Taigi mirštančių donorų tenka laukti ištisus mėnesius ar net metų metus, nors kasmet vien
tik autokatastrofose žūsta šimtai jaunų, sveikų žmonių. Šis sakinys – gilesniam
skaitytojų pamąstymui.
Tiesa, dar yra ligonio ir donoro audinių suderinamumo problema. Bet mediciniškai ji jau išspręsta. Ir tai dar ne viskas. Dabar, kai pasaulyje jau persodinta
tūkstančiai širdžių, kai žmonės su svetimom širdim gyvena visavertį gyvenimą,
moterys pagimdo kūdikius, girdėta, kad bėgikai su persodintomis širdimis laimi
prizines vietas net maratono distancijose, žmogui su nusilpusia širdimi jos persodinimas nebeatrodo beviltiškas žengimas į nežinią.
Tačiau prieš keletą dešimtmečių, kai kardiochirurgai profesionaliai buvo
pasirengę persodinti širdį, dar reikėjo, kad tam būtų pasirengęs ir ligonis. Žinoma, tiems, kuriems tenka susitikti, bendrauti su profesoriumi V. Sirvydžiu, o juo
labiau būti jo pacientu, šis uždavinys labai suprantamas ir aiškus. Gal todėl, kad
V. Sirvydis toks aukštaitiškai nuoširdus, kaip jis pats prisipažįsta, net sentimentalus, jautrus, o tikriausiai todėl, kad profesorius kartu su beviltiškiausiu ligoniu
ieško išeities ir būdų, kaip išspręsti gyvenimo ir likimo atsiųstą lygtį – mirtį
atidėti neribotam laikui.
Taigi aptarę maskvietiškai kiauliškas ir rimtas širdies persodinimo kliūtis,
dar žvilgtelėkime į kiauliškąją pagalbą kardiochirurgams.
Prie sudėtingų žmogaus širdies operacijų pereita tik XX amžiaus antroje
pusėje, o dar vienu amžiumi anksčiau austrų chirurgas Bilrotas rašė: „ hirurgas,
kuris mėgins daryti širdies operaciją, neteks bet kokios savo kolegų pagarbos.“
Laimė, kad daugeliui chirurgų rūpėjo žmogaus gyvybė. Dar prieš h. Bernardą
JAV chirurgas Džeimsas ardis beviltiškam ligoniui persodino beždžionės širdį.
Žmogus išgyveno tik keletą valandų. Po Keipt uno operacijos širdies transplantologus apėmė nauja aktyvumo banga, bet dėl audinių atmetimo persodinta širdis
greit nurimdavo.
Profesorius V. Sirvydis kaip šiandien prisimena studijų metus ir eksperimentus mokslo būreliuose, universiteto vivariume ir net mėsos kombinate. Štai
čia ir prisiminėm tikrai kiaulišką kardiochirurgų reikalą. Universiteto vivariume
studentai, vadovaujami prof. A. Marcinkevičiaus, operuodavo šunelius ir kitokius
gyvūnėlius. Valkataujančių benamių šunų mieste netrūkdavo. O ir studentų entuziastų, norinčių persodinti širdį, buvo daug, kai pritrūkdavo šunelių, operuodavo
kiaules. Taigi kažkuriame mėsos kombinato kiauliškame pastate buvo atitvertas
kampas, būsimieji kardiochirurgai su savo profesoriais čia atsigabenę dirbtinės
kraujo apytakos aparatą, kardiografus, operacinius stalus persodindavo širdis
kiaulėms. Operacijai duodavo dar nesuaugusias kiaules, kad būtų laiko patikrinti,
kaip su persodinta širdimi gyvens gyvulys. Nežinia, ar dar kur nors pasaulyje
savo profesijai rengėsi kardiochirurgai, tačiau mokslo progresui, anot prof. V. Sirvydžio, pasitarnavo kiaulės, šunys, veršeliai ir net beždžionės. Prisimenu, žurnalų
puslapiuose teko matyti nuotraukų, vaizduojančių pievose besiganančius veršelius
su persodintomis širdimis. Beje, šunys labiausiai pasitarnavę žmonėms – jiems
net paminklų esą pastatyta. Kas kita dabar.
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Įvairios gyvūnų globos draugijos, gyvūnų globos įstatymai visai apribojo
medicinos eksperimentų galimybes. Taip ir knieti jiems įgelti – nejaugi geriau
būtų, jei medikai imtų eksperimentuoti su žmonėmis

Kas geriau – persodinta ar dirbtinė širdis
Tada, kai Vilniuje sėkmingai buvo persodina širdis Ukmerg s muzikos mokytojui Albinui Penkauskui, per pasaulį dar ritosi diskusijų banga – kas geriau,
persodinti donoro širdį ar kuo skubiau sukurti dirbtinę. Pasaulyje viršų ėmė nuomonė, kad transplantacija dėl audinių atmetimo, donoro problemos neperspektyvi,
todėl mokslinės jėgos buvo telkiamos dirbtinės širdies kūrimui. Tačiau vilniečiai,
neturėdami didelių galimybių ir bazės dirbtinės širdies kūrimui, labiau linko prie
širdies transplantacijos perspektyvų. Juo labiau kad ir 46-erių metų mokytojas su
svetima širdimi pastebimai sveiko – „vaikščiojo ne tik po palatą, valgė pomidorus ir dešrą, skaitė laikraščius, žiūrėjo televizorių, dainavo“ ir rengėsi sugrįžti į
namus. Per du mėnesius, praleistus ligoninėje, gerokai sustiprėjo, bet vieną rytą
staiga krito be sąmonės
nuo kraujo išsiliejimo į smegenis. Širdis dar plakė 43
valandas, bet sąmonė nebesugrįžo. Šaltas protas galėjo padiktuoti išvadą – širdies
persodinimas pasisekė, tačiau vargu, ar viena operacija išsprendžiama gyvenimo
trukmės arba žmogaus likimo lygtis.
Tiesą sakant, įdomus transplantologijos istorijos faktas – šiemet sukanka
šimtas metų, kai 1905 m. žymus prancūzų chirurgas, Nobelio premijos laureatas
Aleksas Karelis atliko pirmuosius širdies persodinimo eksperimentus su šunimis.
Kas besuskaičiuos medikų valandas, kurios praleistos eksperimentinėse laboratorijose, kas beatmins valandas simpoziumuose, diskutuojant, prie knygų ir
žurnalų ieškant vienintelio atsakymo, – kaip ir ką daryti, kad žmogaus širdis –
sava, persodinta ar dirbtinė – kuo ilgiau leistų žmogui džiaugtis šiuo pasauliu.
Profesorius V. Sirvydis įsitikinęs, kad efektyviausias gydymo būdas, progresuojant širdies nepakankamumui, yra jos persodinimas. Tačiau, kai žmogų reikia
skubiai gelbėti nuo mirties dėl širdies nepakankamumo ir tuo metu nėra reikiamo
donoro, gali pagelbėti tik dirbtinė širdis. Nors ši idėja, atklydusi iš XIX a. pabaigos,
r es riai
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atgijo XX a. pirmoje pusėje, amerikiečių lakūno h. Lindbergo, kuris sėkmingai
perskrido Atl nto vandenyną, mintyse jau gyvavo inžinerinė idėja sukonstruoti
eksperimentinį dirbtinės širdies modelį. Šių idėjų pirmasis klinikinis įgyvendinimas – ilgai konstruotas ir 1953 m. eksperimentiškai išbandytas širdies–plaučių
aparatas, panaudotas širdies funkcijai pavaduoti darant atvirą širdies operaciją,
kai sustabdoma žmogaus širdis, atveriamos jos ertmės chirurginei operacijai. Šis
atradimas nulėmė širdies chirurgijos plėtrą. Tačiau širdies nepakankamumui gydyti turi būti išrastas aparatas, galintis iš dalies ar visiškai pavaduoti širdį gana
ilgai arba net visą gyvenimą. Aparatukas turėtų būti mažiukas, kad būtų galima
įsiūti į žmogaus kūną, ir žmogus jo, kaip ir savo sveikos širdies, neturėtų jausti.
Tačiau iki tokio idealo dar toli. Jau vien todėl, kad dirbtinei širdžiai reikia energijos šaltinio, baterijos, įtaisytos kuprinėje, prisegtos prie ligonio diržo ir sujungtos
laidais su dirbtine širdimi.
Pasaulyje jau buvo panaudota apie 7 tūkst. dirbtinių širdžių. 1999 m. rugsėjo
2 d. dirbtinę širdį Vilniuje pirmą kartą prijungė profesorius V. Sirvydis. Šiame
mieste jau padaryta 18 išorinių širdžių prijungimo ir 3 vidinių dirbtinių širdžių
implantavimo operacijos.
Kol kas žmogaus širdis yra vienintelis organas, kurį gali pakeisti implantuojamas mechanizmas. Tačiau iki šiol į klausimą, kas geriau – dirbtinė ar persodinta kito žmogaus širdis, – vienintelio neginčijamo atsakymo nedrįstų išsakyti
nei akademikas V. Sirvydis, nei kiti pasaulio kardiochirurgai.

2203

U Ž PA L I A I I I

Lietuvos valsčiai

Ne visad saldi kasdienybė
Stanislo as Balčiūnas

2013-ųjų pavasaris buvo kaprizingas – ilgai nebuvo šilumos, o kai jau pritvinko, tai taip dvelktelėjo, tarsi iš gerai prikūrentos duonkepės krosnies.
Ir sujudo, sukruto visi, kas gyvi – per dieną žiemkenčiai ir pievos sužaliavo, slyvos, trešnės ir vyšnios
žiedus išbrinkino, nuo žemės kiaulpienės ėmė galvas
kelti. Dar nebuvau matęs, kad beveik tuo pat metu
sužydėtų ir slyvos, ir obelys. Taigi, sode užvertęs
galvą vis dairiausi, ar bitės prie žiedų dūzgia. Deja,
tik vieną dieną jų dūzgimą girdėjau trešnėse. Nuo
šilumos greit pražydo ir trešnės, ir slyvos, ir obelys.
Supratau, kad šiemet trešnių bus tik strazdams aukštų
medžių viršūnėse, o kaimynas bitininkas Kazys Spietyla
sakė, kad pavasario medaus beveik neteks paragauti.
O čia dar televizoriai, laikraščiai ėmė triūbyti, kad
ė
ėdo is asek s d aras
Europoje bičių katastrofiškai mažėja, net nuvilnijo
šiurpinanti informacija apie bičių žūtis. O jos miršta
dėl žemės ūkio augalijos biologinės įvairovės rūšių pokyčių, dėl prastos mitybos
ir, svarbiausia, dėl pesticidų, dėl virusų, aplinkos permainų. Pastaraisiais metais
atliktų tyrimų duomenimis Europos Sąjungoje kasmet netenkame apie 20 proc.
bičių šeimų, padidėjęs jų mirtingumas pastebėtas Prancūzijoje, Belgijoje, Šveicarijoje, Vokietijoje, Italijoje, Ispanijoje. Tokia informacija šiurpina kiekvieną, kuris
bent kiek nutuokia ne tik apie medaus saldumą, bet ir apie augalijos pasaulį. Juo
labiau, kad Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacija apskaičiavo, kad
bitės tiesiogiai prisideda prie žmogaus gerovės, nes iš 100 augalų rūšių net 71
apdulkina bitės. Taip išsaugojo ne tik augalų įvairovę, bet ir mūsų sodus, uogynus
edi inas

ra ina ir
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ir kasmet atneša šimtus milijardų eurų pelno. Nors kasmet per Užp lių kraštiečių
susitikimus, Švenčiausios Trejybės atlaidų išvakarėse seniūnas Vytas Jurka pavaišindavo šviežiu pavasariniu medumi, šiemet tuo negalėjo nudžiuginti kraštiečių.
Vasarai jau gerokai įsibėgėjus, per radiją išgirdau širdį labai nuraminusią
žinią, kad Užp lių krašto bitininkas iš Mikėnų kaimo Gediminas Skardžius, jo
žmona Gražina ir sūnus Edgaras pripažinti pažangiausiais Lietuvos bitininkais,
savo bitynuose prižiūri ir gano apie tūkstantį bičių šeimų. Tiesą pasakius, Užpalių
ūkininkai nuo seno savo garbės reikalu laiko turėti bent keletą bičių šeimų. Ši
tradicija išliko iki šių dienų, ir bitynų, nors ir ne tokių solidžių kaip Skardžių,
yra kone kiekviename kaime – ir Kaimynuos , ir Kušneri nuose, ir Vil čiuose,
ir Norva šuose. Net Nevirž s kaimelyje, kur išlikusi tik viena sodyba, mačiau
apie dešimtį avilių. Regis, Užpalių seniūnijoje vis labiau mylimos bičių šeimos,
vis saldesnė užpalėnų kasdienybė, vis derlingesni ūkininkų sodai, vyšnynai,
uogynai. Ir čia Europos sąjungos bėdos dėl bičių nykimo dar nejaudina nei
ūkininkų, nei bitininkų. Žinoma, nereikia galvoti, kad Užpalių bitininkams visos
dienos saldžios, medumi kvepiančios, kad jiems nerūpi pavasario ar vasaros
orai, laukų, sodų pievų žydėjimas. Tačiau svarbiausia, kad Užpalių gyventojai
labai pamilę šiuos Dievo vabalėlius. Net išvažiavę iš gimtųjų kraštų, daugelis
užpalėnų nepamiršta bitininkystės. Štai, iš Kust kaimo kilęs Aloyzas Palskys,
dabar kaunietis, bet kaimo sodyboje turi didžiulį bityną ir net gamina senovišką
gėrimą – midų, kuriuo vaišino Didžiosios Britanijos princą Čarlzą, o Lietuvai
pradėjus pirmininkauti Europos sąjungai, Aloyzo Polskio midaus prisiragavo į
Vilnių atvykę eurokomisarai.
Tiesa, Gedimino Skardžiaus specializuoto bityno medaus pirmą kartą paragavau Kaziuko mugėje pamatęs jauną vaikinuką pardavinėjantį Aukštaitijos miškų ir
pievų medų. Tai buvo Gedimino Skardžiaus sūnus Edgaras. Jis ir paaiškino, kad
tas aukštaitiškas medus iš Užpalių seniūnijos Mikėnų kaimo. Dabar jau žinau, jog
ne visai tikslu sakyti, kad medus iš Mikėnų, nes Skardžių bitynai išsidėstę net
penkiuose artimiausiuose rajonuose, kur, anot Gedimino, net visureigiu nelengva
privažiuoti. Už tai bitutės ganosi tikrai neužterštose pievose, miškų laukymėse.
d aras Skard ius
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Nors Užpalėnai myli bites, bet, kad visa šeima tuo užsiimtų, neteko girdėti. Todėl ir knietėjo sužinoti, koks likimo pirštas šią gražią Skardžių šeimą
pastūmėjo prie bičių. Nors Gediminas, būdamas tik penktokus, bitininkavimo
paslapčių jau mokėsi iš kaimynės, Vil čių kolūkio bitininkės Palmiros Gudelytės,
bet vėliau, kaip ir daugelis to krašto jaunimo, jei ne į V lnių ar Ka ną iš kolūkio
spruko, tai nors į sparčiai augančią Uteną patraukė. Taip Gediminas Skardžius
tapo autobuso vairuotoju. O Gražina, atvažiavusi, iš Taur gnų Utenoj pardavėja
dirbo. Kartą skubančią į darbą Gediminas Gražiną pavėžėjo ir to užteko, kad visą
gyvenimą kartu visur skubėtų. Taip jau atsitiko, kad abu buvo bendraminčiai,
labiau žavėjosi kaimu, gamta, o ne miesto triukšmu, dulkėmis ir smarve. Beje,
Gražina irgi jau daug ką išmanė apie bites, nes tėvelis turėjo kelis avilius. Taigi,
kai atsirado galimybė grįžti į kaimą, abu daug nesvarstydami sutarė, kad kurs
bityną. Nuo 1986 m. kasmet Gediminas pats pasidirbdavo po keletą naujų avilių.
Kai jau turėjo apie 200 bičių šeimų, vis dar rankine medsuke iš korių medų ėmė,
tai prasidėjus sezonui nuo ankstyvo ryto iki sutemų vis prie bičių abu plušėjo. O
kai gimė Edgaras, jaunai šeimai rūpesčių dar pasipildė. Bet ir tas nuo vaikystės
priprato ir prie bičių, ir prie medaus sukimo, ir prie vaškinių žvakių liejimo.
Dabar jau sunku prisiminti, kad sovietmečio saulėlydyje, net cukraus ar vaško
koriams gauti būdavo didelis rūpestis. Skardžiams net kilo mintis už santaupas
nupirktą „Žigulį“ parduoti, kad tik galėtų išlaikyti bityną.
Dabar, kai darbšti Skardžių šeima kopinėja medų, globoja, gano, rūpinasi bičių
sveikata, maitinimu, iš daugiau nei 1000 bičių šeimų, net to gerai nesuprantančiam
žmogui sunku suvokti, kaip įmanoma suktis tokioje darbų gausybėje. Pabandykime
vien tik supilstyti į stiklainius kelias tonas per vasarą prisukto medaus. Jis turi
būti švarus, be vaško gabalėlių, ant kiekvieno stiklainio etiketė užklijuota. O kur
dar kelionės į šventes, muges, kermošius, kad medų galėtum parduoti. Tą darbų
galybę gali suprasti tik tas, kuris nors keletą avilių su bitelėmis turi. Prie pat
Skardžių namų mačiau apie 150 nedidelių bičių namelių. Gediminas Skardžius
paaiškino, kad juose bičių darbininkų nėra, tik bičių motinėlės. Apie jas irgi reikia
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išmanymo, nė kiek ne mažiau, kaip ir
apie spiečių, apie ganyklas, apie medaus
kokybę, vertę ir jo naudojimą. Gražina
Skardžiuvienė gali paaiškinti, kodėl pavasarinis medus, suneštas iš daugelio
įvairiausių žiedų, sukaupia daugiausiai
energijos. Jis labiausiai tinka tiems, kurių
jautrūs skrandžiai, o jei bronchitas užklumpa, reikėtų viržių medaus, peršalus
geriausia naudoti aviečių žiedų medų,
o širdies negalavimams labiausiai tinka
grikių medus. Aišku, bitė ne karvė, jos
nepririši prie vieno žiedo, bet ganyklos
parenkamos taip, kad žinotum, koks čia
medus – pienių, liepų ar grikių. Beje, Biči šei os dū inėlis
Gražina jį atpažįsta pagal spalvą ir dar
sako, kad jo kaina turėtų būti skirtinga – pagal vertę, sako, pigiausias galėtų būti
rapsų medus. Bet prekybininkai, kaip ir vartotojai, nelabai atskiria medų pagal jo
kokybę ar vertę. Gražina Skardžiuvienė už darbštumą ir išmintį 2012 m išrinkta
Bičių karaliene, o Gedimino Skardžiaus specializuotas bitynas pripažintas geriausiu
Lietuvoje. Naujame name, kur erdvioje svetainėje įsikūręs bityno biuras, ant sienos
kabo daugybė padėkų, garbės raštų, įvairiausių konkursų laureatų diplomų, o
svečių knygoje padėkos ir geriausi linkėjimai, nes bityne vos ne kasdien apsilanko
turistų grupių, svečių iš užsienio: danų, švedų, norvegų, latvių, neseniai pilnas
autobusas baltarusių buvo atvažiavęs. Žinoma, ir parodyti Skardžiai jau turi daug
ką. Ne tik daugybė avilių bitynuose, bet ir modernų cechą medui sukti, paruošti,
išpilstyti įsirengė, nes prieš 4 metus gavo Europos Sąjungos paramą. Gediminas
sakė, kad galėtų dar labiau tobulinti, modernizuoti bitininkystės ūkį, bet valdžia
dar nesureguliavusi tvarkos, įstatymų taip, kad bent dalį pelno bitininkai galėtų
nūkė Vakarė
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investuoti į naują įrangą, lengvinančią bitininkų darbą. Tiesa, Lietuvos žemės ūkio
ministerijos programos „Dėl paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2011-2013
metais“ numatyti tikslai: „ a erinti iči
rodukt
a
os ir arda i o s l as
adidinti edin
au al derlin u
ir roduk i os kok
re ti a ienius itininkus.“
Apie bitininkų darbo lengvinimą nė žodžio. Lietuvoje pirmą kartą atliekami išsamūs tyrimai, siekiant nustatyti galimą medaus taršą antimikrobinių medžiagų
liekanomis, medaus taršą genetiškai modifikuotų augalų žiedadulkėmis. Lietuvos
bitynuose iki šiol nebuvo atliekami tyrimai medaus taršos pesticidų liekanomis.
Gal tai ne visose vietovėse aktualu, kai Europos Sąjungos pastangomis Lietuvoje
žemės ūkis gerokai piktžolėmis apaugo. Bet ta blogybė bitininkams, regis, nepakenkė – daugiau dirvonų pražydo lauko gėlėmis. Europos Sąjunga jau draudžia
naudoti pesticidus, kurie kenkia bitėms. Už tai balsavo Belgija, Bulgarija, Kipras,
Danija, Estija, Prancūzija, Vokietija, Latvija, Liuksmeburgas, Malta, Nyderlandai,
Lenkija, Slovėnija, Ispanija, Švedija, bet 8 valstybės balsavo prieš, 4 susilaikė, tarp
jų ir Lietuva. Taigi, rūpesčių bitininkams dėl pesticidų naudojimo dar yra, nes
ypač rapsus auginantys ūkininkai linkę juos naudoti. Tačiau Skardžių bitės ganosi
toliau nuo rapsų laukų, švariose ganyklose.
Kai vaikščiojom aplink Skardžių sodybą, kur įrengtas bičių produkcijos paruošimo cechas, kur gražiai tvarkoma aplinka, kur dideliame dirbtiniame tvenkinyje
nardo žuvys, Gediminas Skardžius vis džiaugėsi ne tik maloniu bendravimu su
bitėmis, bet vis pabrėždavo gamtos privalumus žmogui, savo šeimai, net anūkei
Vakarei Urtei kuri priglaudusi ausį prie avilio klausosi bičių, o paskui įspūdžius
komentuoja savo mamai.
Jeigu ne tik Užpalių krašte būtų daugiau tokių žmonių, tokių šeimų, kuriems
gamtos dovanos ypač brangios, Lietuvoje būtų saldesnė kasdienybė.
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Garsus matematikas Jonas Sunklodas
ldona

uod iukienė

Profesorius, habilituotas daktaras (fizinių mokslų,
matematikos), Vilniaus universiteto Matematikos ir
informatikos instituto Tikimybių teorijos ir statistikos
skyriaus vyriausiasis mokslo darbuotojas, skyriaus
vedėjas, VGTU Fundamentinių mokslų fakulteto Matematinės statistikos katedros profesorius, Lietuvos
matematikų draugijos narys.
Gimė 1945 m. rugsėjo 28 d. Užp liuose, Uten s r.,
Antano Sunklodo ir Veronikos (Mikučionytės) Sunklodienės šeimoje.
1952–1963 m. mokėsi Užpalių vid. m-kloje,
1963–1968 m. studijavo VU (matematikos spec.), 1972–
1974 m. – Lietuvos MA FMI aspirantūroje. 1970–1971 – onas Ka s Sunklodas
Lietuvos MA FMI Matematinės statistikos sektoriaus
jaunesnysis mokslo darbuotojas, 1973–1978 m. – VU Matematikos ir mechanikos
fakulteto Tikimybių teorijos ir skaičių teorijos katedros dėstytojas, 1975–1981 m. –
Lietuvos MA FMI (Matematikos ir informatikos instituto) Tikimybių teorijos skyriaus jaunesnysis mokslo darbuotojas, 1982–2002 m. vyresnysis mokslo darbuotojas,
1997–1999 m. – VGTU Fundamentinių mokslų fakulteto Matematinės statistikos
katedros docentas, nuo 1999 m. – profesorius, 2003–2010 m. – Matematikos ir
informatikos instituto Tikimybių teorijos skyriaus (vėliau pervadintas Tikimybių
teorijos ir statistikos sk.) vyriausiasis mokslo darbuotojas, nuo 2010 m. – VU
Matematikos ir informatikos instituto Tikimybių teorijos ir statistikos skyriaus
vyriausiasis mokslo darbuotojas, skyriaus vedėjas.
Apgynė matematikos daktaro disertaciją (1979), matematikos habilituoto
daktaro disertaciją (1999). Suteiktas profesoriaus vardas (2004).
Daugiau kaip 70 mokslinių publikacijų tikimybių teorijos temomis autorius,
knygos „Limit Theorems of Probability Theory“ (JAV, 2000) bendraautoris, vadovėlio „Tikimybių teorijos kursas“ (2003), skirto universitetų studentams, autorius.
Skaitė mokslinius pranešimus daugelyje tarptautinių tikimybių teorijos ir matematinės statistikos konferencijų Drezdeno, Berlyno (Vokietija), Bukarešto (Rumunija)
ir kituose universitetuose bei mokslo centruose.
Žmona Janina – gydytoja. Vaikai: Agnė – aktorė ir režisierė, Vida – verslininkė, Jonas – animatorius, Dalia – ekonomistė.
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Julijonas Šlepetys
Stanislo as Balčiūnas
uli onas

le et s.

S. Balčiūno nuotr.

Mokslininkas Julijonas Šlepetys gimė 1925 m. birželio 13 d. Norvaišių kaime.
1946 m. baigęs Utenos gimnaziją, mokėsi Vilniaus pedagoginio instituto Istorijos
fakultete. Po dviejų kursų buvo pašalintas dėl savo ir šeimos nelojalumo sovietų
valdžiai, nes jis pats buvo savanoriu įstojęs į Lietuvos rinktinę, kuriai vadovavo
generolas P. Plechavičiaus, jo motina už 1919 m. kovose su bolševikais parodytą
didvyriškumą apdovanota Vyčio kryžiumi, o brolis už antitarybinę veiklą nuteistas
aukščiausia, mirties, bausme.
Pašalintas iš instituto, 10 metų dirbo mokytoju, ketverius iš jų – Užpalių
gimnazijoje (1948–1952).
Kad saugumas ir vietinė valdžia neužsimintų apie socialinę padėtį, dažnai
keisdavo darbovietes.
1959 m. neakivaizdžiai baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją ir po to 34
metus dirbo Mokslų akademijos Botanikos institute moksliniu ir vyresniuoju
moksliniu bendradarbiu.
Už disertaciją „Karčiojo kiečio biologija ir biocheminė charakteristika“ jam
buvo suteiktas biologijos mokslų kandidato (daktaro) laipsnis, o vėliau – ir vyriausiojo mokslinio bendradarbio mokslinis vardas. Parašė apie tai mokslinių
straipsnių, yra trijų knygų bendraautoris.
r šiandien net o
et išliko š iesi
risi ini
nors
tada u o iauriausi Stalino ald o laikai a ie
ali
i nai os ok to kolekt . ai nuoširdūs u alėnai karšti ietuos
atriotai
K. a erskas . ulskis . o araitė V. a okaitė ir
kt. Su dau u a
tenka endrauti ir šiuo etu
at kiek ienais
etais dal atosto
raleid iu
aliuose.
uos traukia ne tik
ra ios
entosios akrantės et ir sto as
onos tė iškė ir
u usi dar o ietė.
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Užaugau doroje Surgailių šeimoje
e ina

ar utienė

š iš dau asaul
. ir elio
d. kai
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Gyvenimas paskirtas gamtos paslaptims
Stanislo as Balčiūnas

abilituota gamtos mokslų daktarė
Jūra Tarvydaitė-Šlepetienė gimė 1931 m.
Užpalių vienkiemyje Lietuvos kariuomenės kūrėjo savanorio Antano Tarvydo
šeimoje. Tėvas už dalyvavimą mūšiuose
su bolševikais, bermontininkais ir lenkais
1929 m. apdovanotas kūrėjų savanorių
medaliu, 1932 m. – Lietuvos nepriklausomybės 10 metų jubiliejaus medaliu.
Baigusi pradinės mokyklos 4 klases ir
išlaikiusi egzaminus į Utenos „Saulės“
gimnazijos 1-ąją klasę, joje mokėsi dvejus
metus. Po to vėl mokėsi Užpaliuose, kur
mokinių tėvų (A. Tarvydo, K. Dudlausko
ir kt.) iniciatyva buvo atidaryta progim- ūra ar daitė le etienė
nazija. 1950 m. baigusi šią mokyklą,
susižiedavo, o 1955 m. baigusi studijas Vilniaus universiteto Gamtos fakultete,
ištekėjo už buvusio Užpalių vidurinės mokyklos mokytojo Julijono Šlepečio.
Baigusi studijas Vilniaus universitete, iki 1958 m. pabaigos dirbo L duvėnų
(buvusiame T tuvėnų rajone) vidurinėje mokykloje mokytoja, o vyras – šios mokyklos mokymo dalies vedėju. 1959 m. įstojo į aspirantūrą MA biologijos institute.
Ją baigusi, darbavosi oologijos ir parazitologijos institute. Laimėjusi konkursus,
dirbo jaunesniąja moksline bendradarbe, nuo 1966-ųjų – vyresniąja moksline bendradarbe, nuo 1989 m. – instituto, jau pavadinto Ekologijos institutu, vadovaujamąja
moksline bendradarbe, nuo 1990 m. – moksline konsultante.
Biologijos mokslų kandidatės laipsnis jai suteiktas 1962 metais, apgynus
disertaciją Vilniaus universitete, o biologijos mokslų daktarės laipsnis – 1989 m.
už disertaciją, apgintą SSRS mokslų akademijos A. Severkovo gyvūnų evoliucijos
morfologijos ir ekologijos institute. Jų pagrindu Lietuvos mokslo taryba 1993 m.
suteikė gamtos mokslų habilituotos daktarės laipsnį. 1969 m. Lietuvos mokslų
akademijos prezidiumas suteikė vyresniosios mokslinės bendradarbės vardą.
J. Tarvydaitė-Šlepetienė paskelbė daugiau kaip 100 mokslinių straipsnių
Lietuvos ir užsienio spaudoje apie augalų parazitinius ir dirvožemio nematodus.
ra knygos, kelių brošiūrų autorė, mokslinio išradimo „Plėšriųjų grybų preparato
paruošimo būdai“ (1972) ir monografijų bendraautorė, kelių mokslinių draugijų
narė, Lietuvoje vykusių tarptautinių konferencijų dalyvė ir pranešėja.
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Parodos – Aloyzo Tarvydo gyvenimo dominantė
Stanislo as Balčiūnas

Ten, kur prabėgo Lietuvos parodų centro „Lite po“ direktoriaus Aloyzo Tarvydo vaikystė, vienkiemių
naikinimo laiku graži gimtoji sodyba buvo nugriauta.
Jis vos ne kiekvieną savaitgalį parvažiuodavo į gimtąjį
kraštą, bet jau ne į gimtuosius namus, o į Užpalių
miestelį, Lakštingalų gatvę, kur namų židinio šilumą
ilgai dar saugojo mama. Ne vienas, išgirdęs, kad
Aloyzas ir dabar Užpalių lankose pradalgę suka, kad
malkas skaldo, aria savo tėvų žemę, nustemba, jog
toks žmogus, miesto dvasia jau turėjęs persisunkti,
juo labiau kad parodų centre – technika, naujovės,
elektronika, o bendrauja ne tik su aukštus, solidžius
postus užimančiais Lietuvos žmonėmis. Tačiau darbas,
profesinė karjera – vienas, beje, kintantis dalykas, o
gimtinės pėdsakas sieloje amžinas, ypač savo kraštą, A. Tarvydas
savo tėvų žemę mylinčiam žmogui.
Baigęs Užpalių vidurinės mokyklos XVII laidą, kurios auklėtoja buvo S. Juškaitė-Meiduvienė, Aloyzas Tarvydas pasuko gilintis į tiksliuosius mokslus – įstojo
į Vilniaus inžinerinį statybos institutą, Mašinų gamybos fakultetą. Sunku dabar
pasakyti, kokių karjeros aukštumų šioje srityje būtų pasiekęs, tačiau įsisukęs į
kultūros klubo veiklą, tapęs dainų ir šokių ansamblio šokėju, o juo labiau nuo
antrojo kurso – studentų profsąjungos pirmininku, likimo buvo pašauktas į visuomeninę veiklą ir net į vadovaujamą darbą. Juk jokių vadovų tuomet ir aukštosios
mokyklos nerengė. Taigi neatsitiktinai, gavęs aukštojo mokslo diplomą, A. Tarvydas kaip jaunas specialistas buvo pakviestas į Profesinių sąjungų tarybą dirbti
rie
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A. Tarvydas ir
leidyklos vadovas
P. Jonušas.
S. Balčiūno nuotrauka
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S. Balčiūno nuotrauka

technikos inspektoriumi. Kadangi tuomet Lietuvos profsąjungos buvo sąjunginio
pavaldumo, tai į kompleksinių patikrinimų grupes jauną gabų specialistą kviesdavo
tikrinti darbo saugos, darbo sąlygų visose sovietų respublikose, panašias užduotis
teko atlikti net Lenkijoje ir tuometinėje Čekoslovakijoje.
Vėliau Aloyzui Tarvydui teko plati veikla Prekybos ir pramonės rūmuose –
buvo verslo plėtojimo, prekių ekspertizės viršininkas, o greit pasiekė ir prezidiumo
pirmininko pavaduotojo postą. Kadangi buvo atsakingas už tarptautinių parodų
organizavimą, 1984 m. Vilniaus sporto rūmuose surengė tarptautinę parodą „Šaltis“.
Anot paties Aloyzo Tarvydo, tai ir buvo tas momentas, kai užsikrėtė ir susirgo
parodų organizavimo liga. Jau 14 metų šio pobūdžio darbas – jo svarbiausia
veiklos sritis.
Prasidėjus atgimimui, kai Lietuvos žmonės sprendė vienintelį klausimą –
kaip šiandien išlikti ir išgyventi, A. Tarvydas išdrįso priešintis atsargiam vienare
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. Bra auskas
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dieniškumui, ypač oponavo tiems, kurie
manė, kad Lietuvai jokio parodų centro
nereikia. Dabar su šypsena džiaugiasi,
kad nė vienas užpalėnas anuomet jam
tokios minties nepasakęs. Dabar jau viskas aišku – be parodų centro Lietuvos
ekonomika kur kas skurdžiau atrodytų.
Todėl kasmet surengia apie 15
parodų užsienyje ir beveik 40 – „Lite po“
rūmuose. Per kelerius metus pasidarė
ankšta erdviuose „Lite po“ rūmuose. Jau
XX a. pabaigoje pastatyta 6 000 kv. m
papildomų salių, kai kurioms parodoms
įrengiami laikini paviljonai, projektuojami nauji. O iki 2012 m. „Lite po“ parodų
centras jau išsiplėtė ir turi naujus 3-iąjį,
4-ąjį ir 5-ąjį paviljonus, įrengtas kongresų
korpusas, kurių pastatymas kainavo apie
50 milijonų litų.
Nors Aloyzui Tarvydui nuolat ten. ar das su tuo etiniu kultūros inistru
ka bendrauti su aukštais šalies vadovais,
iu o eros solistu V. rudniko u.
būti savotiškam tarpininkui tarp Lietuvos ir
ir užsienio šalių vyriausybių sprendžiant S. Balčiūno nuotrauka
tarptautinio ekonominio bendradarbiavimo ir prekybos klausimus, tačiau jis karštai įsitraukęs į aukštos reputacijos verslininkų ir profesionalų „Rotary“ klubo veiklą, nors retkarčiais dar randa laisvalaikio
valandėlę ir medžioklei. Juo labiau kad šeimos rūpesčiai jau nebėra taip užgulę
kaip anksčiau: sūnus Marius – ekonomistas, Paulius – informatikos specialistas,
savo šeimas turi, o Eglutė jauniausia, gimnazistė, šeimos džiaugsmas.
Parodos atidarymas
ite

o

arod

entre
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Prasmingas Antano Tarvydo gyvenimas
ūra

le etienė

Antanas Tarvydas gimė 1896 m.
rugsėjo 20 d. Uten s apskr. Užp lių mstl.
Dvaro gyv., Donato Tarvydo iš Užpalių
ir Monikos Indrašytės iš Traidži nų k.
šeimoje. Tėvai ūkininkai, valdė 31 ha
žemės. Išaugino 4 vaikus. Sūnūs Jonas,
Antanas ir Juozas po tėvo mirties sukūrę šeimas, pasidalinę tėvų žemę joje
ūkininkavo. Jonas ir Antanas išsikėlė
į Užpalių vienkiemius, Juozas pasiliko
tėvų namuose. Duktė Pranciška gavusi
išmoką emigravo į Braziliją.
1906 m. Antanas Tarvydas baigė Užpaliuose carinę dviklasę liaudies
mokyklą. 1914 m. mobilizuotas į carinę
Rusijos kariuomenę. Tarnaudamas kariuomenėje dirbo garsiausiose Petrogrado
gamyklose: Arsinal ginklų gamykloje ir
Simens-Šukkert mašinų statybos gamykloje. Čia dirbdamas įgijo geležies tekintojo specialybę. Rusijoje prasidėjus
revoliucijai grįžo į Lietuvą.
1919 m. savanoriu įstojo į Lietuntanas ar das
vos kariuomenę. 1919 m. birželio 20 d.
atvyko į Alytaus Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino pirmąjį pėstininkų pulką. Buvo paskirtas Gedimino pulko
atskirų dalių intendantu (tiekėju). 1921 m. gegužės 6 d. pakeltas į jaunesniuosius
puskarininkius. Dalyvavo mūšiuose su bolševikais, bermontininkais ir lenkais.
1921 m. perkeltas į kariuomenės rezervus, o 1937 m. iš jų paleistas. Pripažintas
kūrėjo savanorio statusas. 1929 m. įteiktas savanorio kūrėjo medalis su liudijimu
Nr. 3244. 1932 m. apdovanotas Lietuvos Nepriklausomybės 10 metų jubiliejaus
medaliu Nr. 24620. Buvo šaulys, priklausė Lietuvos šaulių sąjungos Antrajam
rinktinės Užpalių būriui.
Būdamas aktyvus Lietuvos jaunimo sąjungos Užpalių skyriaus valdybos narys, palaikė glaudžius ryšius su Rokiškio gimnazijos aušrininkų kuopa. Ruošdavo
bendrus vakarus su vaidinimais. Jaunimo sąjunga 1923–1925 m. Jarusės Indrašienės
name nuomojo 2 kambarius. A. Tarvydas aktyviai dalyvavo kuriant Užpaliuose
kooperatyvines organizacijas: ūkininkų draugiją, pieno perdirbimo bendrovę, Žemės
ūkio smulkaus kredito bankelį, vartotojų kooperatyvą. Būdamas Užpalių pieno
perdirbimo bendrovės revizijos komisijos narys, prižiūrėjo ne tik pieninės, bet ir
Šaulių namų (dabartiniai kultūros namai) statybas.
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Išlaikęs gimnazijos 4 klasių baigimo egzaminus, 1934 m. baigęs Lietuvos kooperacijos tarybos organizuotus buhalterių kursus Kaune, ėjo Lietuvos kooperacijos
banko revizoriaus instruktoriaus pareigas, Marijampolės, Kaišiadorių ir Kėdainių
Žemės ūkio kredito draugijos bankuose buhalterio pareigas. Nuo 1937 m. iki
1957 m. dirbo Užpalių žemės ūkio smulkaus kredito bankelyje, Užpalių kooperatyve, TSRS Ž banko Lietuvos respublikinės kontoros Utenos skyriuje buhalteris.
Nuo 1957 m. iki 1973 m. dirbo Užpalių kolūkyje laisvai samdomu degalų ir
tepalų sandėlininku.
1925 m. vedė kaimyno dukterį Adelę Vaškelytę. Paėmęs banko paskolą,
paveldėtoje tėvų žemėje pasistatė gerus pastatus. kis (15 ha) buvo tvarkingas,
turėjo tais laikais pažangią ūkinę techniką. Laikė Lietuvos žalųjų veislės kontroliuojamus veislinius galvijus, iš Olandijos atvežtą hanoveronų veislės eržilą.
Rusų okupacijos metais buvo laikomas smetonininku, vokiečių okupacijos
metais – komunistu. Pirmieji buvo įrašę į vežamųjų į Sibirą sąrašą, antrieji norėjo
išgabenti į Vokietiją talkininkauti Reicho karo pramonei. Nuo tremties į Vokietiją
išgelbėjo vokietis Julius Kliupka, tuo metu administravęs Užpalių vls. ir gyvenęs
jų vienkiemyje. Žydų susidorojimo metu buvo uždrausta pasirodyti miestelyje.
Gyveno kukliai, niekuo nesigirdamas, labai rūpinosi šeima, ūkiu, o į priekaištą dėl išlaidavimo atsakydavo: K da ar nu esi askui rasi. Domėjosi pasaulio
įvykiais, politika, technika. Mirė 1982 m. patyręs daug neteisybės ir nesulaukęs
laisvos Lietuvos.
Išaugino du sūnus ir dvi dukteris. Labai norėjo, kad vaikai būtų išsilavinę, bet tai išsipildė tik iš dalies. Sūnus Vytautas baigė tik 6 skyrius, dirbo
kino mechaniku, gaisrininku. Sūnus Julius baigė suaugusiųjų vidurinę mokyklą,
dirbo Vilniaus šiluminėje elektrinėje kūriku. Duktė Irena Mikalauskienė Vilniaus
universitete įgijo pramonės ekonomikos specialybę, dirbo Statybos ir pramonės
ministerijoje. Duktė Jūra Šlepetienė habilituota gamtos mokslų daktarė, dirbo MA
oologijos ir parazitologijos institute. Gyvena Vilniuje.
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Muziejininkas Balys Tarvydas
Vanda Kuliešienė

Tai pedagogas, muziejininkas, archeologas, gimęs apie 1895 m. Užp liuose,
čia praleido savo vaikystę bei ankstyvosios jaunystės metus, čia įgijo pradinį
išsilavinimą. Kur mokėsi toliau, žinių neišliko. Apie 1913–1914 m. B. Tarvydas
pradėjo mokyti vaikus Užp lių pradžios mokykloje. Kaip prisiminė buvęs jo mokinys Pranas Melaikis (gim. 1900 m. Užpalių miestelyje), jis mokęs ne tik skaityti,
rašyti, bet ir „rokundos“. Rokuoti (skaičiuoti) mokęs iki 100, o ypač gabius – ir
iki 1000, mokė atlikti visus aritmetikos veiksmus. Buvęs malonus, linksmas, vaikų
nebausdavo. Turėjęs žurnaliuką, kuriame rašęs vaikams pažymius.
Įkūrus Užpaliuose 4 klasių vidurinę mokyklą, iki 1923 m. B. Tarvydas čia
dirbo, dėstė istoriją bei buhalteriją. ra žinių, kad keletą metų mokėsi kunigų
seminarijoje, tačiau dvasininku netapo.
Visą vėlesnį savo gyvenimą jis skyrė muziejininkystei, archeologijai. Kurį
laiką dirbo muziejuje Kaun , po to persikėlė į Šiauli s ir ilgus metus darbavosi
„Aušros“ muziejuje. Ištyrė daug kapinynų, pilkapių, senkapių Šiauli , J niškio,
Pl ngės apylinkėse, yra atspausdinęs apie dvidešimt darbų iš muziejininkystės
bei archeologijos srities.
1968 m. tapo pensininku, tačiau ligi senatvės (iki 1975 m.) tebedirbo Šiauli
„Aušros“ muziejuje.
Bendradarbiavo su įžymiu užpalėnu pedagogu, Uten s kraštotyros muziejaus
įkūrėju Antanu Namiku, rinko medžiagą apie savo gimtinės praeitį ir uoliai talkininkavo A. Namikui ruošiant Užpalių krašto monografiją, kuri, deja, per karus
ir okupacijas, kaip ir turtinga A. Namiko biblioteka, negrįžtamai dingo. Sklido
kalbos, kad kažkas matęs tą vertingą medžiagą arasuos , prie komjaunimo būstinės, suverstą makulatūros krūvoje. Kaip ta dviejų entuziastų surinkta kraštotyros
medžiaga atsidūrė net arasuose, šiandien jau vargu ar kas pasakys...
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Pirmasis Užpalių valsčiaus viršaitis Jonas TarvydasTarvydavičius, jo artimieji ir palikuonys
aren ė onas

uod ius Valensas

uod ius

Jonas Tarvydas-Tarvydavičius (1870–1946)
Gimė Užp liuose. Jo tėvai Martynas ir Barbora
turėjo vieną valaką žemės ir miestelyje, Bažnyčios
(dabar Pilies) gatvėje, gražią sodybą, kurią supo sodas, o kitoje gatvės pusėje žydėjo margaspalvė pieva.
Martyno ir Barboros šeimoje augo du sūnūs –
Kazimieras ir Jonas. Po tėvo mirties vyresnysis –
Kazimieras – tvarkė ūkį, Jonui, baigusiam Užp lių
dviklasę mokyklą, toliau mokytis sąlygų nebuvo, todėl
jis nutarė išmokti siūti. Keletą metų dirbo pas siuvėją.
Jonas buvo imlus, viskuo domėjosi, skaitė spaudą,
gautą iš knygnešių. Sulaukęs dvidešimt vienerių, buvo
pašauktas į armiją ir Petrapilyje husarų pulke tarnavo
artileristu. Po trejų metų paleistas iš kariuomenės,
valdiškoje įstaigoje gavo raštininko darbą, nes labai
.
gražiai kaligrafiškai rašė. Tuo metu Petrapilyje steigėsi . ar das a ie
lietuviškos draugijos, parapijos, chorai. Šioje veikloje
dalyvavo ir J. Tarvydavičius.
1886 m. Tarvydavičius sukūrė
šeimą su Barbora Lapinskaite. 1898 m.
Petrapilyje jiems gimė dvynukės Marija ir Ona, 1900 m. – Elžbieta. Gavusi
žinią apie brolio Kazimiero mirtį, šeima sugrįžo į tėviškę ir ėmėsi tvarkyti
ūkį. Čia jiems 1904 m. gimė Katrė,
1908 m. – Veronika, 1910 m. – Jonas.
1914 m. vyko žemės reforma – panaikinta
rėžių sistema, žemė padalyta valakais.
Jono Tarvydavičiaus šeima persikėlė į
Bajorų kaimo vienkiemį prie Šventosios. 1919 m. J. Tarvydavičius, išrinktas
Užpalių viršaičiu, sulietuvino pavardę –
pasirašinėdavo Tarvydu. Būdamas raštingas, sumanus, greitai įgijo autoritetą
ir viršaičio pareigas ėjo 15 metų. Likęs
jaunas našlys su šešetu vaikų, padedant
brolio žmonai Veronikai, vadinamai „tiote“, sugebėjo pavyzdingai juos auginti ir
auklėti Dievo ir Tėvynės meilės dvasia,
suteikti jiems išsimokslinimą.
. ar do ir B. a inskaitės santuoka.

.
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Lietuvos okupacija bei Pirmasis ir Antrasis pasauliniai karai išblaškė šeimą.
Vieni patyrė tremtis, kalinimus, nepanorusieji gyventi okupuotoje Lietuvoje traukėsi
iš jos, ėjo į pogrindį ir stojo ginti Lietuvos nepriklausomybės, tačiau visi siekė
mokslo, kūrė šeimas, brangino tėvų ir senelių tradicijas, iki šiol nenutraukia ryšių
su tėviške. Gimė graži tradicija rengti kraštiečių, giminių susitikimus. Kraštiečiai
nuolatos renkasi Užpaliuose Švč. Trejybės atlaidų dienomis, Jono Tarvydo šeimos
palikuonys nepamiršta tėviškės Bajorų vienkiemyje. Šalia šio vienkiemio įsikūrė
Nijolės ir Gerardo Jovarų šeimos sodyba su savitai gražiomis tradicijomis. Teritorijoje plevėsuoja giminės vėliava su herbu, sodybą globoja rūpintojėlis.

Ona Rozniekienė (1898–1994)
Vyriausioji duktė Ona, baigusi Marij mpolės gimnaziją, 1921 m. grįžo į
Užpali s, dirbo Užpalių progimnazijoje. Susitaupiusi pinigų studijavo lietuvių kalbą
ir literatūrą bei prancūzų kalbą Kauno universitete. Baigusi studijas mokytojavo
Alyta s, vėliau Marijampolės gimnazijose, aktyviai dalyvavo skautų veikloje. Sukūrė
šeimą su mokytoju Edgaru Roznieku. 1937 m. jiems gimė duktė Lilija. 1944 m.
šeima pasitraukė į Vakarus, Vokietijoje gyveno penkerius metus, 1949 m. persikėlė
į JAV. Apsigyvenusi Filadelfijoje, vėliau Čikagoje mokytojavo lituanistinėse mokyklose, dirbo lietuvių bendruomenėse, redagavo lietuviškas knygas. Mirė sulaukusi
garbaus amžiaus. Palaidota Čikagos lietuvių kapinėse.
Lilija Kizlaitienė 1959 m. Filadelfijoje baigė universitetą, įgijo chemikės specialybę, dirbo Čikagoje biochemijos laboratorijose. Ji priklausė skautų organizacijai,
dainavo lietuvių operos chore, dalyvavo visuomeninėje veikloje, rinko labdarą
Lietuvos vaikams. Susipažinusi su Viktoru, 1962 m. sukūrė šeimą. 1963 m. jiems
gimė duktė Danutė, 1964 m. – sūnus Tomas, 1971 m. – duktė Audra.
Dana Kizlaitytė 1995 m. baigė Loma Linda universiteto studijas Kalifornijoje, įgijo maisto technologijos specialybę. Laisvalaikiu lankė tautinių šokių grupę,
priklausė lietuvių skautų organizacijai, aplankė daugelį pasaulio šalių, 1998 m.
lankėsi Lietuvoj Dainų ir šokių šventėje.
Tomas Kizlaitis Ilinojaus universitete įgijo kompiuterių inžinieriaus specialybę, dirbo įvairiose įmonėse. 1992 m. sukūrė šeimą su Sev (albane), augina vaikus
Kenon, Sami, Martin.
Audra Kizlaitytė Čikagos universitete įgijo fizioterapijos specialybę, padeda
neįgaliems žmonėms gyventi visavertį gyvenimą. Lankė katalikišką mergaičių
gimnaziją, buvo aktyvi lietuviškoje veikloje; dalyvavo tautinių šokių šventėse
Kanadoje ir Čikagoje, priklausė skautų ir ateitininkų draugijoms. Mėgsta keliauti.
Didelį įspūdį paliko apsilankymai Lietuvoje 1987 m., su tėvu ir su motina 1994 m.
2003 m. ištekėjo už Jason Akai, augina du sūnus Peter ir Natan.

Marija Jovarienė (1898–1984)
Marija, baigusi Užpalių rusų mokyklą, toliau mokytis nenorėjo. Mėgo piešti,
siuvinėti, megzti, austi, rūpestingai auklėjo jaunesnes sesutes ir broliuką. Sulaukusi
23 metų sukūrė šeimą su užpaliečiu Simonu Jovaru. Jie augino Algirdą (1924–1996),
Ireną (1925–1995), Joną (gim. 1928) ir Antaną (1932–1995), rūpestingai slaugė
savo tėvelį, dėdienę, vyro motiną. Marija Jovarienė buvo labai švelnaus būdo,
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nuoširdi, kaimynų ir giminių mylima. Nežiūrint gausios šeimos ir nepriteklių, 9
metus globojo ir leido į mokslus iš tremties pabėgusį sesers Katrės sūnų Valensą.
Sulaukusi garbaus amžiaus mirė ir palaidota Užpalių kapinėse.
Algirdas Jovaras, tapęs pagalbininku tėvų ūkyje, 1944 m. buvo sovietų apkaltintas ryšiais su Lietuvos partizanais, suimtas ir nuteistas 15 metų kalėti. Jis
buvo įkalintas Vorkutos lageriuose, kur nežmoniškomis sąlygomis dirbo akmens
anglių kasyklose iki 1956 m. Grįžęs į Užpali s 1957 m. sukūrė šeimą su Genovaite
Dulkyte. Paskutinį gyvenimo dešimtmetį sunkiai sirgo, atsiliepė žiaurios įkalinimo
sąlygos. 1958 m. jiems gimė duktė Audronė, 1960 m. – sūnus Vidmantas. Algirdas
mirė ir palaidotas Užpaliuose. Audronė V lniuje įgijo skaičiavimo mašinų technikės
specialybę. 1979 m. ištekėjo už Jono Kublicko ir tais pačiais metais susilaukė dukters Jurgitos. Vidmantas baigė Vabalni ko žemės ūkio technikumą, 1984 m. vedė
Liliją Sunklodaitę. Jiems 1986 m. gimė sūnūs Mindaugas, o 1989 m. – Paulius.
Irena Musteikienė 1945 m. baigė mokytojų seminariją Kaune, 1956 m. Vilniaus pedagoginį institutą. Visa jos pedagoginė veikla susieta su Užpalių vidurine
mokykla. Darbe nuolat buvo diskriminuojama dėl įkalinto brolio. 1956 m. ištekėjo
už Jono Musteikio, susilaukė ir gražiai užaugino tris dukras. 1954 m. gimė Lilija,
1956 m. – Kristina ir 1961 m. – Jūratė. Irena labai rūpinosi šeima, aktyviai dalyvavo Užpalių bažnyčios parapijos veikloje. Jos meilę ir nuoširdumą pajuto visi,
kam teko su ja bendrauti, sunkiu pokario laikotarpiu materialiai padėjo giminėms.
Irena mirė 1995 m., palaidota Užpaliuose.
Lilija Vilniaus universitete baigė biologiją. 1976 m. ištekėjo už Gintauto Kvedaro. Jiems gimė du sūnūs: Marius (1976 m.) ir Donatas (1979 m.). Šeima sūnus
gražiai užaugino ir išmokslino, visi pamėgo sportą, keliones. Marius ir Donatas
aukštuosius mokslus baigė Lietuvos žemės ūkio universitete, magistrantūrą – Marius Kauno technologijos universitete, Donatas – Vilniaus universitete. 2008 m.
Marius vedė Agnę Bulovaitę ir 2010 m. susilaukė dukros Evelinos.
Kristina iš mažens mėgo muziką, turėjo gerą klausą ir balsą. Ji lankė muzikos
mokyklą Utenoj , o 1980 m. baigė Vilniaus konservatorijos Kla pėdos fakultetą. Dirbo
dėstytoja, vėliau buvo ilgametė Anykšči muzikos mokyklos direktorė. 1979 m.
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susituokė su Rimantu Vičinu. Jiems gimė dukros Laura 1981 m. ir Rūta 1994 m.
Laura 2003 m. baigė Vytauto Didžiojo universiteto tarptautinės teisės ir politikos
mokslų studijas. Abi dukros gabios muzikai, noriai lavina įgimtas savybes. Gaila,
kad Laura, negalėdama tinkamai pritaikyti savo įgytų žinių Lietuvoj , išvyko į
Airiją ir ten sėkmingai dirba. 2009 m. ji susituokė ir susilaukė dukters Olivijos.
Jūratė, kaip ir jos motina, nuo vaikystės norėjo būti mokytoja. Savo svajonę
įgyvendino baigusi P nevėžio pedagoginę mokyklą ir 1989 m. Šiauli pedagoginio instituto Kla pėdos skyrių. 1981 m. susituokė su Eugenijum Keraminu, kuris
turėjo 3 brolius ir 4 seseris. Jiems 1982 m. gimė Karolis, 1984 m. Justas, 1989 m.
Simonas, 1992 m. Marija. Abu tėvai labai darbštūs, rūpestingi ir dori. Nepabūgę
sunkumų, jie 1997 m. įkūrė vaikų globos sodybą ir gražiai globoja 14–16 vaikų,
dalis jų iš asocialių šeimų. Jų rūpestis savais ir globojamais vaikais vienodas.
Vaikus ne tik globoja, bet ir ugdo pastebėtus jų polinkius ir gabumus.
2004 m. Karolis vedė Indrę Žegūnaitę, 2005 m. susilaukė Pijaus, 2008 m. –
Beno.
Jonas Jovaras mokėsi Užpalių vidurinėje mokykloje iki 9 klasės, vėliau
atliko privalomąją karinę tarnybą Ukrainoje. Kaun , dirbdamas įvairiose įstaigose, vakarais mokėsi ir Kauno politechnikume įgijo tekstilininko specialybę. Nuo
1960 m. iki išėjimo į pensiją 1988 m. dirbo Aklųjų kombinate cecho viršininku.
1956 m. susituokė su Regina Ivanauskaite ir 1959 m. susilaukė sūnaus Gerardo,
1965 m. – dukters Jolantos. Jie labai rūpinosi vaikų auklėjimu ir išmokslinimu.
Šeima nuolat lankosi Užpaliuose, puoselėja tėvų atminimą ir tradicijas. Jonas pasižymi darbštumu, kruopštumu, daug padeda vaikų šeimoms gražinant tėviškę.
Gerardas 1977 m. baigė J. Jablonskio vidurinę mokyklą Kaune, 1982 m.
Kauno politechnikos institutą, kur įgijo inžinieriaus-statybininko specialybę. Jis
jau 28 metus sėkmingai dirba AB „Lietuvos dujos“ Kauno filiale, eina vadovo
pareigas. 1987 m. susituokė su vokiečių kalbos dėstytoja Nijole Baniulyte. Jiems
1988 m. gimė duktė Gertrūda, 1994 m. sūnus Gabrielius.
Gertrūda labai pareiginga, žingeidi, meniškos sielos, futbolo mėgėja, su
pagyrimu baigė „Santaros“ gimnaziją, nuo 2008 m. studijuoja leidybos dizainą
ir menotyrą Oksfordo universitete ir dirba universiteto bibliotekoje. Gabrielius –
aistringas sporto mėgėjas, kompiuterių žinovas ir geras tėvų pagalbininkas. Gerardas ir Nijolė labai kūrybingi, meniški, senų giminės tradicijų puoselėtojai ir
naujų kūrėjai. Jie nuolatinių pusbrolių susitikimų skatintojai, sukūrė šeimos herbą,
vėliavą ir giminės bajorų sąjungą, daug pastangų įdėjo sodybai prie Šventosios
įkurti ir aplinkai gražinti.
Jolanta baigė Kauno J. Jablonskio vidurinę mokyklą ir Kauno politechnikos
institutą, įgijo lengvosios pramonės audimo inžinierės specialybę, studijavo sociologiją Vytauto Didžiojo universitete. Ji – grožio puoselėtoja darbe ir namuose.
Dirba grožio studijoje, nuolat keliauja po užsienio šalis, dalyvauja tobulinimosi
seminaruose. 1989 m. ištekėjo už Raimondo Baniulio. 1990 m. susilaukė dukros
Evelinos, 1998 m. – Kotrynos. Evelina baigė Kauno „Santaros“ gimnaziją. Domisi
muzika, baigė M. Martynaičio dailės mokyklą. Nuo 2010 m. studijuoja dizainą
Vilniaus dailės akademijos Kauno filiale. Kotryna – „ žuolo“ katalikiškosios
mokyklos moksleivė.
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Antanas Jovaras (1932–1995) mokėsi Užpalių vidurinėje mokykloje, buvo
pagrindinis darbininkas savo ūkyje, mokykloje tapo geru sportininku. Jis trejus
metus tarnavo sovietinėje armijoje Uzbekijoje. Po armijos dirbo vairuotoju, pasižymėjo nuoširdumu, paprastumu, mokėjimu bendrauti. 1972 m. vedė aistringą žirgų
mylėtoją Viktoriją Rastenytę ir 1972 m. susilaukė dukros Neringos, 1976 m. – Eglės.
Abi dukros baigė Užpalių vidurinę mokyklą, Lietuvos žemės ūkio universitetą ir
sėkmingai dirba Utenoj pagal įgytas specialybes. Eglė 2008 m. baigė magistrantūros studijas Kauno technologijos universitete.
Neringa 2000 m. ištekėjo už Šarūno Šmatavičiaus ir 2001 m. susilaukė
dukters Šarūnės.

Elžbieta Juozėnienė (1900–1993)
Gimė Petrapily, būdama dvejų metų su tėvais grįžo į Užpalius. Čia baigė rusišką pradžios mokyklą. 1926 m. ištekėjo už ūkininko Kristupo Juozėno iš
Ant lieptės valsčiaus Ba triškių bažnytkaimio P kunigės vienkiemio. Baigė namų
ruošos kursus ir tapo gera ūkio šeimininke, audėja. 1936 m. jiems gimė duktė
Irena. Pokario metais arasų krašte, kaip ir visoje Lietuvoje, vyko karas po karo,
susirėmimai tarp partizanų ir stribų, ūkininkai patyrė negandų. 1944 m. Elžbietos
ir Kristupo šeima apšaukiama „liaudies priešais“, Kristupas areštuojamas, įkalinamas aras kalėjime, nuteisiamas dešimčiai metų, po metų ištremiamas į Permės
srities Niroblago lagerį, kur netrukus mirė. Elžbieta su dukra buvo išvarytos iš
namų, ūkis „išbuožintas“. Iš pradžių jos glaudėsi pas vyro seserį ofiją, kurią
netrukus ištrėmė į Sibirą. Tada persikėlė į Užpalius, pas seserį Mariją, kur gyveno
iki 1956 m. Dukrai baigus mokslus, Elžbieta su dukros šeima gyveno Kėd iniuose,
rūpinosi anūkais, ten mirė ir palaidota.
Irena Stanislauskienė Antalieptės vidurinėje mokykloje baigė 9 klases,
1954 m. – Užpalių vidurinę mokyklą, 1956 m. – Kauno pedagoginę mokyklą ir
pradėjo dirbti Kėdainių rajono Med kšių mokykloje. 1959 m. ji ištekėjo už Stasio
Stanislausko. 1960 m. gimė sūnus Raimundas, 1961 m. – Eugenijus, 1967 m. – duktė
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Rūta. Irena neakivaizdiniu būdu baigė Vilniaus pedagoginį institutą, 35 metus
dėstė rusų kalbą ir literatūrą Kėdainių mokyklose. Buvo labai energinga pedagogė,
organizavo užklasinį darbą, vadovavo tautinių šokių kolektyvui, dalyvavo dainų
šventėse, dainavo etnografiniame ansamblyje. Išėjusi į pensiją, šešerius metus vadovavo rajono gėlininkų draugijai, 16 metų – pedagogų sambūrio „Branda“ veiklai.
Surinko medžiagą, paruošė ir išleido knygą „Amžinai gyvi“ apie Kėdainių krašto
partizanų kovas, renka medžiagą apie Kėdainių apskrities mokytojus tremtinius.
Didelė gamtos mylėtoja, grožio puoselėtoja namuose ir sode.
Raimundas baigė Kėdainių vidurinę mokyklą ir Vilniaus inžinerinio statybos instituto kelių statybos inžinerijos studijas. Dirba ir gyvena Vilniuje. Mėgsta
muziką, literatūrą, sportą.
Eugenijus Kėdainių mokykloje baigė 8 klases, Panevėžio hidromelioracijos
technikumą. Vedė Dalią Žukaitę. 1990 m. susilaukė dukros Brigitos. Eugenijus
ilgametis „Lifosos“ darbuotojas. Brigita, baigusi Kėdainių muzikos mokyklą, Kauno J. Gruodžio konservatoriją, studijuoja Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje.
Rūta baigė Kėdainių mokyklą ir Kauno politechnikos institutą, įgijo inžinierės
sistemotechnikės specialybę. 1990 m. ištekėjo už tremtinių sūnaus Vlado Tiškaus,
gimusio Krasnojarsko krašte. 1990 m. jiems gimė duktė Ugnė, 1994 m. – sūnus
Domantas.
Ugnė, baigusi Kėdainių gimnaziją su pagyrimu, muzikos ir kalbų mokyklas, studijuoja Vilniaus valstybiniame universitete mediciną. Ji myli gamtą, ypač
arklius, domisi hipoterapija, nori juos panaudoti neįgaliųjų reabilitacijai, todėl
su didžiausiu malonumu vasaras leidžia Viktorijos Jovarienės sodyboje, jodinėja,
treniruoja ir prižiūri arklius. Domantas mokosi Kėdainių „Šviesiojoje“ gimnazijoje,
lanko sporto mokyklą, perspektyvus krepšininkas.

Katrė Puodžiuvienė (1904–2000)
Gimė Užpaliuose, baigė pradžios mokyklą, nuo 1918 m. mokėsi Utenos
„Saulės“ gimnazijoje, baigė dvejų metų mokytojų kursus ir metus dirbo Debeikių
mokykloje. 1927 m. baigė Kauno „Saulės“ mokytojų seminariją ir buvo paskirta Velyk nų kaimo (Leli nų vls.) mokyklos vedėja, 1929 m. perkelta dirbti į
Alunt s pradžios mokyklą. Šios mokyklos vedėju dirbo Jonas Puodžius, su juo
Katrė 1934 m. sukūrė šeimą. Kaune gimė sūnūs Jonas Rytis (1935 m.) ir Valensas
(1938 m.). Mokytojai daug laiko skyrė švietimui, mokymui ir mokinių auklėjimui
tautine, patriotine dvasia. Organizavo jaunųjų ūkininkų būrelį, skatino vienkiemių,
sodybų apželdinimo darbus, rengė mokomąsias ekskursijas kraštui pažinti. Jonas
Puodžius, būdamas Šaulių sąjungos būrio vadas, Tautininkų sąjungos narys, Jaunalietuvių sąjungos narys, organizuodavo mokykloje ir miestelyje reikšmingų datų
minėjimus, kvietė kovoti už Vilniaus išvadavimą, skatino mokinius ir miestelio
gyventojus nepaklusti okupantams, ginti Lietuvos nepriklausomybę. Už tai jis
neliko nepastebėtas. 1938 m. Jonas apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio
Gedimino penktojo laipsnio ordinu ir medaliu už pagalbą artimam. 1940 m. vasarą
dalyvaudami mokytojų suvažiavime Kaune, nepaklusdami okupantų skleidžiamai
ideologijai, kartu su visais giedojo nepriklausomos Lietuvos himną. 1941 m. birželio 14 d. šeima suimta ir ištremta į Sibirą. Jonas Puodžius atskirtas nuo šeimos,
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įkalintas Krasnojarsko lageryje (Rešotuose), kur po 5 mėnesių žuvo, palaidotas
nežinomoje miško tranšėjoje. Jonas Puodžius 2008 m. pripažintas Laisvės kovų
dalyviu (po mirties). Katrė Puodžiuvienė su mažamečiais vaikais ištremta į Altajaus kraštą, po metų – į Jakutiją prie Laptevų jūros. 1944–1947 m. vaikai lankė
rusišką Trofimovsko mokyklą, jų motina, gindama šeimą nuo bado, sunkiai dirbo
įvairius darbus (malkų ruošos, žvejybos, ligoninėje). Rašyti ir skaityti lietuviškai
motinos mokė vaikus prie žibalinės lempos ar balanos ant narų (gultų).
1947 m. šeima persikėlė į Jakutsko miestą, o 1948 m. motina, gavusi giminių
paramą iš Lietuvos, ryžosi vaikus slapta, su nežinoma šeima, išsiųsti į Lietuvą.
Maskvoje jie buvo suimti kaip beglobiai ir įkalinti vaikų globos namuose. Motina
ir giminės apie vaikų likimą sužinojo tik po mėnesio ir giminių pastangomis jie
buvo pervežti į Lietuvą, pateko į giminių globą. Katrė liko Jakutske. Į Lietuvą
grįžo 1956 m. ir gyveno su seserimi Veronika Tarvydaite. Mirė Vilniuje, palaidota
Kaune, Petrašiūnų kapinėse.
Joną Rytį Puodžių, grįžusį iš Sibiro, priglaudė teta Veronika Tarvydaitė.
Baigęs Kauno pirmosios mokyklos 7 klases, Kauno politechnikumą ir Kauno
politechnikos instituto skaičiavimo technikos specialybę, buvo paskirtas dirbti į
Specialų konstravimo biurą prie Vilniaus skaičiavimo mašinų gamyklos. 1960–1979
metais ėjo inžinieriaus, sektoriaus, skyriaus vedėjo pareigas, projektavo elektronines skaičiavimo mašinas, dirbo mokslinį darbą. 1979 m. apgynė disertaciją,
įgijo daktaro mokslinį laipsnį. 1979–1991 m. Kauno technologijos universitete ėjo
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docento, skaičiavimo centro direktoriaus pareigas, skaitė paskaitas studentams,
vadovavo jų praktikos darbams. 1991 m. pakviestas į Vilnių dirbo mokslo ir studijų institucijose, Švietimo ir mokslo ministerijoje viceministru, patarėju Lietuvos
mokslo taryboje. Greta tiesioginio darbo, dalyvavo tremties istorijos visuomeninėje veikloje, aktyviai dalyvauja Lapteviečių brolijos veikloje, 2010 m. išrinktas
Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos pirmininku. Jis yra parengęs ar
sudaręs per 10 leidinių. J. R. Puodžiui 1989 m. suteiktas nusipelniusio inžinieriaus
garbės vardas, 2005 m. apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino
ordino Riterio kryžiumi, 2007 m. Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie
Lietuvos vyriausybės Garbės aukso ženklu „Už nuopelnus“. 1961 m. susituokė
su gydytoja Marija Keršyte. Jos tėvas, Lietuvos savanoris, vengdamas sovietinės
okupacijos, pasitraukė į Vakarus, todėl dukra mielai dalyvauja ir remia tremties
ir rezistencijos istorijos sklaidos renginius. Už tai apdovanota Tautinių mažumų
ir išeivijos departamento prie Lietuvos vyriausybės Garbės sidabro ženklu „Už
nuopelnus“. Sūnus Dalius (1964–2003) 1988 m. baigė Kauno medicinos institutą,
stažavosi Švedijoje, Vokietijoje, JAV. Įgijęs aukščiausią gydytojo ortopedo kvalifikaciją, dirbo Kauno klinikose, vienas iš pirmųjų įsisavino sąnarių pakeitimo ir kitas
ortopedines operacijas. 1987 m. vedė profesoriaus Puodžiukyno anūkę, gydytoją
Editą Marchertaitę, jiems 1989 m. gimė sūnus Jonas, 1994 m. – dukra Dalia. Jonas studijuoja Kauno technologijos universiteto Socialinių mokslų fakultete. Dalia
mokosi Kauno J. Jablonskio gimnazijoje, domisi sportu, daile, rengiasi studijuoti
architektūros mokslus.
Valensas Puodžius, grįžęs iš Sibiro, apsigyveno pas tetą. Daugiavaikėje
Jovarų šeimoje jis tęsė mokslą Užpalių mokykloje, kurią baigė 1956 m., įstojo į
Kauno politechnikos institutą. 1961 m. įgijo inžinieriaus-statybininko kvalifikaciją.
13 metų dalyvavo pagrindinėse Lietuvos pramoninių objektų statybose, vėliau 30
metų vadovavo įmonei „Kauno dujos“. 1988 m. jam suteiktas Lietuvos nusipelniusio inžinieriaus garbės vardas. Nuo 1996 m. visą dešimtmetį aktyviai dalyvavo
tarptautinio M. K. Čiurlionio „LIONS“ klubo veikloje teikiant pagalbą senelių
ir vaikų namams bei silpnaregiams. Su broliu tėvams atminti jų žemėje įveisė
rekreacinį mišką, kuriame pasodino 2600 ąžuolų.
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1962 m. susituokė su nepriklausomos Lietuvos karininko kapitono dukra
Audrone aborskyte. Už dalyvavimą 1941 metų sukilime jos tėvui 2001 m. (po
mirties) suteiktas kario savanorio statusas. 1966 m. gimė sūnus Giedrius, kuris
mokėsi Kauno J. Jablonskio mokykloje, studijavo Kauno politechnikos institute
ir tapo kvalifikuotu inžinierium-mechaniku. Studijų metais su draugais aktyviai
dalyvavo renginiuose už nepriklausomos Lietuvos atkūrimą, parašė laišką JAV
prezidentui (jį komentavo „Amerikos balsas“). Vėliau jis tobulinosi Kopenhagos
verslo mokykloje ir Londono Sičio universitete. Nuo 1993 m. dirba tarptautinėje
kompanijoje „Kraft Food Lietuva“, nuo 1997 m. logistikos direktorius. 1991 m.
susituokė su inžiniere Vilma Jonaityte. Jiems 1997 m. gimė sūnus Justas, kuris
mokosi V. Kudirkos mokykloje ir A. Kačanausko muzikos mokykloje. Šešerius
metus dalyvauja Kauno muzikinio teatro spektakliuose, žaidžia tenisą, domisi
informatika, gabus matematikai.
Giedrius su šeima daug keliauja, slidinėja kalnuose, buriuoja, profesionaliai
fotografuoja.

Veronika Tarvydaitė (1908–2008)
Veronika Tarvydaitė gimė 1908 m. Užpaliuose. 1928 m. baigusi Utenos
„Saulės“ gimnaziją, įstojo į Kauno aukštesniąją meno mokyklą. Studijuodama
Kaune, ji gyveno pusbrolio operos solisto (žinomo tenoro) Aleksandro Kutkaus
ir Jadvygos Vencevičaitės (operos solistės) šeimoje. 1937 m. baigė mokyklą, įgijo
grafikės specialybę. Kutkai, važiuodami vasaros atostogų į užsienį, meno mokyklos
baigimo proga pakvietė važiuoti ir Veroniką. Ten ji aplankė Berlyno, Vienos, Milano, Venecijos, San Remo, Laigeljos ir kitų miestų muziejus. Lietuvoje įsidarbino
Lietuvos banko Joniškio skyriuje. Nuo 1940 m. mokytojavo (piešimo mokytoja)
Ras inių ir Kauno gimnazijose. 1948 m., sutaupiusi pinigų ir sulaukusi giminių
paramos, išsikvietė sesers Katrės 13 ir 10 metų vaikus iš Sibiro ir rūpinosi jų
mokslu ir gyvenimu Lietuvoje. Už tai pakliuvo į KGB akiratį, buvo kviečiama
bendradarbiauti, tačiau „susitarti“ nepavyko. Veronika mėgo keliauti, aplankė
Latviją, Estiją, Kaukazą, gimines JAV ir Kanadoje. Sulaukusi 100 metų 2008 m.
mirė Vilniuje ir palaidota Kauno Petrašiūnų kapinėse.

Jonas Tarvydas (1910–1998)
Gimė Užpaliuose, baigė Užpalių progimnazijos 4 klases, mokėsi Sal žemės
ūkio mokykloje, tačiau ūkininkauti nenorėjo. Dirbo draudimo agentu. 1936 m.
vedė Veroniką Žvyronaitę ir Užpaliuose atidarė parduotuvę. 1938 m. Užpaliuose
gimė sūnus Romas.
Gyvenimas ėjo, viena po kitos užklupo rusų ir vokiečių okupacijos. Būdamas aktyvus patriotas, J. Tarvydas rėmė pasipriešinimo okupantams sąjūdį. Tapo
aišku, jog, pasinėrus į antisovietinę propagandą, artėjant rusų kariuomenei būtų
pražūtinga likti Lietuvoje, todėl jis pasitraukė į Vakarus. 1944 m. traukdamasis iš
Lietuvos, tuo metu tarnaudamas Plikšių dvare prie Sedos, nuleido pulko vėliavą ir
ja apsivyniojęs kūną su pulku traukėsi į Kla pėdą, N riją, Vokietijos link. 1945 m.
vasario 16 d. vėliava buvo iškelta Vokietijoje Liubeko, 1946 m. Oberleningo lietuvių stovyklose. Vėliau Jonas persikėlė į Angliją, dirbo vairuotoju, elektriku, šilko
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fabrike audėju. Jo saugoma vėliava 1947 m. vasario 16 d. plevėsavo Manheimo
8724-ojoje Dariaus ir Girėno kuopoje, ji buvo keliama lietuvių gyvenvietėse. 1951 m.
persikėlė į Kanadą, dirbo tabako ūkyje, akmens skaldykloje, ligoninėje sanitaru.
1953 m. susituokė su Magdalena, įsigijo kuklų namelį, mėgo auginti gėles, nuolat
domėjosi Lietuvos gyvenimu, rūpinosi lietuvybės reikalais Kanadoje ir parama
Lietuvai. Jonas du kartus lankėsi Lietuvoje. Jų šeimoje Kanadoje ne kartą svečiavosi
giminės iš Lietuvos. Penkiasdešimt metų saugota brangiausia relikvija – trispalvė –
paskutinį kartą Kanadoje plevėsavo amiltono lietuvių šaulių šventėje 1993 m.
rugpjūčio 22 d. Iškilmingai nuleista vėliava grąžinta į Lietuvą. 1994 m. vasario
16 d. ji atšventinta Užpalių bažnyčioje ir perduota Užpalių muziejui. 1996 06 10
vėliava buvo išnešta į aikštę atidengiant lentą prie namo, kuriame veikė KGB
štabas. J. Tarvydas mirė amiltone, su žmona Magdalena palaidotas lietuviškose
Anapilio kapinėse prie Toronto.
Romas Tarvydas, Užpaliuose baigęs 6 klases, su motina persikėlė į Kauną,
baigęs 7 klasę, įstojo į Kauno politechnikumą. Įgijęs ryšininko kvalifikaciją, dirbo
Marijampolėje, Kauno ryšių skyriuje. 1964 m. vedė mokslo draugę Ireną, 1966 m.
susilaukė sūnaus Dainiaus. Išsiskyręs su Irena, vedė Mildą. Mėgsta fotografuoti,
taiso laikrodžius, radijo aparatūrą. Sūnus Dainius vedęs, turi dukrą Sandrą.
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Geologijos paslapčių žinovas Rimvydas Tarvydas
Stanislo as Balčiūnas

Geologas, gamtos mokslų daktaras, docentas, nusipelnęs geologijos darbuotojas, ilgametis Vilniaus universiteto
Gamtos fakulteto dekanas, idrologijos
ir inžinerinės geologijos katedros vedėjas.
Gimė jis 1928 m. gruodžio 28 d.
Užpaliuose, garsios siuvėjos Veronikos ir
ūkininko Juozo šeimoje. Iš penkių Tarvydų vaikų jis buvo vyriausias. Nepaprastą
darbštumą, sumanumą, atkaklumą, veržlumą, kuriais ir vadovavosi visą savo
gyvenimą, Rimvydas paveldėjo iš tėvų,
ypač iš motinos.
Mokėsi Utenos 1-ojoje berniukų Be eik
et
i
das ar das u o
gimnazijoje, 1947 m. įstojo į Vilniaus Vilniaus uni ersiteto a tos akulteto dekanas
universiteto Gamtos fakultetą. 1952 m.
jį baigęs, iki 1957 m. dirbo vyresniuoju dėstytoju Mineralogijos katedroje.
1957 m. įsteigus Lietuvos geologijos ir gelmių apsaugos valdybą, R. Tarvydas tapo jos viršininku. Būdamas vienas svarbiausių respublikos geologinių
darbų organizatorių, Rimvydas pralaužė pirmuosius ledus ir sukūrė geologijos
tarnybos lietuviškąjį branduolį, stiprino geologinių tyrimų techninę bazę, telkė ir
ugdė jaunuosius specialistus. Pradėtu ir atliktu jo darbu tiriant respublikos žemės
gelmes naudojamasi ir dabar, atkūrus Lietuvos nepriklausomybę.
Šias pareigas R. Tarvydas ėjo iki 1959-ųjų. 1960 m. jis įstojo į aspirantūrą
ir 1961 m. apgynė disertaciją „Pietinio Pabaltijo paskutinio apledėjimo kristalinių
uolienų rieduliai ir jų mineraloginė petrografinė charakteristika“.
R. Tarvydui buvo suteiktas geologijos ir mineralogijos mokslų kandidato
laipsnis, vėliau – docento vardas. Nuo 1961 iki 1964 m. jis dirbo Lietuvos MA
Geologijos ir geografijos institute sektoriaus vadovu, 1964–1968 m. Geologijos institute fizinių ir cheminių metodų tyrimo laboratorijos viršininku, išplėtė Lietuvos
mineralinių žaliavų tyrimus, sustiprino institutų laboratorinių tyrimų bazę. 1968 m.
R. Tarvydas pakviestas vadovauti Vilniaus universiteto idrologijos ir inžinerinės
geologijos katedrai. Beveik 20 metų (1970–1989) doc. R. Tarvydas buvo Vilniaus
universiteto Gamtos fakulteto dekanas. Būdamas talentingas vadovas ir plačių
pažiūrų gamtininkas, jis subūrė įvairių sričių dėstytojų ir mokslininkų kolektyvą,
daug nuveikė rekonstruojant fakulteto pastatą, plečiant mokslinių tyrimų kryptis.
Studentams skaitė naudingųjų iškasenų, geologijos, inžinerinės geodinamikos, geologijos istorijos, specialybės įvado ir kitus kursus.
Docentas R. Tarvydas buvo vienas iniciatorių steigiant Kairėnų botanikos
sodą, plečiant ir kuriant dendrologijos, genetinių tyrimų, pomologijos ir kitus
skyrius, tobulinant jų materialinę ir techninę bazes.
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Paskelbta nemažai jo darbų kvartero geologijos, naudingųjų iškasenų, inžinerinės geologijos ir geologijos istorijos temomis. Remdamasis pasaulio mokslininkų žiniomis ir apibendrindamas ilgametę patirtį, parengė ir išleido vadovėlį
„Naudingųjų iškasenų telkinių susidarymo geologiniai pagrindai“, inžinerinės
geodinamikos mokymo priemonių ciklą (7 knygos).
R. Tarvydui Užpaliai buvo tarsi atgaivos oazė, kurioje jis pailsėdavo po
įtempto mokslinio ir pedagoginio darbo ir kasdienių rūpesčių. Šventa jam buvo
gimtoji tėvų žemė, jos žmonės, Šventoji ir visas nuostabusis Aukštaitijos kraštas.
Per atostogas ir laisvalaikiu jis su žmona, dukterimi ir anūkais nuolat būdavo
savo tėvų sodyboje.
R. Tarvydas turėjo sumanymų, idėjų, kaip rekonstruoti senąjį Užpalių malūną, sutvarkyti Šventosios upės užtvanką, atgaivinant senąją atšaką, tekančią pro
malūną, išvalyti vagą, prižiūrėti pakrantes, taip pat planavo Užpalių vidurinėje
mokykloje įkurti geologijos muziejų. Šie sumanymai ne kartą buvo aptariami su
miestelio vadovais, kitais specialistais. Jų įgyvendinti R. Tarvydas nesuspėjo, nes
1996 m. išėjo Amžinybėn...
Docentas nuoširdžiai bendravo su Užpalių miestelio, jo apylinkių žmonėmis.
Savo kraštiečiams nuolat patardavo ir, jei reikėdavo, padėdavo išsirinkti specialybę, rekomenduodamas dažniausiai tam tikrą aukštąją mokyklą. Daug pastangų
padėjo, kad nuo Vyžuon iki Užpalių būtų išasfaltuotas kelias.
Dažnai R. Tarvydas lankydavosi įvairiose respublikos mokyklose, kraštiečių
susirinkimuose Utenoje ir Užpaliuose, supažindindavo jaunimą su savo specialybės
specifika, daug reikšmės teikdamas gamtosaugos klausimams, meilei gimtajam
kraštui.
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Giminės šaknų atradimas
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Jau ne kartą esu pastebėjęs, kad užpalėnams daug kas pavydi. Ir ne tik
todėl, kad iš šio krašto kilę daug žymių Lietuvos žmonių, bet ir todėl, kad užpalėnai puoselėja gražias tradicijas, labai vertina ryšius su gimine, su kraštiečiais,
o kai kas, nors nė karto nėra buvęs Užp liuose, čia atranda savo šaknis, savo
senelių, prosenelių gimtinę.
Taip atsitiko ir šį kartą, kai istorikė genealogė Kornelija Gureckaitė, dažnai
besidominti mūsų tautiečių genealogija, sudarinėjanti giminės medžius, pradėjusi
kapstytis vilniečio Gedimino Tursos, dabar garsios statybų įmonės „Merko statyba“
valdybos pirmininko šeimos praeityje, aptiko, kad jo senelių, prosenelių giminė
kilusi iš Užp lių krašto.
Gedimino tėvai, galima drąsiai sakyti, Lietuvoje žinomi žmonės. Tėvas
Gediminas Jonas Tursa – garsus gamtos mokslų specialistas, mama – Vilniaus
universiteto lietuvių kalbos profesorė Regina Koženiauskienė. Gedimino brolis
Andrius ekonomistas, baigęs O fordo universitetą, sesuo Birutė – informacinių
technologijų firmos vadovė Amerikoje, o Gediminas baigęs Vilniaus universitetą. Kaip pats prisimena, Lietuvai atgavus nepriklausomybę, atsidarius vartams į
užsienius, išvyko tiesiai Amerikon, išskrido į Niujorką, vėliau gyveno Los Andžele (Santa Monikoje), nesibaidydamas ir nevengdamas sunkaus, juodo darbo
statybose. Pradėjęs dirbti pagalbiniu darbininku, greit iškilo iki padalinio vadovo, rado laiko mokytis tarptautinio verslo vadybos gudrybių. Taigi, po ketverių
metų, gerokai prakutęs ir finansiškai, ir akiratį praplėtęs, pažinęs amerikonišką
gyvenimo būdą ir verslą, sugrįžo į Lietuvą ir pradėjo veiklą nekilnojamojo turto
sferoje, ėmė vadovauti stambių objektų statyboms. Jo rankų ir gebėjimų, statybų
vadovo patirties paliesti ir Vilniaus senamiesčio unikalūs objektai – „Senamiesčio
dominija“, „Sapiegos dominija“, prie „Stiklių“ naujam gyvenimui prikeltas didelis
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pastatas – Gaono g. 8 ir, žinoma, visiems vilniečiams jau pažįstami naujieji sostinės statiniai – „Panorama“, Balsių vidurinė mokykla. Už šią modernią mokyklą
dėkingi ne tik mokinių tėvai ir moksleiviai, bet ir Seimo pirmininkė Irena Degutienė mokyklos atidarymo iškilmėse nuoširdžiai dėkojo UAB „Merko statyba“
valdybos pirmininkui Gediminui Tursai.
Pastaruoju metu Gediminas užsidegęs idėja pastatyti paminklą broliams Vileišiams – Petrui, Antanui ir Jonui. Gediminas Tursa gali didžiuotis esąs Lietuvos
patriotas, Jono Vileišio proanūkis. Matyt, jo genuose yra vileišiško atsidavimo
Lietuvai. Broliai Vileišiai amžininkų akyse buvo asmenybės, kurių svarbiausias
tikslas – atgaivinti lietuvybę, laisvą žodį ir spaudą, atkurti valstybingumą ir rūpintis tautos likimu.
Beje, ar tik ne pagarba tautos praeičiai Gediminą Tursą paskatino giliai
domėtis savo senelių, prosenelių gyvenimu. Užsisakęs giminės medžius, istorikės
Kornelijos Gureckaitės prašė surasti visus galimus giminės pėdsakus. Genealogė,
kruopščiai dirbdama archyvuose, vartydama senuosius bažnyčių, dvarų dokumentus, surado Tursų giminės šaknis Užp liuose. Gedimino Tursos senelio tėvas
Benediktas, gimęs Užpaliuose, buvo geležinkelininkas ir pagal specialybę darbą
rado Tbilisyje, ten gyveno, ten gimė senelis Karolis, ir tik Lietuvai atgavus nepriklausomybę, senelio tėvas Benediktas su sūnumis grįžo į Užpali s.
Kai šiuos faktus sužinojo Gediminas Tursa, jam parūpo apsilankyti Užpaliuose, susitikti su senelių kraštiečiais ir savo keturiems vaikams parodyti, kur
gyveno senelis ir proseneliai. Jo žmona Eglė – finansininkė, ekonomistė, pagimdė
Petrą, kuriam jau 15 metų, Antanui – 10, Onai – 8, Agotai – tik 3, o neseniai dar
ir tapytojos diplomą gavo. Gal sostinės vaikams patiks gražus Užpalių kraštas

2234

U Ž PA L I

A

Ž

Ž

P

A

I

I

I

A

I

I

A

Tursų giminės genealogija 1733–1940 metais
Korneli a

ure kaitė

Remiantis išlikusiais rašytiniais
šaltiniais – bažnytiniais metrikais, reviziniais surašymais, Užp lių dvaro inventoriais, parapijiečių surašymais, kurie
saugomi tiek archyvuose, tiek pačioje
Užpalių bažnyčioje, buvo sudarytas Tursų giminės genealoginis medis. Pagal
istorinių šaltinių duomenis nustatyta,
jog seniausi žinomi Tursų giminės atstovai – Juozas Tursa ir Kazimieras
Tursa. Pastarasis gimė apie 1733 m.
Tai pavyko nustatyti radus šio asmens
mirties metrikus (mirties dieną 1806 m.
Kazimieras turėjo 73 metus). 1789 m.
Užpalių inventoriuje įrašytas Andrius
Tursa. Visi šie asmenys yra hipotetiniai
giminės pradininkai. Vis dėlto remiantis
istoriniais šaltiniais, nepavyko nustatyti,
kuris yra kurios šakos atstovas. Kita
vertus, kai kurie faktoriai liudija, jog šie
ršulė ursienė ir Benediktas ursa
ilis e
asmenys tikrai priklauso šiai giminei.
.
1. Giminė sėsli (atlikus genealo- a ie
ginį tyrimą paaiškėjo, jog giminė per
tiriamąjį laikotarpį buvo įsitvirtinusi Užpalių miestelyje arba aplink jį esančiuose
kaimuose – Gl nskio, Abromiškio, Pasali , Kušli , Vygėlių. Tik XIX a. pabaigoje
pastebimas nežymus judėjimas į gretimas parapijas ir vietoves, pvz., Vyžuon
parapijos teritoriją. Benediktas išvyko į Gruziją. Nepatvirtintais duomenimis, gali
būti, jog vienas iš Dominyko, Kazimiero sūnaus, šeimos narių išvyko į Ameriką.
2. Giminės pavardė nekito (tik XIX a. pirmojoje pusėje pasitaikė keletas
atvejų, kai pavardė buvo sulenkinta – Tursevičius).
XVIII–XIX a. sandūroje išsiskiria 5 Tursų atšakos – Mykolo, Kazimiero,
Liudviko, Jono ir Tado.
Mykolo atšaka. Mykolas Tursa (1775–1805) 1798 m. vedė eciliją Grodytę,
su kuria susilaukė 3 vaikų: Agotos (gim. 1799), Kazimiero (1802–1880) ir Vincento (gim. 1804). Mykolo sūnus Kazimieras 1819 m. vedė Antaniną Buivydaitę
(1804–1878). Su ja susilaukė 11 vaikų: Marcijonos (1823–1841), Teresės (gim. 1824),
Teodozijos (gim. 1827), Ignoto (1831–1843), Jono (gim. 1833), Juozo (1836–1838),
Dominyko (1837–1838), Veronikos (1839–1842), Onos (gim. 1842), Mortos (gim. 1844)
ir Dominyko (gim. 1847). Vyresnėlė Marcijona arba Marijona mirė sulaukusi 18
metų nuo karščiavimo. Teresės ir Teodozijos likimai nežinomi. Ignotas būdamas
12 metų nuskendo. Juozas, Veronika ir Dominykas vyresnysis mirė vaikystėje.
Jaunesnysis Dominykas 1878 m. vedė Grasildą Baukytę (1859), su kuria susi2235
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laukė Juozo (1880), Jokūbo (1882), Agotos (1883), Prano (1885), Julijonos (1888),
Veronikos (1891), Jono (1897–1899) ir Dominyko (1902–1908). Dukra Julijona mirė
sulaukusi 17 metų nuo džiovos, jaunėliai Jonas ir Dominykas – vaikystėje. Dukra
Veronika 1911 m. ištekėjo už Felikso Jovaro. Vyriausias sūnus Juozas susituokė
su Agota Javaraite, su kuria 1912 m. susilaukė dukters Valerijos.
Kazimiero atšaka. Kazimieras Tursa (deja, nėra žinomos jo gimimo ir
mirties datos) buvo vedęs Eleną Gureckaitę. Su ja susilaukė Kazimiero (1795–
1872), Tomo (1799–1856), Uršulės (gim. 1800), Viktorijos (gim. 1802), Barboros
(gim. 1804) ir Bartolomiejaus (1806–1806). Dukrų likimai nežinomi, o jaunėlis
mirė nesulaukęs metukų. Vyriausias sūnus Kazimieras 1820 m. vedė Veroniką
Audzevičiutę (1804–1877). Jų vaikai: Veronika (1821), Uršulė (1824), Juozas Kazimieras (1826–1857), Ona (1832), Dominykas (1828–1829), Agota Barbora (1830),
Morta (1836), Kotryna (1846). Veronikos, Uršulės, Agotos, Barboros ir Mortos
likimai nežinomi (tiesa, kai kuriuose inventoriuose Morta pažymėta kaip piemenaitė, tarnaujanti kitose šeimose). Dominykas mirė vaikystėje. Juozas Kazimieras
1853 m. vedė Veroniką Masiliūnaitę, tačiau žuvo per nelaimingą atsitikimą po
savęs nepalikęs vaikų. Jaunėlė Kotryna 1862 m. ištekėjo už Antano Bružio, su
kuriuo susilaukė dukters Grasildos (1863).
Kitas Kazimiero sūnus Tomas buvo vedęs tris kartus. Pirmoji žmona Marijona Razytė (santuokos sakramentas priimtas 1817 m. Užpalių bažnyčioje). Su ja
susilaukė: Veronikos (1818), Mortos Kotrynos (1822), Juozo Tomo (1824), Vitalio
Jurgio (1827), Karolinos (1829–1829), Juozo (1832–1835), Kazimiero (1838–1843),
Rachelės (1836), Monikos (1831), Elžbietos (1830). Morta Kotryna 1860 m. susilaukė nesantuokinės dukters Karolinos, vėliau ištekėjo, tačiau tolimesnis likimas
nežinomas. Mortos Kotrynos sesuo Elžbieta susilaukė dviejų nesantuokinių
dukrų – Onos (1863–1863) ir Anelės (1865). Vyresnėlė sulaukusi vos mėnesio
amžiaus mirė. Monika ištekėjo už Kazimiero Jugulo. Rachelė 1860 m. susilaukė
nesantuokinės dukters Elžbietos. Antrą kartą Tomas Tursa vedė 1841 m. Žmona –
našlė Viktorija Sunklodaitė-Tutinienė. Su ja susilaukė Veronikos (1842–1843), Juo2236
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zapotos (1844) ir Vincento (1849–1849).
Veronika ir Vincentas mirė vaikystėje.
Trečioji žmona taip pat našlė – Uršulė Jugailienė. Su ja susilaukė dukters
Konstancijos (1851). Tomo sūnų likimai
nežinomi.
Liudviko atšaka. Remiantis surastais istoriniais šaltiniais, Liudvikas
Tursa turėjo vieną sūnų – Jokūbą (1798–
1862), kuris buvo vedęs Teresę Gaučiutę
(1802–1874). Su žmona Jokūbas susilaukė
sūnų: Antano (1831), Juozo (1833), Justino (1835–1837), Liudviko (1837), Kazimiero (1840) ir Konstantino (1842–1843).
Justinas ir Konstantinas mirė vaikystėje.
Juozo, Liudviko, Kazimiero likimai nežinomi. Vyriausiasis Antanas Tursa vedė
Rozaliją Paukenytę. Su ja susilaukė 7
vaikų: Povilo (1864–1864), dvynių Jono
ir Kazimiero (1865), Elžbietos (1867), Karolis ursa ir a asis edi inas ursa.
.
Prano (1870), Justino (1874) ir Dominyko (1877). Vyriausias Povilas mirė
vaikystėje. Kazimiero, Elžbietos, Prano, Justino ir Dominyko likimai nežinomi.
Vienas iš dvynių – Jonas Tursa 1909 m. vedė Emiliją Barovskytę, su ja susilaukė
sūnaus Antano (1909).
Jono atšaka (tiesioginė linija). Remiantis turimais istoriniais šaltiniais nepavyko nustatyti nei Jono Tursos, nei jo žmonos Viktorijos Verpakovskytės gimimo
ir mirties datų. Žinoma tik tiek, jog jie susituokė 1802 m. Santuokoje susilaukė
3 vaikų: Veronikos (1806), Kasparo (1804–1869) ir Karolinos (1814). Dukrų likimai nežinomi. Sūnus Kasparas, remiantis 1841 m. Užpalių parapijos parapijiečių
surašymu, dvare dirbo vežiku. 1837 m. į žmonas paėmė našlę, dvaro šeimininkę
(gaspadinę) Karoliną Labeikienę, kuri už Kasparą buvo vyresnė beveik 10 metų.
Iš ankstesnės santuokos Karolina atsivedė du sūnus – Justiną (1824) ir Kasparą
(1830). Ginčytina trečiojo sūnaus Jono tėvystė, kadangi nerasti jo gimimo metrikai, o kiti istoriniai šaltiniai prieštaringi. Remiantis 1847 m. inventoriumi Jonui
tuo metu buvo 7 metai, vadinasi, jis turėtų būti gimęs apie 1840 m., t. y. po
Kasparo ir Karolinos santuokos. Tačiau remiantis jo mirties metrikais ir kitais
duomenimis iš parapijiečių surašymų ir inventorių – jis turėtų būti gimęs apie
1834 m., tokiu atveju galimai Kasparas įsivaikino Karolinos vaikus (arba tik
Joną) ir davė savo pavardę.
Vyriausias Karolinos sūnus Justinas Labeikis buvo vedęs Elžbietą (pavardė
nežinoma, gimusi apie 1822 m.), su kuria susilaukė: Viktorijos (gim. 1844), Karolinos (1847), Uršulės (1856), Grasildos (1861) ir Antano (1863). Remiantis 1865 m.
Užpalių valsčiaus surašymu, Justinas Labeikis 1855 m. buvo paimtas į rekrūtus.
Jaunėlis Jonas (1840–1875, mirties metrikuose įrašytas kaip kareivis) buvo vedęs
2237
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Karolis

ursa

Oną Vikaitę (Vitkaitę, Vitkevičiūtę). Su žmona susilaukė Justino (1867), Veronikos (1868), Prano (1870), Benedikto (1872) ir Karolinos Kotrynos (1874). Abiejų
dukrų ir sūnaus Prano likimai nežinomi. Vyresnysis sūnus Justinas 1899 m. vedė
Veroniką Gražytę. Su ja turėjo du vaikus – Oną (1903) ir Rapolą (1908). Justino
brolis Benediktas, remiantis 1887 m. Glinskių kaimo, esančio Užpalių valsčiuje,
surašymu, 1893 m. stojo į tarnybą. Iš šeimos pasakojimų žinoma, jog Benediktas
dirbo geležinkeliuose, buvo išsiųstas į Tfilisį (dab. Tbilisis). Buvo vedęs Uršulę,
kurios pavardė, deja, nežinoma. Su ja susilaukė dviejų sūnų: Karolio (1901–1995)
ir Adomo (1904–1971). Karolis, grįžęs į Lietuvą, 1932 m. vedė Birutę Vileišytę,
su kuria susilaukė Gedimino (1934) ir Redos (1940). (Karolio santuokos ir vaikų
gimimo datos įrašytos remiantis Jono Aničo monografija „Jonas Vileišis“.)
Tado atšaka. Tadas (1768–1808) buvo vedęs du kartus. Su pirmąja žmona
Kotryna Ažusienyte (1772–1806) susilaukė trijų vaikų: Elžbietos (1800), Juditos
(1802) ir Antano (1804–1804). Dukrų likimai nežinomi, o sūnus Antanas mirė
vaikystėje. Antrą karą Tadas Tursa vedė 1806 m. (sudarant šią santuoką liudijo Jonas Tursa, todėl galima daryti prielaidą, jog Tadą ir Joną siejo artimas
giminystės ryšys: broliai, pusbroliai ir pan.), žmona – Judita Vilutytė. Antrojoje
santuokoje gimė du vaikai – Agota Viktorija (1806) ir Simonas (1807). Abiejų
vaikų likimai nežinomi, todėl linija laikoma nutrūkusia.
Tursų giminės genealoginis medis sudarytas remiantis istoriniais šaltiniais,
esančiais archyvuose ir Užpalių parapijos bažnyčioje:
1.
2.
3.
4.

1765 m. Užpalių
1773 m. Užpalių
1789 m. Užpalių
1828 m. Užpalių
bylos nr. 79.
5. 1830 m. Užpalių
bylos nr. 80.
6. 1832 m. Užpalių
bylos nr. 82.

dvaro inventorius.
inventorius, V , SA 18193.
inventorius, V , f. 525, ap. 8, b. 1.
parapijos gyventojų sąrašas,
ali
KB ar

as,

parapijos gyventojų sąrašas,

ali

KB ar

as,

parapijos gyventojų sąrašas,

ali

KB ar

as,
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7. 1833 m. Užpalių inventorius, V , f. 525, ap. 8, b. 172.
8. 1837 m. Užpalių parapijos gyventojų sąrašas,
ali
KB ar
as,
bylos nr. 82.
9. 1841 m. Užpalių parapijos gyventojų sąrašas,
ali
KB ar
as,
nr. 83.
10. 1843 m. Užpalių parapijos gyventojų sąrašas,
ali
KB ar
as,
byla nr. 84
11. 1847 m. Užpalių inventorius, V , f. 525, ap. 2, b. 908.
12. 1848 m. Užpalių parapijos gyventojų sąrašas,
ali
KB ar
as,
byla nr. 85.
13. 1852 m. Užpalių parapijos gyventojų sąrašas,
ali
KB ar
as,
byla nr. 87.
14. 1858 m. Užpalių revizinis surašymas, V , f. 1262, ap. 1, b. 15.
15. 1865 m. Užpalių valsčiaus surašymas, V , f. 703, ap. 1, b. 516.
16. 1866 m. Užpalių parapijos gyventojų sąrašas,
ali
KB ar
as,
byla nr. 90.
17. 1877 m. Užpalių parapijos gyventojų sąrašas,
ali
KB ar
as,
byla nr. 92.
18. 1887 m. Glinskių kaimo surašymas, V , f. 703, ap. 1, b. 525.
19. Gimimo, santuokos, mirties metrikai surinkti iš bylų, esančių šiuose
saugomuose fonduose: V , f. 669, ap. 19 (Utenos dekanato metrikų
knygos (1865–1912) ir V , f. 669, ap. 1 (Utenos–Kupiškio dekanato
metrikų knygos (1798–1865).
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Tursų giminės genealoginis medis (1733–1940 m.)

Mykolas (1775–1805),
1798 . edė
e ili
rod t
ota

ar i ona
eresė

(1824–)

eodo i a

(1827–)

notas

(~1760–1840)

Veronika

(1799–)
(1823–1841)

Kazimieras Tursa edė
len
ure kait

(1821–)

Ka i ieras

(1802–1880),
1819 m.

edė
ntanin
Buit dait

(1804–1878)

Vin entas
(1804–)

ršulė

(1824–)

uo as
Ka i ieras
(1826–1857),
1853 . edė
Veronik
asiliūnait

(1831–1843)

na

onas

(1832–)

uo as

(1828–1829)

o in kas

ota
Bar ora

(1833–)

o in kas

(1836–1838)

(1830–)

(1837–1838)

orta

Veronika

(1839–1842)

na

(1842–)

orta

rasilda

(1863–)

(1844–)

o in kas
(1847–),
1878 m.
edė
rasild
Bauk t
(1859–)

uo as
(1880–),
edė
ot
a arait
okū as

(1882–)

ota

(1883–)

ranas

(1885–)

uli ona

(1888–1905)

Veronika
(1891–),
1911 m.
ištekė o u
elikso
o aro

Veronika

edė
ari on
a t

orta
Kotr na

(1799–1856),
1817 m.

(1785–1841),
1841 m.

(1822–)

edė ršul
u ailien

(1829–1829)

(1815–)

ršulė

(1806–)

Si onas
(1807–)

Karolina
l ieta

(1830–)

Bartolo ie us

(1832–1835)

(1806–1806)

ota
Viktori a

(1827–)

Bar ora
(1804–)

(1860–)

(1824–)

onika
(1831–),
ištekė o u
Ka i iero
u ulo

(1802–)

Karolina

uo as o as
Vitalis ur is

(1818–1848),
1849 m.

ntanas

(1804–1804)

(1818–)

edė
Viktori
utinien

Viktori a

(1912–)

udita

(1802–)

o as

Kotr na

Valeri a

(1800–)

Veronik
ud e ičiut
(1804–1877)

(1800–)

1862 m.
ištekė o u
ntano
Bru io

l ieta

Ka i ieras

(1795–1872),
1820 . edė

(1836–)
(~1846–),

Tadas Tursa (1768–1808),
edė Kotr n
usien t
(1772–1806), 1806 . edė
udit Vilut t

na

(1863–1863)

nelė

(1865–)

uo as

a elė

(1836–)

l ieta

(1860–)

Ka i ieras

(1838–1843)

Veronika

(1842–1843)

uo a ota
(1844–)

na

(1848–)

Vin entas

(1849–1849)

Konstan i a
(1851–)

onas

(1897–1899)

o in kas

(1902–1908)

2240

U Ž PA L I

Juozas Tursa

V

A

a. r.

Ž

Ž

P

A

I

I

I

A

I

I

A

Kazimieras Tursa (1733–1806)

Andrius Tursa
Jonas, 1802 . edė
Viktori Ver ako sk t

Liudvikas

okū as

(1798–1862),

edė eres
aučiut

(1802–1874)

ntanas
edė
o ali
auken t

(1831–)

uo as

(1833–)

ustinas

(1835–1837)

iud ikas
(1837–)

Ka i ieras

o ilas

Ka i ieras
(1865–)

onas (1865–),
1909 m.
edė
ili
Baro sk t

ustinas

Kas aras
a eikis

(1909–)

(1806–)

Karolina
(1814–)

ranas

Konstantinas
(1842–1843)

ntanas

l ieta

(1870–)

Veronika
ota

(1803–1863)

(1867–)

(1840–)

Karolin
a eikien

ustinas
a eikis
(1824–),
edė
l iet

Kas aras

(1804–1869),
1837 . edė

(1864–1864)

na

(1903–)

a olas

(1874–)

o in kas

(1908–)

(1877–)

ustinas
(1867–),
1899 m.
edė
Veronik
ra t

(1822–)

(1830–)

onas

(~1840–1875),

edė
n
Vikait

Viktori a
(1844)

Karolina
(1847–)

ršulė

(1856–)

rasilda

(1861–)

ntanas

(1863–)

Veronika
(1868–)

ranas

(1870–)

edi inas
(1934–)

eda

(1940–)

Karolis

(1901–1995),
1932 m.

edė Birut
Vileiš t
do as

(1904–1971)

Benediktas

(1872–~1952),

edė

ršul

Karolina
Kotr na
(1874–)

Užsakė Gediminas Tursa.
Sudarė istorikė genealogė Kornelija Gureckaitė.
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Jonas Urbonas kilnios dvasios užpalėnas
Vanda Kuliešienė

Jo gimtinė – Deg sių kaimas. Mokėsi Ilči kų aštuonmetėje, vėliau – Užp lių vidurinėje mokykloje. Dėl nuoširdaus būdo, vidinės kultūros, linksmumo
Jonas Urbonas mokytojų ir bendramokslių buvo mylimas ir vertinamas. Visur
buvo reikalingas kaip geras dainininkas,
puikus aktorius, sumanus organizatorius.
Gavęs brandos atestatą, pradėjo
studijuoti Vilniaus universitete prancūzų kalbą, bet dėl pablogėjusios sveikatos
šių studijų teko atsisakyti. 1984 m. baigė
Vilniaus kultūros mokyklą – masinių
renginių režisūrą. Dirbo Uten s ATĮ
bendrabučio auklėtoju, Pieno kombinato
kultūros klube. Jam įsidarbinus Užpalių kultūros namuose, renginiai įgavo
naują atspalvį.
pač plačiai Jono Urbono talentas
atsiskleidė 1993 m. pradėjus dirbti Utenos
kultūros rūmuose. Daugelį metų be jo
neapsiėjo beveik nė vienas šių namų Jonas Urbonas
renginys. Uteniškiai jį buvo pamilę kaip
masinių renginių vedėją, neprilygstamą žodžio meistrą, gimtosios užpalėnų tarmės puoselėtoją. Visa Lietuva Joną Urboną pažinojo kaip kaimo kapelų šventės
„Linksmoji armonika“ gaspadorių Mataušą. Jonas ir savo bendradarbiams niekada
nešykštėjo kūrybinių minčių, idėjų, patarimų, visada buvo pareigingumo, darbštumo, išradingumo pavyzdys kitiems, buvo mylimas ir gerbiamas. Rašė scenarijus,
kūrė dainų tekstus, eiles. Vaidino Žaliaduonių teatre, vedė folkloro ansamblio
„Utauta“ koncertus. Sunku būtų suskaičiuoti Jono Urbono suvaidintus personažus.
Tai Kalėdų Senelis, Saldainių ponas, Karalius, Pirklys ir kt. Jis visada pasitempęs
klasikinių renginių vedėjas ir liaudišku humoru trykštantis aukštaitis.
Tačiau kad ir kur būtų dirbęs ar buvęs, Jono Urbono širdis visada linko
Užpalių kraštan, gimtinės pusėn. Jonas buvo dažnas svečias savo buvusioje mokykloje, užpalėnų šventėse, pas draugus. Ir amžinam poilsiui 2000 m. jis atgulė
Užpalių kapinėse, šalia savo tėvų.
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Melioracijos profesorius Rimantas Urbonas
iš Armoniškio
Albinas Kusta

Rimantas Urbonas gimė 1935 m. rugsėjo 26 d.
Arm niškio kaime, Uten s apskrityje.
1959 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją
(dabar – Lietuvos žemės ūkio universitetas), 1963–
1966 m. studijavo Lietuvos žemės ūkio akademijos
aspirantūroje.
1959–1963 m. – K piškio, P ndėlio ir aras
melioracijos organizacijų inžinierius, nuo 1966 m. –
Lietuvos žemės ūkio akademijos dėstytojas, 1967 m.
apgynė technikos mokslų kandidato disertaciją, 1970 m.
jam suteiktas docento vardas. 1968–1971 m. – idromelioracijos ir žemėtvarkos fakulteto dekanas, 1975–
1978 m. – Malio Respublikos žemės ūkio politechnikos
instituto hidrotechnikos dėstytojas.
Grįžęs iš užsienio, R. Urbonas toliau dirbo Melioracijos katedroje docentu, dėstė pagrindinį hidrotechnikos inžinieriaus studijų dalyką – žemių sausinimą.
1988 m. įsitraukė į Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio
veiklą. Lietuvos žemės ūkio akademijoje susibūrus
LPS grupei, tapo vienu iš jos lyderių.
1989 m. birželio 7 d. išplėstiniame Akademijos Profesorius Rimantas Urbonas
tarybos posėdyje R. Urbonas išrenkamas Akademijos rektoriumi. Jis – vienuoliktasis Lietuvos žemės ūkio akademijos rektorius ir
pirmasis po Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo, Lietuvos atgimimo laikotarpiu
aktyviai dalyvavęs kuriant ir tvirtinant naują Lietuvos žemės ūkio universiteto
statutą, pertvarkant studijas pagal Vakarų universitetų modelį.
1990 m. Rimantui Urbonui suteikiamas profesoriaus vardas. Vadovavimas
akademijai, ilgalaikės komandiruotės pareikalavo daug dvasinių ir fizinių jėgų.
Pasibaigus rektoriaus kadencijai (1994 m. lapkričio mėn.), iki pat mirties dirbo
profesoriumi Melioracijos katedroje.
R. Urbonas – ilgametis Lietuvos žemės ūkio universiteto, Lietuvos vandens
ūkio instituto tarybų narys. Įkūrė Universiteto profesorių klubą, iki pat mirties
buvo jo prezidentas.
Vienas ir kartu su bendraautoriais parašė 6 vadovėlius, keletą knygų, metodinių patarimų studentams, tarp jų – „Melioracija. Sausinimas“ (1988), „Žemės
ūkio melioracija“ (su R. Tumu, 1975), „Assainissement agricole et drainage“ (1977)
bei per 130 mokslinių ir mokslo populiarinimo straipsnių melioracijos, sausinimo,
drenažo, hidrologijos, vandens balanso, aplinkosaugos temomis.
Mirė 1998 m. lapkričio 20 d. Ka no rajone.
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Povilas Vaitonis – pasaulinio garso šachmatininkas
Vanda Kuliešienė

Jis gimė 1911 m. Pradinį mokslą
gavo Užpaliuose, vėliau lankė Panevėžio
gimnaziją. Buvo įstojęs į Kauno Vytauto
Didžiojo universitetą, tačiau studijas teko
nutraukti ir aukštojo mokslo diplomą įgyti jau Kanadoje. Dirbo komercijos srityje.
Prieš karą P. Vaitonis buvo Lietuvos šuolių su kartimi čempionas, disko
metimo prizininkas. Vaikystėje gerai išmokęs žaisti šachmatais, liko šiai sporto
šakai ištikimas visą gyvenimą. Vaistininkas Stasys Balčiūnas prisimena, kaip
P. Vaitonis nepriklausomos Lietuvos laikais žaidė Užpalių mokyklos aikštėje gyvomis figūromis – šachmatų vietoje buvo
progimnazijos mokiniai. Ir gyvendamas
išeivijoje, P. Vaitonis dalyvavo tarptautiniuose turnyruose, pasaulio šachmatų
olimpiadose. Net du kartus buvo Kanados šachmatų čempionas, pirmasis iš
lietuvių gavo tarptautinio meistro vardą.
Mirė P. Vaitonis 1983 m. balandžio
28 d. amiltone.

Povilas Vaitonis
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Albino Vanago gyvenimo žingsniai
Mari a D vy aitien

Gražus aukštaičių kraštas. Derlingos žemės, lygūs laukai. Darbštūs, Tėvynę
mylintys Lietuvos ūkininkai augino daug L etuvai žadančių savo vaikų. Albinas
Algirdas gimė 1931 m. liepos 20 d. ramiame Vil čių kaime. Baigęs Kiš nų pradžios mokyklą, metus mokėsi Uten s „Saulės“ gimnazijoje. Toliau mokslus tęsė
Svėdas vidurinėje mokykloje. 1949 m. tėvus išvežė į Kazačinskio rajoną, Krasnojarsko kraštą. Gyvenimo ir mokslo sąlygos labai pablogėjo. Mokslą tęsė V lniuje
suaugusiųjų vidurinėje mokykloje.
Dirbo Baldų fabrike Paupio gatvėje, Dailės kombinate, Prekybos ministerijoje,
nes trūko lėšų. Net ir sunkiausiomis gyvenimo akimirkomis galima rasti išeitį,
atsiranda gerų žmonių, kurie labai padeda sunkiomis akimirkomis. Su didele meile
Albinas Algirdas prisimena Dailės kombinate sutiktą dailininkę Juliją Šalkauskienę, Stasio Šalkauskio, filosofo, filosofijos daktaro, žmoną, kuri globojo, įkvėpė
drąsos ir pasitikėjimo. Visų gerų žmonių palaikomas ir skatinamas 1951 m. įstojo
į Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą, Fizikos ir matematikos fakultetą. Su
dėkingumu prisimena šaunius instituto dėstytojus: dekaną Vincą Mockų, dėstytoją
Vytautą Gavelį, kurie, suprasdami esamą padėtį, mokėjo tylėti, kai to reikėjo;
Petras Katilius, žymiausias matematikas, patriarchas, užstodavo pagirdamas. Po
trečio kurso pedagoginės praktikos A. A. Vanagas gavo pasiūlymą dirbti Vilniaus
Salomėjos Nėries mokykloje. Bet jis laikėsi duoto pasižadėjimo – baigęs mokslus
dirbti P nevėžio rajone, Raguv s vidurinėje mokykloje. Ten ir išvyko.
Buvo aktyvus visuomenininkas. Dainavo instituto chore, žaidė krepšinio
komandos rinktinėje, šachmatų varžybose buvo tarp trijų geriausių šachmatininkų.
Juos treniravo Vladas Mikėnas, pasaulio šachmatų čempionų „siaubas“. Du kartus
buvo Vilniaus rajono šachmatų varžybų čempionas.
Albinas Algirdas dirbo Vilniaus Salomėjos Nėries vidurinėje mokykloje, Raguvos vidurinėje mokykloje, B ivydiškių žemės ūkio technikume, Vilniaus Mykolo
Biržiškos gimnazijoje – visur dėstė matematiką. Dainavo choruose, ansambliuose,
Jono Bosko bažnyčios chore.
1959 m. vedė Vidą Matulionytę – bibliotekininkę. Užaugino du sūnus:
Egidijų ir Kęstutį.
Sūnus Kęstutis 2003 m. baigė Gedimino technikos universitetą, verslo vadybos
specialybę, įgijo magistro laipsnį. Nuo 2000 m. dirbo UAB „ anza lizingas“, nuo
2005 m. – AB „Invalda“ grupės įmonėse (UAB „Invalda Real Estate“, AB FMĮ*
„Finasta“), nuo 2007 m. valdo fondą Rum nijoje (Bukar šte) ir teikia finansinių
konsultacijų paslaugas. Turi žmoną Vilmą, augina du sūnus: Kristupą ir Mykolą.
Egidijus 1979 m. baigė Vilniaus miesto 15-ąją vidurinę mokyklą, 1984 m.
Vilniaus universiteto Fizikos fakultetą, įgijo fizikos mokytojo specialybę. Nuo 1984
iki 1999 m. dirbo inžinieriumi „Ventos“ mikroelektronikos institute, inžinieriumi ir
jaunesniuoju mokslo darbuotoju Vilniaus universitete, studijavo Vilniaus universitete doktorantūroje, stažavosi Lozanos
federaliniame politechnikos institute bei * FMĮ – finansų maklerio įmonė.
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Strasbūro medžiagų fizikos ir chemijos
institute. Pastarajame 1997–1998 m. taip
pat atliko podaktarines studijas, vėliau
dirbo Vilniaus universiteto Medžiagotyros ir taikomųjų mokslų institute. Jis
1997 m. apgynė fizikos mokslų daktaro
disertaciją ir įgijo daktaro laipsnį.
Egidijus 1999 m. pagal kontraktą
išvyko į Jap niją dirbti sistemų inžinieriumi. Naujoje darbovietėje T kijuje
jis kūrė optines sistemas medžiagoms
tirti ir apdoroti Japonijos universitetų, privačių kompanijų laboratorijoms.
Dažniausiai šiose sistemose buvo naudojami lazeriai kaip šviesos šaltiniai ir
pagrindiniai instrumentai.
2004 m. jis buvo pakviestas užim- Al inas Al ir as Vana as (kair e) ir
sūnus
ti vadovaujančiojo inžinieriaus pareigas
i i us Vana as
besikuriančioje „pumpurinėje“ okaido
universiteto įmonėje Japonijos šiaurėje – Sapore. Dėl tinkamų vystymo krypčių
ir kuriamų naujų medžiagų apdorojimo technologijų įmonė išgyveno ir sustiprėjo. Praėjus penkeriems metams ši aukštųjų technologijų įmonė tapo pelninga ir
susilaukė puikių investuotojų įvertinimų. Nuo 2007 m. Egidijus įmonėje užima
technologijos direktoriaus pareigas.
Kartu su Egidijum į tolimąją Japoniją 1999 m. išvyko ir šeima: žmona
Laimutė ir dešimtmetis sūnus Laurynas. Šeima 2001 m. pagausėjo – gimė sūnus
Rapolas.
Laimutė muzikos mokytojos ir chorinio dirigavimo profesiją įgijo Vilniaus
Tallat Kelpšos konservatorijoje (1985) ir Lietuvos muzikos akademijoje (1990).
Lietuvoje ji aktyviai dalyvavo kultūriniame muzikiniame gyvenime: dalyvavo kelių chorų koncertinėje veikloje, Dainų šventėse, koncertinėse kelionėse užsienyje.
T kijuje Laimutė laikė visą namų ūkį, prižiūrėjo ir lavino vaikus. Vis dėlto
ji rasdavo laiko pažinti Japonijos kultūrą: kalbą, muziką, menus. Laimutė studijavo
Ikebanos Sogetsu mokyklos stilių, įgijo mokytojos (sensei) kvalifikaciją ir diplomą. Ji lankė japonų kalbos kursus, vedė fortepijono, dainavimo, lietuvių kalbos
pamokas japonams, koncertavo Edogawos (vienas iš Tokijo rajonų) savivaldybės
kasmet rengiamuose tautų draugystės koncertuose. Lietuvos ambasados prašymu
ji ruošė ir pristatė lietuviškus valgius Fuji televizijos rodytai laidai apie Lietuvą,
davė interviu žurnalui lietuviškos virtuvės tema. Taip pat ruošė Lietuvos pristatymo numerį koncerte, skirtame naujų šalių narių priėmimui į Europos Sąjungą,
Tokijuje 2004 metais gegužės 10 dieną.
Jau Sapore 2009 m. Laimutė buvo pakviesta vadovauti japonų katalikų
bendruomenės Saporo katedros chorui. Šioje veikloje ji puikiai pasirodė, pelnė
bendruomenės pagarbą ir simpatijas. Paruošė ir dalyvavo LILA 2010 festivalyje
Sapore su kitataučių (ne japonų) katalikų bendruomenės Saporo katedros choru.
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Laim s ir

i i aus

Vana ų eima
v

al

s

Ja ni a

m

i i us Laima
a las (ant rankų)
ir Laurynas Vana ai
Ja ni

e

m

Lietuv s am asa a
ki u e
Laima ir

air e
i i us

Vana ai
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Laurynas, Lietuvoje pasimokęs trejus metus, su tėvais atvyko į Tokiją, į
visiškai naują ir nepažįstamą kultūrinę ir kalbinę aplinką. Japoniškoje mokykloje
jis pradėjo lankyti ketvirtą klasę. Mokykloje japonų kalbos mokytojai su Laurynu
dirbo papildomai, taip pat jis lankė papildomas mokamas repetitorių pamokas.
Laurynas sėkmingai baigė pradinę ir vidurinę mokyklą, įstojo į gimnaziją Sapore
ir baigė ją kaip vienas iš dešimties geriausių mokinių.
2008 m. Laurynas įstojo į okaido universitetą, biotechnologijos specialybę.
Įsitraukė į aktyvią studentišką veiklą: įkūrė šachmatų klubą okaido universitete,
vadovauja vienam iš studentiškų mokslo būrelių, dirba asistentu kompiuterinio
raštingumo kursuose studentams ir moksleivių biologijos mokslo būrelyje.
Rapolas gimė Tokijuje 2001 m., dabar mokosi pradinėje mokykloje, lanko
papildomas japonų kalbos pamokas, namuose mokosi lietuvių ir anglų kalbų.
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horvedys Juozas Vanagas
Lina Juk nien

Įvairiai žmonės nueina šį žemiškąjį kelią. Nevienodus ir pėdsakus palieka po savęs. Vieni po kurio laiko pamirštami neturint ką apie juos pasakyti.
Kiti gi įsirėžia į žmonių atmintį dar
nebaigę žemiškojo kelio. Prie pastarųjų
priskirčiau žinomą Lietuvos chorų vadovą Juozą Vanagą Jis, skirtingai nuo
daugelio Lietuvos chorvedžių, visą gyvenimą dirbo tik su chorais, neieškodamas kito pragyvenimo šaltinio. Darbas
su chorais Juozo Vanago gyvenime tapo
jo dvasios ir kūno penu. Tad dabar,
sulaukęs garbaus amžiaus, turi ką prisiminti ir kuo pasidalyti su kitais.
Kai rašai apie vieną ar kitą kultūros darbininką, savaime iškyla klausimas, o kuo gi jis išsiskiria iš kitų Kuo
ypatingas jo kūrybinės veiklos braižas,
kad yra prasmės apie tai kalbėti Juk
kiekvienas meno pasaulio atstovas yra Jaunas ch rų iri entas Ju as Vana as
savaip įdomus ir nepakartojamas. Tad
vyturi
urnal vir ely e
m
kur slypi Juozo Vanago išskirtinumas
Pirmiausia reikėtų prisiminti tai, jog Juozas Vanagas iki šiol Lietuvoje yra
nepralenktas kaip talentingas ir aistringas chorų organizatorius. Apie jį tarp kolegų sklido toks pasakymas: „I lai ink Vana m nuly e
is ir ten su urs ch r
Ir tikrai, iš šalies kartais atrodydavo, jog Vanago chorai atsiranda „iš nieko“,
tuščioje vietoje. Bet taip tik atrodydavo. O kaip buvo, žino tik pats Juozas Vanagas, iki šiol neatskleidžiantis kai kurių savo organizacinio darbo paslapčių. Jeigu
jo vadovaujamo choro interesai reikalauja, Juozas Vanagas nesivaržys, nepabijos
nueiti pas pačius aukščiausius sovietinės Lietuvos vadovus ir „išspaus“, ko jam
reikia. Kolegos tik stebisi, kaip tam Vanagui pavyksta, ko kitas tikrai nesugebėtų
padaryti. Netgi buvo atvejų, kai vienas kitas choro dainininkas neturėjo teisės
išvykti su choru į užsienį, kaip nepatikimas sovietų valdžiai, o Juozas Vanagas
kažkokiu stebuklingu būdu gavo leidimą jam išvykti. Gal kartais Juozas Vanagas
sovietinės valdžios atstovams ir įkyrėdavo, bet jo atkaklumas visada nugalėdavo
ir jis pasiekdavo, ką užsibrėžęs. Tad nieko nuostabaus, jog tuometinis sovietinės
Lietuvos „prezidentas“ J. Paleckis su Juozu Vanagu net gatvėje sveikindavosi.
Jau nekalbant apie jo sugebėjimą įvesti chorus net į Maskvos Kremliaus teatro
sceną. Šniukštinėju po savo atmintį ir nepamenu, kad dar kuris mėgėjų choras iš
Lietuvos būtų koncertavęs Maskvos Kremliaus teatre. Buvo ir juodų dienų Juozo
2249
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Vanago kūrybinėje biografijoje. Jo iš- M terų ir vyrų ch ras Ai as Maskv e
garsinti vyrų ir moterų chorai „Aidas“
remliu e
k ncert
veikina maskvie iai
dėl subjektyvių ir objektyvių priežasčių
ar ų
Justas aleckis (centre) J Vana as
ėmė ir „išspietė“. Pradžioje vyrai, o ( irmas i e in s riklau ęs)
po kurio laiko ir moterys. Visi laukia,
kaip dabar Vanagas gyvens be chorų. Bet Juozas Vanagas, sukandęs dantis ir
atstatęs likimui sprandą, nepasiduoda. Po kurio laiko vėl „Aido“ vyrų ir moterų
chorai scenoje sveikina publiką. Visi tik stebisi – ne kiekvienas chorvedys taip
sugebėtų... O Vanagas sugebėjo Tad ir pasklido garsas po Lietuvą apie jo išlaipinimą mėnulyje.
Kitas Juozo Vanago originalus bruožas, išskiriantis jį iš kolegų tarpo, – jo
dirigavimo ir muzikos interpretacijos savitumas. Šiuo požiūriu jis iš tikrųjų į nieką
nepanašus. Apie Juozo Vanago muzikos interpretacijos originalumą aštrialiežuviai
netruko sukurti anekdotą. Sovietmečiu, kaip žinia, vienaip ar kitaip pasižymėjusiems kultūros bei meno darbuotojams būdavo suteikiami garbės vardai ar kitokie
ženklai. Po respublikinės dainų šventės ar kokios kitos svarbios sovietinės datos
netrukus paskelbiami apdovanotųjų vardai. O Juozas Vanagas kaip negauna, taip
negauna nei nusipelniusio artisto, nei kokio medalio ar ordino, nors jo pasiekimai su chorais ne menkesni nei kitų. Štai ir „išsiaiškino“ kolegos, kodėl taip yra:
„Vyksta vyriausy inis k ncertas kuriame s i ir A nie kus Va
na
iri u amas ch ras ainu a rev liucinę ain
mel my v
i i m
et k kia
mi inter retaci a
mel my v
i i m (ch ras ainu a la ai arsiai ir ener in ai) t liau
a
vlast s viet v (tyliai tyliai) i kak in umri m (v l la ai arsiai
ir ener in ai) v r e a et (visi kai tylut liai) aklaus
aklau
s nie kus t ki s inter retaci s ir sak
Ne
t k ainavim
ne alima suteikti nusi elniusi artist var
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Vis dėlto po kurio laiko ir Juozui Vanagui buvo suteiktas LTSR nusipelniusio artisto vardas. Čia, pratęsiant anekdoto mintį, galima būtų pridurti: matyt, kitame
vyriausybiniame koncerte Vanagas sukeitė vietomis dinaminius niuansus...
Anekdotai anekdotais, bet sutikime, jog apie pilkus žmogelius niekas anekdotų nekuria...
Taigi įsiveržė į Lietuvos kultūrinį gyvenimą Juozas Vanagas, įrašė savo vardą į Lietuv s chorinės kultūros istoriją. O pradėjo Juozukas savo gyvenimo kelią
kaip ir daugelis Lietuvos sūnų ir dukrų paprastu kaimo berneliu gimęs Vil čių
kaime Uten s rajone. Čia jis žengė pirmuosius žingsnius, siekdamas mokslo šviesos. Iš jaunų dienų Juozas Vanagas buvo karštas savo tėvynės patriotas. Tad nieko stebėtino, jog pašaukus generolui Plechavičiui, Juozas Vanagas nedvejodamas
įsijungė į jo karių gretas. Bet kai jiems padus pasvilino vokiečiai, Juozas Vanagas,
viską metęs, pabėgo pirmiausia į teną, o paskiau į P nevėžį. Sėkmingai baigęs
P nevėžio gimnaziją, Juozas Vanagas nutarė studijuoti klasikinę filologiją V lniaus
universitete (1948–1952 m.)
Jam besimokant Panevėžio gimnazijoje, muzikos mokytojai B. Priekarskis ir
M. Karka jaunąjį Juozą užkrėtė muzikos bacila visam gyvenimui. Tad dar studijų
metais Juozas Vanagas iš universiteto studentų subūrė didelį vyrų chorą. (Reikia
pastebėti, jog pokario Lietuvoje vyrų chorai buvo didelė retenybė.) Šiam chorui
Juozas Vanagas vadovavo neilgai, nes pajuto, jog dirbti su choru ir diriguoti jam
gimnazijoje įgytų muzikos žinių toli gražu nepakanka. Tad jis nutarė rimtai studijuoti muziką ir įstojo į tuometinę Vilniaus J. Tallat Kelpšos muzikos mokyklą.
Čia jis mokėsi choro dirigavimo specialybės pradžioje dėstytojo V. Kriaunevičiaus,
vėliau – A. Ilčiuko klasėje. Muzikos studijos Juozui Vanagui niekada nebuvo savitikslės. Mokydamasis muzikos mokykloje, Juozas Vanagas toliau vadovavo chorui,
o idant pagilintų savo praktinius įgūdžius, jis dar dainavo tuometinės valstybinės
filharmonijos mišriame chore, kuriam vadovavo Konradas Kaveckas. Šiame chore
Juozas Vanagas išdainavo aštuonerius metus, godžiai stengdamasis įsisavinti visas
praktikos darbo su choru paslaptis. Tai buvo jam gera praktinio darbo mokykla.
Tvirtai nusprendęs tapti choro vadovu ir dirigentu, Juozas Vanagas, kryptingai
ėjo šiuo keliu, nebijodamas nei nesėkmių, nei kliūčių. Darbas su choru tapo ne
tik Vanago gyvenimo tikslu. Daugiau. horas tapo Juozo Vanago gyvenimu Tai
buvo jo antroji šeima.
Dar besimokydamas J. Tallat Kelpšos muzikos mokykloje ir dainuodamas
valstybinės filharmonijos chore, Juozas Vanagas nedvejodamas pradėjo įgyvendinti didįjį savo gyvenimo tikslą – suburti tokį vyrų chorą, kuris garsintų Lietuvą
toli už tėvynės ribų. Reikia pripažinti, jog šis darbas pranoko, ko gero, ir paties
Juozo Vanago lūkesčius. Nors jis vadovavo ne vienam mėgėjų kolektyvui (galima paminėti elektrotechnikos gamyklos „Elfa“ mišrų chorą, Vilniaus universiteto
studentų vyrų chorą, atkūrus Lietuvos nepriklausomybę – mišrų chorą „Indraja“),
tačiau ryškiausi jo meniniai pasiekimai buvo dirbant su vyrų ir moterų chorais,
pasivadinusiais „Ai as Jam knietėjo suburti tokius kolektyvus, kuriuose jis pats
būtų sau šeimininkas, kad niekas nenurodinėtų, kokius koncertus rengti, kokį
repertuarą dainuoti, kokias choro išvykas organizuoti savo šalyje ir užsienyje.
Tad Juozas Vanagas ėmėsi energingai burti kolektyvus, galima sakyti, nuo nieko
2252

U Ž PA L I

RA TO Ž

O

S

Ž

S P R A E I T I E S I R AT E I T I E S S A

ROJE

ncertas Ma ri e
su

l s

ch ru

Vilniaus uteni kių
ch ras
Lietuv s

In ra a
ainų

vent e Vilniu e
m

nepriklausomus (nors, suprantama, materialinės bazės klausimas visada buvo aktualus). Dirbdamas su chorais „Aidas“, Juozas Vanagas tuo pat metu toliau tęsia
studijas ir gilina savo teorines žinias tuometinėje konservatorijoje (dabar Muzikos
ir teatro akademija). Čia jis neakivaizdiniu būdu studijavo choro dirigavimą žinomo choro dirigento K. Griauzdės klasėje 1958–1963 m.
1955 m. prasideda svarbiausias Juozo Vanago kūrybinio gyvenimo etapas,
visiškai užpildęs tolimesnį jo gyvenimą. Negailėdamas jaunatviškos energijos,
sveikatos, Juozas Vanagas suburia beveik šimto žmonių kolektyvą. Tuo metu tai
buvo vienintelis ne tik Vilniuje, bet ir Lietuvoje toks stiprus ir rimtai dirbantis
vyrų choras. Tada jis glaudėsi prie tuometinės sovietinės Lietuvos maisto pramonės ministerijos. O po penkerių metų Juozas Vanagas suburia ir gausų moterų
chorą, kuris glaudėsi ir buvo globojamas materialiai sovietinės Lietuvos lengvosios
pramonės ministerijos. Abu šie chorai tuometinėje Lietuvoje buvo ryškiausi mėgėjų chorai ir už meninius pasiekimus pagal to meto tvarką jiems buvo suteikti
liaudies kolektyvų vardai „Aidas“. Moterų chorui liaudies kolektyvo vardas bu2253
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vo suteiktas 1963 m., o vyrų – 1964 m. Šį garbingą vardą chorai ir jo vadovas
išsikovojo už aktyvią meninę veiklą, ryškius meninius pasiekimus choro meno
srityje. Tai buvo tuo metu patys ryškiausi sovietinėje Lietuvoje vyrų ir moterų
chorai. Kad jie taptų tokiais, reikėjo įdėti daug pastangų ir ištvermės, pasiekti
tam tikrą meninį lygį, kad jie būtų pripažinti choro meno srities specialistų. Tai
lėmė ir choro darbo organizavimas (repeticijų tvarka, koncertai, išvykos), ir repertuaro parinkimas (kad būtų prieinamas mėgėjams ir kartu meniškai vertingas),
ir galiausiai publikos pripažinimas.
Juozas Vanagas siekdamas rimtų meninių rezultatų suprato, jog be minimalaus muzikos rašto mokymo dainininkams bus sunkiai įveikiami pasaulio muzikos
šedevrai. Tad vadovas (suprantama, padedamas chormeisterių) taip organizavo
chorų darbą, kad kiekvienas dainininkas ar dainininkė galėtų sistemingai dirbti,
dalyvauti choro repeticijose. Jos vyko keliomis pamainomis, kad dainininkai galėtų
ateiti patogiu laiku. Repeticijos pradžioje svarbiausia muzikos rašto mokymasis.
Juozas Vanagas stengėsi plėsti taip pat ir dainininkų muzikinį akiratį, lavinti jų
meninį skonį, kiekvienoje repeticijoje skirdamas laiko vertingų muzikos kūrinių
pasiklausymui. Tai neabejotinai prisidėjo prie choro dalyvių meninio prusinimo, jų
meninės pasaulėjautos plėtros ir turėjo tiesioginės teigiamos įtakos pačių kūrinių
suvokimo, jų atlikimo kokybei. O tų kūrinių padainuota gausybė.
Susipažinę su Juozo Vanago vadovautų chorų repertuaru, matome, koks
jis gausus ir turtingas savo žanrų bei turinio įvairove. Suprantama, chorai savo
kūrybinį kelią pradėjo nuo paprastesnių liaudies ir tuo metu privalomų masinių
„idėjinių“ dainų. Tačiau chorų vadovas nenorėjo ir negalėjo ilgai užsisėdėti prie
paprastų, o kartais ir primityvių kūrinių. Jis sistemingai plėtė chorų repertuarą.
Nors dar jaunas, J. Vanagas gerai suprato, jog neišugdysi rimto meninio kolektyvo
be atitinkamai meniškai vertingo repertuaro. Priešingu atveju nėra prasmės dirbti.
Vyrų ir moterų chorų „Aidas“ išdainuotus kūrinius galima skaičiuoti ne dešimtimis,
bet šimtais. Juozas Vanagas labai atsakingai žiūrėjo į lietuvių chorinės muzikos
propagavimą ir atgaivinimą. horo repertuarą sudarė tiek lietuvių chorinės klasikos,
tiek vėlesnės kartos lietuvių kompozitorių kūriniai, tiek ir harmonizuotos liaudies
dainos. Vien tik autorių pavardės jau sudarytų ilgą sąrašą. Tad paminėsime bent
iškilesnius: A. Budriūnas, J. Dambrauskas, J. Gruodis, J. Gudavičius, J. Jakubėnas,
J. Karnavičius, J. Kačinskas, J. Naujalis, J. Tallat Kelpša, Č. Sasnauskas, V. Jakubėnas, S. Šimkus, J. Žilevičius, J. Štarka, V. Kudirka; sovietinio laikotarpio autoriai:
J. Juzeliūnas, E. Balsys, V. Barkauskas, A. Bražinskas, L. Abarius, V. Baumilas,
J. Gaižauskas, K. Kaveckas, B. Dvarionas, T. Makačinas, R. Žigaitis, A. Račiūnas,
J. Švedas ir daugelis kitų. Visų ir nesuminėsi. Čia paminėti lietuvių chorinės
muzikos kūrėjų vardai pakankamai svariai kalba apie choro vadovo rimtas menines aspiracijas, apimant kuo platesnius lietuvių chorinės muzikos klodus. Nors
ir svarbu garsinti ir populiarinti lietuvių chorinę muziką, toks choro kelias būtų
vienpusis, skurdesnis, nepraturtėjęs pasaulio muzikos lobiais. Tad Juozas Vanagas
drąsiai imasi sudėtingesnių užsienio kompozitorių kūrinių. Tarp jų randame tokius pasaulinio garso vardus kaip: L. Bethoveno „Sanctus“, A. Vivaldi „Gloria“,
F. Šuberto „Ave Maria“, G. F. endelio „Aleliuja“ (aranž. L. Dumbliauskaitės),
J. S. Bacho ir Š. Guno „Ave Maria“, M. Glinkos „Kelionės daina“, E. Grygo „Jūra
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ir krantas“, J. aydno „Jūreivių daina“, L. Kerubini „Veni Jezu“, . A. Mozarto
„Ave verum corpus“, S. Moniuškos „Patarimas“, R. Šūmano „Svajonė“, R. Vagnerio Jūreivių choras iš operos „Skrajojantis olandas“, Dž. Verdi chorai iš operų
„Aida“, „Trubadūras“, „Ernani“ ir dar daugelis kitų. Iš harmonizuotų kitų tautų
liaudies dainų verta paminėti tokius autorius kaip . Kodaly, E. Grygas, S. Rachmaninovas, A. Sviešnikovas.
Nors čia suminėta tik dalis lietuvių ir užsienio kompozitorių vardų, bet iš
to galima susidaryti vaizdą, kaip atsidavus, tiesiog fanatiškai reikėjo dirbti, kad
būtų įgyvendinti tikrai ambicingi meniniai užmojai. Ir taip dirbo ne tik choro
vadovas. Jis sugebėjo užkrėsti savo entuziazmu ir chorų dainininkus bei dainininkes, nes choro repertuaras yra tikrasis jo vadovo ir kolektyvo veidas. Tais metais
nebuvo mėgėjų chorų, kaip kad dabar, kurie daugiau ar mažiau būtų įvaldę muzikos raštą. Tad reikėjo didelio atsidavimo ir entuziazmo tiek iš vadovo, tiek iš
dainininkų pusės, kad įsisavintų tokį rimtą repertuarą ir taptų geriausiais moterų
ir vyrų chorais tuometinėje Lietuvoje. Abu – tiek vyrų, tiek moterų chorai – vadovaujami Juozo Vanago pasižymėjo švelniu, minkštu vokalo skambėjimu. „Aido“ chorų vokalinė kultūra išskyrė juos iš kitų tuometinių chorų tarpo. Ši kelių
dešimtmečių Juozo Vanago vadovaujamų chorų kūrybinė veikla buvo kolektyvų
sužydėjimo laikotarpis. Vyrų ir moterų chorai „Aidas“ buvo vieni aktyviausių
respublikos dainų švenčių bei įvairių festivalių dalyviai. Be šių chorų jau nebuvo
galima įsivaizduoti nė vieno svarbaus renginio tuometinėje sovietinėje Lietuvoje.
Ne vien sistemingas darbas ir koncertai lėmė Juozo Vanago vadovaujamų
chorų svorį Lietuvos kultūriniame gyvenime. Vadovas, padedamas chorų tarybų,
organizavo ir rengė įvairias šventes, išvykas dalyvaujant ir dainininkų šeimoms.
Tokie renginiai padėdavo dar labiau suburti dalyvius į vieningą dainininkų šeimą, kaip sakoma, „sucementuoti“ kolektyvą. Didelė paskata ir stimulas choro
dalyviams buvo išvykos už Lietuvos ribų ir bendravimas su kitais meno kolektyvais. Tai padėdavo gaivinti meninius įspūdžius, pasidalinti patirtimi, pasimokyti
iš kitų ir save parodyti. „Aido“ chorai užmezgė ir palaikė kūrybinius ryšius su
daugeliu kitų Lietuvos, užsienio šalių ir tuometinės Sovietų Sąjungos respublikų
chorų. Galima paminėti įdomesnius iš jų: Armėnijos Jerevano vyrų choras „Elektro“, Bulgarijos Sofijos vyrų choras „Gusla“, Bulgarijos Varnos kamerinis choras,
Čekoslovakijos Brno vyrų choras „Feorster“, Čekoslovakijos Prahos mokytojų moterų choras, Čekoslovakijos Prahos mokytojų vyrų choras, Estijos mokslų akademijos vyrų choras, Estijos Talino pedagoginio instituto vyrų choras, Estijos Talino
moterų choras, Estijos Tartu universiteto akademinis vyrų choras, Latvijos Rygos
melioracijos darbų vyrų choras, Latvijos Rygos vyrų choras „Tezeme“, Latvijos
Rygos vyrų choras „Dziedonis“, Lenkijos Varšuvos vyrų choras „ arfa“, Lenkijos
Krokuvos vyrų choras „ einal“, Rusijos Leningrado kamerinis choras, Vengrijos
Budapešto vyrų choras. Dainininkai palaikė draugiškus santykius ir su Lietuvos
kolektyvais: Kauno vyrų choru „Perkūnas“, Vilniaus vyrų chorais „Varpas“ ir
„Sakalas“, Panevėžio muzikos mokyklos moterų choru, akademiniu choru Vilniuje „Gabija“, Kauno Politechnikos instituto choru „Jaunystė“, Lietuvos mokslų
akademijos choru ir dar daugeliu kitų. Bendravo taip pat ir su kompozitoriais,
kurie jiems rašė dainas. Glaudžiausi kūrybiniai ryšiai užsimezgė su kompozitoriais
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es u likin e ainų vent e Vilniu e
Algimantu Raudonikiu ir Viktoru Budrevičiumi. Tai padėjo ne tik plėsti choro Jun tinis vyrų ch ras irm e eil e
repertuarą bei koncertines programas, k m J ve as ( irmas i e in s) antras
aveckas enktas (i kair s)
bet ir išlikti originaliems, pirmą kartą vyr iri
iri J Vana as
atliekant vieną ar kitą naują kūrinį.
Išsikovoję tvirtas pozicijas Lietuvos choro meno baruose, Juozo Vanago vadovaujami chorai dalyvavo visose tuometinės Lietuvos dainų šventėse bei festivaliuose. Ir ne tik Lietuvoje, bet ir kitose
sovietinėse respublikose: Leningrade, Dubnos fizikų miestelyje, Maskvoje, Rygoje,
Taline, Varšuvoje, Prahoje, Varnoje, tolimajame Vietname (moterų choras 1976 m.)
ir kitur. O ir pats Juozas Vanagas jau įvertintas – kviečiamas diriguoti Respublikinėse dainų šventėse (1963, 1965, 1967, 1973, 1975, 1978). Tai buvo rimtas chorų
ir jų vadovo nelengvo triūso pripažinimas bei įvertinimas. Už aktyvią veiklą dar
sovietmečiu Juozas Vanagas buvo apdovanotas „Garbės ženklo“ ordinu (1967), Sovietų Lietuvos Aukščiausiosios tarybos garbės raštu ir medaliais. Gaila, kad Juozo
Vanago kūrybinės veiklos „žvaigždžių valanda“ praėjo sovietinės okupacijos metais.
Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, Juozo Vanago aktyvi kūrybinė veikla pamažu
geso, bet ir tuo metu tėvynė įvertino jo triūsą, apdovanojo Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi (2004). Ordino dokumente skaitome
tokį įrašą: „Dau eli Lietuv s ch rų kūr as il ametis Dainų ven ių iri entas Šiais
taupiais žodžiais pasakyta visa Juozo Vanago gyvenimo ir kūrybinės veiklos esmė.
Visa, ką jis turėjo geriausio, atidavė savo chorams, savo tėvynei Lietuvai.
Juozo Vanago asmeniniame archyve randame gausybę atsiliepimų apie jo
vadovaujamų chorų veiklą: tai Lietuvos bei užsienio spauda, įrašai chorų veiklos
istorijos knygose. Brangiausias iki šiol Juozui Vanagui liko mūsų literatūros klasiko Antano Vienuolio-Žukausko įrašas1:

„L
Vilniaus klu
iri entui er J Vana ui Leiskite man
areik ti nu ir i
a k ir a ar
amstai ir amst s ve a
m auk t menini ly i vyrų ch r k lektyvui u tai
ra ų ir
netik t
asir ym
Valsty in s k nservat ri s sal e man
metų u ilie aus r a amst s ve amas ch ras tiek man tiek
visiems i kilmių alyviams a ar ir alik ra ų ir ilų s ū
Teigiamai choro dainavimą įvertino J. Ozolinis, Latvijos TSR nusipelnęs

1

Anykščiai, 1957 04 19.
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meno veikėjas: „Ch ras „Ai as asi ymi savitu et
miu ir tikinamu inter retavimu
auk tu meniniu ly iu ran iu meistri kumu (1963).
Labai charakteringas ir daug pasakantis tarp eilučių buvusio Juozo Vanago
kolegos ir tam tikra prasme konkurento „Varpo“ choro dirigento a. a. Aniceto
Armino įrašas: „ ri au er Ju ai
u vienas ch rve ys mūsų es u lik e su
iliu nu ir umu (1979 04 20).
Sovietinėje Lietuvoje leistame laikraštyje rusų kalba „Sovetskaja Litva“ randame
A. Iljinos išsamų straipsnį, pavadintą „Juozo Vanago mokykla“2. Čia neįmanoma
pateikti ilgo ir išsamaus straipsnio, vertinančio Juozo Vanago kūrybinį darbą su
chorais, nes jis užimtų per daug vietos. Bet jau pats faktas, kad jo darbas įvardintas kaip mokykla, daug ką pasako. Autorė rašo, jog:
„ as ne in Lietuv e arsių saviveiklinių ch rinių k lektyvų m
terų ir vyrų Ai as Ir ne tik Lietuv e iekvien s vent s r a
k lektyvai sulaukia sveikinimų i au eli asauli alių rau ų
k le ų ch rin s mu ik s er ų k lektyvai kvie iami alyvauti
tar tautiniu se estivaliu se k nkursu se
ir t. t.
Visų atsiliepimų bei recenzijų išvardinti neįmanoma, bet ir iš to, kas pacituota, galima susidaryti įdomų paties Juozo Vanago ir jo vadovautų kolektyvų
kūrybinį veidą ir braižą. Kad užbaigtume kūrybinį portretą, verta pacituoti sovietiniais laikais ėjusį muzikinį žurnalą „Muzykalnaja žyznj“. Čia muzikologė Natalija
Bajeva aprašo aidiečių koncertą Maskvos Kremliaus teatre:
„ stin s
miu vykiu ta m terų ir vyrų ch rų Ai as atvy
kimas
remliaus teatr Maskv e
metų la kri i m n
ien s k ncertui Jie a em nstrav auk t ch rini men meist
ri kum turint senas ch rini men tra ici as (M terų
vyrų
ainininkai ar u t ai tarnaut ai i vairių Vilniaus
len v si s ir maist
ram n s ) ių k lektyvų r ani at rius ir
men va vas aunas talentin as iri entas Ju as Vana as 3
Toliau autorė aprašo chorų darbo tvarką bei repeticijų reglamentą, mini, jog a u
4
ch rai ne kart res u lik e k nkursu se laim
irm sias vietas
Nesinori pateikti aidiečių chorų koncertų ar dainuotų kūrinių statistikos. Tai būtų
per daug sausa. Tačiau jie skaičiuojami ne dešimtimis, bet triženkliais skaičiais. Juozas Vanagas yra surinkęs gausią savo vadovautų chorų kūrybinės veiklos archyvinę
medžiagą, vertą muziejininkų dėmesio. Po šia gausia medžiaga slepiasi visas Juozo
Vanago nueitas kūrybinis kelias. Teisingiau būtų pasakyti – visas jo gyvenimas.
Norisi išryškinti dar vieną šio žmogaus kaip choro vadovo ir asmenybės
bruožą, kuriuo, deja, negalėtų pasigirti nemaža dalis jo buvusių (o ir esamų)
kolegų. Šalia to, kad savo choruose
Juozas Vanagas stengėsi diegti daini2
Ñîâåòñêàÿ Ëèòâà 1967, liepos 31, Nr. 1.
ninkų širdyse meilę muzikai (ir ne tik 3 Ìóçûêàëüíàÿ æèçíü, 1967, Nr. 1.
chorinei), kad jis siekė bent minimaliai, 4 en at.
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kiek sąlygos leido, mokyti dainininkus muzikos rašto, jis labai sąžiningai ir apmąstytai diegė dainininkų širdyse pilietiškumo bei patriotiškumo daigus. Jo darbo
su chorais apogėjus praėjo tuomet, kai mūsų tauta buvo praradusi valstybingumą.
Ir nepaisant to, choro vadovas kiekviena proga, ar tai būtų repeticija, ar koncertas, ar dar koks kitas renginys, niekada nepamiršo esąs lietuvis, kad jo viso
darbo prasmė yra tarnavimas savo tėvynei, jos senųjų tradicijų puoselėjimas, jos
kultūrinio gyvenimo turtinimas. Deja, to negalima pasakyti apie dažną šiandienos
dirigentą, nors savo muzikiniu išprusimu dabartiniai Lietuvos chorai tikrai gerokai
lenkia buvusius Juozo Vanago chorus. (Tai primenu ne tiek norėdama sumenkinti
aidiečių pasiekimus, kiek atkreipti dėmesį į dalies jaunesnės kartos lietuvių choro
dirigentų pilietiškumo anemiją. Tūlas jaunosios kartos choro dirigentas nesupranta, o gal ir nenori suprasti, koks ginklas jo rankose ugdant pilietinę visuomenę.)
Juozas Vanagas buvo iš tų chorų vadovų, kuriam ne vis tiek, ką jo dainininkai
jaučia, kaip nusiteikę tėvynės atžvilgiu. Buvęs „plechavičiukas“ išliko tvirtas ir
nepalaužiamas savo įsitikinimais.
Nors chorams Juozas Vanagas, kaip minėjau, atidavė save visą, atėjo metas
su jais atsisveikinti (su vyrų choru 1976 m., o su moterų – 1990 m.). Gyvenimas
nestovi vietoje, viskas keičiasi. Vykstant valstybėje revoliuciniams socialinio gyvenimo pokyčiams, dalis Lietuvos chorų ir jų vadovų prarado žemę po kojomis.
Pripratę prie buvusios tvarkos, ne visi vadovai sugebėjo prisitaikyti prie naujų
sąlygų, rasti naujus mecenatus ir dirbti toliau. Beje, tais metais visoje Lietuvoje
pasijuto laikinas chorų veiklos sąstingis. Visi laukė, kas bus toliau, kas išlaikys jų
chorus. Ir tik nedaugeliui pavyko tada gyventi. Tai natūralu. Kai valstybėje vyksta
radikalus socialinės santvarkos pasikeitimas, dalis žmonių pasimeta. Juozas Vanagas
nepasimetė. Jis bandė išlaikyti bebyrantį moterų „Aidą“. Bet čia koją pakišo materialinės bazės trūkumas. Be to, ir Juozo Vanago energija jau nebe ta... Įsijungus
jaunajai choro dirigentų kartai, sunku garbaus amžiaus žmogui žengti koja kojon
su ja. Bet Juozas Vanagas vėl subūrė bendraminčių aukštaičių būrį ir taip atsirado naujas mišrus choras „Indraja“. Vėl repetuoja, vėl dalyvauja pasaulio lietuvių
dainų šventėje. Bet šis choras jau nebe toks, kokie buvo Juozo Vanago aidiečiai...
Suaktyvėjus jaunajai chorų vadovų kartai, sustiprėja ir konkurencija tarp chorvedžių. Kiekvienas tik ir žiūri, kaip įsitvirtinti. Senoji chorvedžių karta jau nebeturi
„paklausos“. Taip ir Juozas Vanagas gyvenimo saulėlydyje lieka be choro. Bet gal
ir pakaks Juk tiek daug nuveikta, tiek daug pasiekta. Didelis Juozo Vanago nuopelnas yra tas, kad jis, be „Aido“ vyrų ir moterų chorų, „pagimdė“ Lietuvai dar
tris ryškius chorus, iš kurių trys mūsų dienomis tebegyvuoja ir sėkmingai dirba.
O atsitiko taip.
Specialistams yra žinoma, jog padirbėjus su meno kolektyvu vieną, du dešimtmečius, kuo toliau, tuo sunkiau surasti naujų darbo formų. Neišvengiamai
prasideda pasikartojimai, gresia rutina. Sunku vadovui, sunku ir dainininkams. Kai
kurie choro vadovai, pajutę tokį pavojų, patys atsisveikina su kolektyvu ir ieško
savo veiklai naujos dirvos. Ir dažniausi nesuklysta. Juozas Vanagas galvojo kitaip.
Jis nenorėjo ir negalėjo palikti savo chorų, savo gyvenimo dalies. Tad atsitiko
taip, kad pirmiausia „išspietė“ vyrų choras, palikęs saujelę buvusių dainininkų.
Bet po kurio laiko Vanagas vėl stovėjo scenoje su beveik šimtiniu vyrų choru. Iš
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„išspietusių“ vyrų susiformavo naujas
kolektyvas, išgarsėjęs „Varpo“ vardu.
Vadovaujant prof. Anicetui Arminui,
vyrų choras „Varpas“ pasiekė didelių
profesinių aukštumų. Daliai dainininkų išėjus pas kitą vadovą, susiformavo dar vienas vyrų choras – „Vytis“.
„Vyčio“ choras šiandien jau nebegyvuoja, o „Varpas“ ir „Aidas“ gyvi iki
šiol. Tačiau visi šie trys vyrų chorai
pagrindus gavo būtent vadovaujami
Juozo Vanago. Matyt, stiprius pamatus
Juozas paklojo, kad jo ugdyti dainininkai nepalieka chorų iki šiol. Beje, jau
patys sulaukę garbaus amžiaus.
Po kurio laiko ir moterų „Aido“
choras pasekė vyrų pavyzdžiu. Iš „išspietusio“ moterų „Aido“ netruko susiformuoti kitas, garsus Lietuvoje moterų
choras „Eglė“. horas sėkmingai dirbo
su kitu vadovu. O Juozas Vanagas nepasidavė ir surinkęs naujų dainininkių
toliau dirbo su moterų choru „Aidas“.
Bet mūsų dienomis jau nebeliko „Eglės“
choro. O moterų „Aidas“ sėkmingai
dirba iki šiol. Jis 2008 m. pažymėjo
veiklos penkiasdešimtmetį. Naujiems
ncertu a m terų ch ras Ai as
v etr
vadovams, matyt, pritrūko tos energi- ir vil a ny i e
m
jos ir „parako“, ant kurių laikėsi Juozo
Vanago chorai. Taigi iš Juozo Vanago „pagimdytų“ penkių garsių Lietuvos chorų
dabar faktiškai gyvuoja du vyrų chorai – „Varpas“ ir „Aidas“ – ir moterų choras „Aidas“. Vyrų choras „Aidas“, kuriam vėliau vadovavo Algimantas Lopas, o
pastaruoju metu Tadas Šumskas, tebegyvuoja ir sėkmingai dirba iki mūsų dienų.
Jis neseniai paminėjo savo 55-erių metų jubiliejų. Tokiomis iškilmingomis progomis choras visada prisimena savo „gimdytoją“ Juozą Vanagą, dėkodamas jam už
neužgesusią meilės chorinei dainai ugnelę. „Varpo“ choras taip pat netrukus minės 55-erių metų jubiliejų, o savo pradžių pradžia vis dėlto laiko Juozą Vanagą.
Taigi dabar, kai jau galime apžvelgti Juozo Vanago indėlį į Lietuvos chorinę kultūrą ir jo nuveiktus darbus šioje srityje, matome neeilinę asmenybę. Ir
čia negali nesutikti su prof. A. Arminu, pavadinusiu ji korifėjumi. Toks Lietuvos
chorų vadovas su savo originalia mąstysena ir tvirtu atsidavimu pasirinktam keliui buvo Lietuvoje vienintelis
Baigiant šią trumpą Juozo Vanago kūrybinio kelio apžvalgą, vargu ar galima rasti tikslesnius bei taiklesnius žodžius, negu įrašytieji Lietuvos prezidento
sveikinime 2005 m. balandžio 29 d.:
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Nu ir iai sveikinu Jus Lietuv s ch rų le en su vyrų ch r
Ai as
ar in u u ilie um
Ai as ne tik ainu a Dainu
amas is ta
aminklu Jums m ui e kuri Lietuv s ch rų
s ū is au ne sivai u amas D k u Jums u ry kius usla ius
kuriu s sav yvenimu ra te Lietuv s kultūr s ist ri
Sveikinimą pasirašo laikinasis prezidentas Artūras Paulauskas.
Tačiau, kad pilnesnis būtų šio menininko gyvenimo kelias iki jam tampant
tautos įžymybe, pasakoja pats Juozas Vanagas, prisiminęs lemtingą epizodą iš
savo gyvenimo:
Vil ių kaimas kuriame imiau
e imtame kil metre vie kely
aliai Du ki kis rie N sv s u eli Vilu ių kaim su ar
asiturin ių ūkininkų kurių eim se au nu keturių iki a tu nių
vaikų Jie visi lank i ra ių i nų
v liau Vilu ių ra ines
m kyklas Jei u
alių vals ius uv va inamas ten s
krai
na tai
alių
kraina
uv Vilu ių kaimas Vilu ių kaim
ūkininkai susik erav ir tur
eveik visas em s ūki a ir im
kirtim a r im ma inas Jų astatai
Lietuv s Ne riklaus
my s askel im ir
em s re rm s uv
erstatyti i u ti
Visi Vilu ių kaim yvent ai
ar tūs s inin i nu ir ūs
A
m ra au lankyti i ūnų ra i s m kykl v
liau
alių ir ten s imna i as
m en
lechavi iui
a aukus inti
vyn s nu iaurių ku antų nu tų kurie su
naikin a ie
eriausių Lietuv s sūnų ir ukrų i au
Vietin s rinktin s kariūnų kar m kykl Mari m l e V kie ių
esta ui likvi avus Vietinę rinktinę r au t vi kę ir ten a y
linkių aunimui susi r ani avus er v asus
i k
r us
auskę va vau ami ka A e i
inklu ti autuvais atrau
k me vakarų link nes iaulia au uv ku antų u imti
ie
venų vairių ru ių savan rių i vis s Lietuv s asitarim
uv
stei ta
vyn s a sau s rinktin kuri netrukus u m niekien
ne inam irmų ų r nt lini ų ru
rie a il s miesteli
alei
Vent s u ę en vyk vietini
ū i susi au ymai ir kautyn s
su au n a armi a
tri ų savai ių mus akeit i A rik s r ę mar al A
Gerin
Liu tw a e
meli tankų alini liku iai ir mar al
aviaci s stininkai
vyn s a sau s rinktin s savan rius atitrauk
ink ių var ir Da ių kaim net li e s en uv i u ta
a ran a ir suvien inta inklu t savan riai a m kyti kar men
m s ali
mūsų A
ivi i a i vyk rie e s
irm sias lini as kur nu
iaulių au n i armi a ra
e
neralin u lim
emaiti ai i va u ti
I si stę i sikasę a kasus ir tran as erai as u maskavę
lauk me e imteri ai ausesni ir eriau inklu t rie
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vi k Vilu iu se

alių m kykl e
su klas s
J Vana as
eil e

ten s

imna i

rau ais
tre i e

irmas i kair s

e J Vana as

irm e eil e antras i kair s

m
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Ju

ir Mari s

Vana ų eima
(i kair s) Ju as
A aliut
ir

e

Genut

tasys

e

m

rie kautynes

vyn s a sau s
rinktin s kariai
irmas i
J Vana as

e in s
irmas

i kair s
i

i ūnų k kilęs

Al inas Mi kinis

u laik tar iu arsty ių keliu lai
s link trauk rie
ur sumu tų v kie ių alinių aut ma inų k l n s
skri rusų
l ktuvai ir m
m ar u ti mūsų
ici as ir v kie ių aut k l nas
Vienas v kietis i t s k l n s
k
man a kas Jis man ar
sav eim s nu traukas ai kin amas ka
u
sūnūs uv rytų
r nte turi ar vi ukras Jei u alimy s leis kviet u va iu ti
ile i
nes m na nu ir iai riims kai asakysim ka mes
r nte uv me susitikę
u vil krintanti m a ir kai at avau s m nę nei t v
kie i nei aut k l n s nei mūsų savan rių a linkui ne e uv tik
rūk su m ar u t s ma in s A uvau r
an s nusviestas
u k kių
metrų Nusi urtęs emes aste au ka u k kių
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metrų nu manęs slenka a ie
rusų kareivių arak
ūmai rau
urn s ir n sies leivinę ank se te elaikiau v kie i
eim s nu trauk
kau er imais trauktis e s link ri au
ka ines a tvertas mūrine tv ra De in e ir kair e au slink ru
sų kariai kurie ūtų mane u siautę ir ū iau atekęs tiesiai
ų
rankas
kau er vartus ta iau u smailių ele inių vartų vir ų
u sika in man inelis kuri niekai ne al au nusika inti ir tai
ka au kai
yvas taikinys usų karių kulk svai ių ir autuvų
u niai nukirtus vartus laikan ius ele inius stul elius ir vartams
nuvirtus al au i silaisvinti nu tų vartų vir ų kurie man uv
aru ę ka us visi kai rie a ių ka inių Ne uv skirta ia man
mirti nes esant t kiai intensyviai u niai ne uvau nei su eistas
nei r kstas l amasis u antka ių er au ka ines ir asiekiau
Var uv s u ę Čia u em s kau uri uv su ę au savan rių
kurie atsi au
rie u lan ius rusus M inau er laukti Var uv
ta iau ra au skęsti ir r au krant Nusivilkau vasarin al
tuk kur uvau u sivilkęs
ineliu v l am inau laukti et
ir a ar sken au ama iau Var uva at laukian ius u laivelius
kau van en ir risitraukiau laivelius rie krant Laivelis kur
laikiau kai k v t ai k
ka i si el tų i t
sūrmai i
nes rie tilt er Var uv st v
rusų tankas kuris kulk svai ių
ir atrankų kry mine u nimi skyn mūsų savan rius nusken
Visi i k v l sl si u
rie an s ir kiek al ami atsi au
man kvietim ateiti ir a ti i ilti van en i laiveli niekas
nekrei
mesi nes tas u s l tas uv smarkiai rusų a au
mas ristūmęs laivel ir vien laiveli al r męs krant
u
antr i k lęs i yliau i laiveli van en
u laiveliu a tu niese
er lauk me Var uv s u ę ta iau t lesn e al e i mūsų a tu
nių enki uv nukauti en asilik nukautas man kaimynas
alvas
r nius Vana as ir au elis kitų savan rių kurie a
ant
vyn s aukur ka
et k kie ku antai ir ų k la rantai
ne r stų mūsų em s teri ti Anks iau ar v liau k la rantai us
i mesti ist ri s iuk lyn ir net ų vaikai ir anūkai su asi ai
s imu skaitys ist ri s usla ius nen r ami risi a inti ka tai
uv ų iminai iai
Mūsų er laukusių Var uv s u ę susi ar se tyni lika
atrauk me lai
s link utemus sutik me vyri k
aklausus
kur ia yvena a ylink s seniūnas nur
vienkiem kuris uv
rie keli
mi ke u suk me ir a ra me nakvyn s eimininkas
(seniūnas) lei a sinakv ti ien rikraut e ar in e nekrei a
mas mesi ka mes su v ki k mis uni rm mis tik ant rank v s
lietuvi k s vyties sky elis
asiru im kautyn ms ir kautynių metu i var inti reitai
sumi me ir ne a ut me kai
t seniūn kiem va iav rusų
tankas ir keletas ur u lių eniūnas kieme rusus ir
sama
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nu
eim s nariai mums ne a civilinę a ran
en amiesi
kitų astatų u tvara
e liu Mūsų ar in e
uni rmu tų
kulk svai iai eimininkams
i iulis av us
Mes av me kas serm
kas me tin kas mar kinius kas
k ki
liu ę I lau ę ar in s sien e lent
mi k
usę nes ta
ar in uv visai ami k e k kie
metrų nu mi k
atrau
k me mi k ilum net ne a k ę eimininkams
asiskirstę
u ar tris asuk me namų link
Man tek keliauti su Ju u Nar u iu i
rum alių Net
li a ę sutik me rusų ku
kurių asisveikinimas esy Jie
k n iskav Ju
laikr
man nuav erus inius atus Ju s
akeit
ar ne l us rusi kus
iniais a ais us a ius atar ę
alei
a ę k k kil metr sutik me kit rusų ru ę kurių a
sisveikinimas uv t ks at esy y sa a y I kratę ir atar ę ie
ne atik
ka mes r tame v kie ių i varyti a kasų kasti mus
u ar tvarte amat ka a aviu rusi kus us a ius tar ka
nu u me rusų karinink ir asisavin me
atus
astat rie
sien s i rikiav tris kareivius av k man
arie at vint vky
u metu i tr s i
m teris kuri erai kal
rusi kai Ji
atvirtin ka mes uv me v kie ių i varyti a kasų kasti
mus
alei
at mę ir tu s rusi kus us a ius ai
emait i el
mums yvy ę
Mi kais ir laukų keliukais sutik ami kari kių ausias ru
es ir au ra tas rmu ti stri ų ru eles su r m a arę
kil metrų s i mis t vi kę
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Jono Varno sieloj armonika grojo
Vanda Kuliešienė

Gimęs 1913 metais Užpålių valsčiaus Pu džių kaime, valstiečio vidutinioko
šeimoje, augo tarp aštuonių brolių ir seserų. Galimybių pasiekti aukštesnį mokslą
nebuvo. Dainininkas ir muzikantas, kaimo jaunimo siela, linksmas ir geraširdis.
Nusipirkęs seną armoniką, greitai išmoko groti mėgstamiausius kaimo jaunimo
šokius ir gražiausias, populiariausias to meto dainas. Dėjo visas pastangas, kad
tik įgytų naują armoniką. Pats ir seseris ragino:
– Braukit greičiau, mergiotės, linus Parduosim ir tada gerą armoniką pirksim ..
Nusipirko. Linksmino ne tik gimtojo kaimo, bet ir visos apylinkės jaunimą.
Į vakarėlius Varnų namuose rinkosi jaunimas iš Tarvydži , Beki čių, Karkåžiškių,
Vil čių ir kitų kaimų.
1935–1936 m. Jonas tarnavo Lietuvos kariuomenėje Tauragėj .
1942 m. jis paliko gimtuosius namus ir išėjo tarnauti į Lietuvos policiją. Jau
buvo tarnavęs kariuomenėje, vėliau priklausė Šaulių organizacijai, tad buvo gerai
susipažinęs su ginklais. Gal tai, o gal ir meilė Tėvynei padėjo jam apsispręsti.
Matyt, nelengva jam buvo palikti gimtinę. Jo užrašų sąsiuvinyje surašyti eilėraščiai
ir apmąstymai byloja apie šio vaikino pareigos supratimą, ištikimybę tėvų žemei
ir skausmą dėl tragiškos jos dalios.
ari o i l
r

e ušė saulėl d io a oni o ...

eso ki irkštėlės u i usios

r slinko uodi de es s
r te dė os liki

ilties

er kru in

dr n

rail usi naktis...

Tarnavo Jonas Varnas aras apskr. Rimš s miestelio policijoje. 1943 m., kovodami su raudonaisiais „partizanais“, žuvo keturi policininkai, tarp jų ir Jonas Varnas.
Toliau, užrašų sąsiuvinio pabaigoje, skaitome:
es

isi su r ši

r ši e tė eli
l es s

ė

iš s ečios šalelės
senstanči

nės kai

a uost...

ai dė š ies keli

Kol suš is stikliniuos tė iškės lan uos.
u tė eli lū as š

senai

raskleisi

Kas esitikė o susilaukt s eik
u s sekl čio šokti

is nakt leisi

r d iau sies senasai dalu e

aik ...

Jonas Varnas grįžo. Paskutinį kartą dar pabuvo tėvų namuose, seklyčioje. Tik
jau nevirkdė savo numylėtos armonikos, o ramus gulėjo karste. Priglaudė jį amžinam
poilsiui smėlėta Užpalių kapinių žemė. Liko jo jautrių žodžių prirašyti sąsiuvinio
lapai. Šiuos eilėraščius jo sesuo Elžbieta moka mintinai. Liko šviesus šio gero kaimo vaikino atminimas ne tik artimųjų, bet ir daugelio jį pažinojusiųjų atmintyje.
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Profesorius, literatūrologas Bronius Vaškelis
Vanda Kuliešienė

Lietuvių literatūrologas ir teatrologas B. Vaškelis gimė 1922 m. Užpalių
valsčiaus Puodžių kaime. Karo audros
dar jauną vaikinuką atskyrė nuo Tėvynės bei artimųjų ir nubloškė į Vokietiją.
Vėliau, persikėlęs gyventi į Amerikos
žemyną, Toronto (Kanada) universitete
studijavo slavistiką ir baltistiką, 1961 m.
gavo magistro laipsnį, Pensilvanijos universitete (JAV) gilinosi į baltistiką ir
1964 m. gavo filosofijos daktaro laipsnį.
Nuo 1963 iki 1984 m. dėstė koledže,
o nuo 1966 m. buvo jo Užsienio kalbų
fakulteto dekanas, profesorius. 1984 m. –
Ilinojaus (Čikaga) universitete buvo Lituanistikos katedros vedėjas. 1980 m.
tvarkė lietuvių literatūros ir kalbotyros
klausimus leidinyje „MLA International
Bibliography“. Nuo 1985-ųjų – penkerius
metus buvo Lituanistikos instituto (Čikaga) pirmininkas, 1972–1976 m. „Bulletin Bronius Vaškelis. S. Balčiūno nuotr.
of Baltic Studies“ ir 1976–1984 m. „Journal of Baltic Studies“ redakcijos narys. 1964–1976 m. vienas „Lituanus“ redaktorių.
Profesorius dirbo ne tik pedagoginį darbą, bet ir rašė straipsnius apie lietuvių
dramaturgiją, Amerikos lietuvių teatrą, Mariaus Katiliškio, Balio Sruogos, Vinco
Krėvės gyvenimą ir kūrybą.
Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, grįžo į Tėvynę. Didelis jo nuopelnas
atkuriant Vytauto Didžiojo universitetą, kur nuo 1992 m. buvo umanitarinių
mokslų fakulteto dekanas, prorektorius, o nuo 1993 iki 1997 m. – rektorius, nuo
1997 m. Teatrologijos katedros vedėjas, nuo 1992 m. – Lietuvos rašytojų sąjungos
narys, nuo 1994 m. – Lietuvos mokslo tarybos narys.
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Akademikas Povilas Algirdas Vaškelis
Zenonas Jusys, Eugenijus Morkus

2007 m. sausio 19 d. Lietuvos
mokslų akademijos akademikui profesoriui habilituotam daktarui, hemijos instituto vyriausiajam mokslo darbuotojui,
vienam žinomiausių Lietuvos chemikų
Povilui Algirdui Vaškeliui sukako 70
metų. Ši data ir išvardyti mokslo laipsniai bei vardai yra tarsi duomenys iš
enciklopedijos, tačiau mes (buvę ir esami
mokiniai, kartu tebedirbantys bei jau išėję
į pensiją kolegos) šį jubiliejų sutinkame
taip, kaip yra ne kartą sakęs gerbiamas
jubiliatas – suvokdami, kad metai, mėnesiai ir dienos tėra lik santykiniai laiko
trukmės matavimo vienetai. Svarbiausia
ne šešiasdešimt devyneri, septyniasdešimt ar septyniasdešimt vieneri metai,
tiesiog tai yra tam tikras atskaitos taškas,
kuris leidžia pasveikinti akademiką ir
padėkoti jam už jo atidų dėmesį, didžiulę toleranciją bei vadovo, bendradarbio Akademikas Povilas Algirdas Vaškelis
patarimus ir nesavanaudišką pagalbą.
Dar studijuodamas Vilniaus universiteto hemijos fakultete, nuo 1958 m.
P. A. Vaškelis pradėjo darbuotis vyresniuoju laborantu Lietuvos mokslų akademijos
hemijos ir cheminės technologijos institute (dabar – hemijos institutas), kur ir
gavo paskyrimą dirbti po universiteto baigimo. Gana greitai, 1963 m., apgynęs
chemijos mokslų kandidato (dabar daktaro) disertaciją, jaunas mokslininkas, naudodamasis tiems laikams gana naujo poliarografijos, kurios mokėsi Prahoje pas
jos atradėją J. eyrovsky, metodo teikiamais privalumais, tęsė pradėtą perokso
junginių tyrinėjimą, nagrinėjo metalų jonų kompleksų susidarymo pusiausvyras.
Pažymėtina, kad poliarografijos, pirmosios savo mokslinių darbų krypties, akademikas neapleido ir vėliau: jis su bendradarbiais panaudojo šią metodiką pereinamųjų
metalų jonų kompleksų susidarymo pusiausvyrų tyrimams šarminiuose ir stipriai
šarminiuose vandeniniuose tirpaluose, kai kiti tyrimo metodai pasirodė besą kur
kas mažiau informatyvūs. 1962–2001 m. buvo paskelbta per 40 mokslo straipsnių,
susijusių su poliarografija.
Daug (jeigu ne dauguma) P. A. Vaškelio mokslo darbų per pastaruosius
ketvertą dešimtmečių yra skirta sistemingiems cheminio (besrovio) metalų ir jų
lydinių nusodinimo kinetikos ir mechanizmo tyrimams bei su jais susijusiems
procesams, vykstantiems tirpale (jau minėtos metalų jonų kompleksų pusiausvyros, cheminės metalizacijos tirpalų stabilumas, koloidinių metalo nanodalelių
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formavimas ir jų savybės) bei paviršiuje (heterogeninė katalizė bei elektrokatalizė,
paviršių aktyvavimas, tikrojo paviršiaus ploto nustatymas ir kt.). Pažymėtina,
kad šiais svarbiausiais savo mokslinės biografijos darbais P. A. Vaškelis įnešė
ypač svarų indėlį ir tapo pasaulinio lygio autoritetu. Tai jis pasiekė sugebėdamas sėkmingai sujungti fundamentinius bei praktinius vienas kitą papildančius
mokslinių tyrimų aspektus.
P. A. Vaškelis 1967 m., nepriklausomai nuo Saito (1965 m., Japonija) ir
M. Paunovic (1968 m., JAV), paskelbė naujovišką cheminės metalų jonų redukcijos
mechanizmo interpretaciją, remdamasis anksčiau tik korozijos procesams apibūdinti
naudota mišraus potencialo teorija, leidusia suvokti, kad vadinamasis „cheminis“
(arba „besrovis“) metalų nusodinimas yra ne kas kita, o dviejų (kartais ir daugiau)
vienu metu ir vienodais greičiais vyksiančių katalizatoriaus paviršiuje dalinių
(parcialinių) procesų suma, pernešant elektronus, atpalaiduojamus ar prijungiamus
šiose oksidacijos-redukcijos reakcijose, per nusėdantį metalą. Ši interpretacija paskatino minėtų procesų tyrimams plačiai taikyti elektrocheminius metodus visame
pasaulyje, taip patvirtinant jos pagrįstumą ir teisingumą.
Vis dėlto laikui bėgant išaiškėjo, jog tik elektrocheminiai matavimo metodai
nėra pakankami šių sudėtingų procesų tyrimams, nes keičiant elektrodo potencialą
matuojama srovė tėra kelių elektrocheminių reakcijų atstojamoji, o individualus
kiekvienos dalinės reakcijos įnašas lieka nežinomas. Tai ir paskatino plėtoti ir
taikyti naujus, kombinuotus tyrimo metodus, leidžiančius nustatyti individualių
reakcijų indėlį bendrame procese. Pažymėtina, kad naują elektrocheminės masių
spektrometrijos metodą, skirtą dujinių reakcijos produktų tiesioginei analizei proceso
metu, P. A. Vaškelis su bendradarbiais pirmą kartą pritaikė ir panaudojo cheminės
metalizacijos procesų mechanizmo ir kinetikos tyrimams, taikydami žymėtų izotopų
metodiką. Šalia šio metodo, P. A. Vaškelis ir bendradarbiai cheminės metalizacijos
procesų dalinių reakcijų tyrimams proceso eigoje (lot. in-situ) vieni pirmųjų panaudojo elektrocheminės kvarco kristalo mikrogravimetrijos metodiką, leidžiančią itin
jautriai (10-9 g jautrumu) nustatyti elektrodo masės pokyčius, nusėdant metalams.
Šių metodikų plėtra ir taikymas leido tirti svarbius cheminio metalų nusodinimo
procesų mechanizmo ir kinetikos ypatumus, nustatyti dalinių proceso elektrocheminių reakcijų tarpusavio sąveiką, kurių negalima tirti kitais būdais.
Gautos naujos fundamentinės žinios apie cheminio metalų procesų mechanizmą leido tobulinti šiuos procesus bei numatyti ir atrasti naujus, iki šiol
nenaudotus praktikoje, procesus. Pažymėtina, kad cheminė metalizacija yra
plačiai taikoma pramonėje: dekoratyvinės dangos ant dielektrikų (keramikos,
stiklo, plastmasių) paviršiaus, spausdintų plokščių, magnetinių atminties kaupiklių (kompiuterių „kietųjų diskų“) gamyba elektronikos pramonėje ir kt. Šiuos
procesus taikant aukštųjų techonologijų gaminiams formuoti reikia nuolat tobulinti kuriamų gaminių charakteristikas (elektrinį laidumą, magnetinę skvarbą
ir kt.). Tam pasiekti būtina aiškiai suprasti šių procesų mechanizmą, leidžiantį
kryptingai optimizuoti tam tikrus parametrus, taip stengiantis keisti ruošiamų
objektų savybes norima linkme.
Nuoseklus termodinaminių cheminės metalų jonų redukcijos parametrų nagrinėjimas ir apibendrinimas sudarė prielaidas, remiantis jau minėta mišraus po2268
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tencialo teorija, numatyti naujo pobūdžio cheminės metalizacijos procesus – metalų
jonų (sidabro, vario) cheminę redukciją dvivalenčio kobalto amino kompleksais.
Šis pavyzdys yra svarbus tuo, kad nauji, praktiniam pritaikymui tinkami, procesai
atrasti remiantis nuodugniu sudėtingo proceso supratimu, leidžiančiu teoriškai
įžvelgti ir praktiškai realizuoti naujas galimybes. Šalia akivaizdaus mokslinio
naujumo šie cheminės metalizacijos procesai pasižymi ir technologiniu naujumu
(galimybe elektrochemiškai regeneruoti panaudotą reduktorių, redukuojant trivalenčio kobalto jonus atgal į dvivalenčius), leidžia formuoti aukštų technologinių
charakteristikų metalų dangas ant dielektrikų paviršiaus, išvengti toksiškesnių
chemikalų (formaldehido) naudojimo. Todėl naujieji cheminės metalizacijos procesai, pasiūlyti P. A. Vaškelio ir bendradarbių, sulaukė didelio užsienio kompanijų, diegiančių pramonėje cheminį metalų ir jų lydinių nusodinimą, dėmesio.
Akademiko P. A. Vaškelio teorinių tyrimų rezultatai plačiai naudojami kuriant
naujas technologijas: jis sėkmingai vadovavo eksperimentinės plėtros darbams
pagal kontraktus su žinomomis Japonijos firmomis „Toyota Motors orporation“
ir „Ebara-Udilyte“ bei „LAM orporation“ iš JAV (pastaroji yra įsikūrusi plačiai
išgarsėjusiame Silicio slėnyje – Silicon Valley).
Apibendrinant P. A. Vaškelio mokslinį kelią galima be dvejonių tvirtinti,
kad jis yra aukščiausios prabos gamtos mokslų tyrėjas. Mokslininkas, sugebantis
įžvelgti naujus iš pirmo žvilgsnio nesusijusių reiškinių priežastingumo ryšius,
juos tinkamai interpretuoti ir susieti ir, tuo remdamasis, formuluoti apibendrinančias išvadas, leidžiančias paaiškinti bendruosius dėsningumus gerokai
platesniame kontekste bei sėkmingai pritaikyti praktinius aspektus. Pažymėtina,
jog tarptautinė mokslo visuomenė, įvertindama ypatingus P. A. Vaškelio darbų
nuopelnus, atsiliepė į iniciatyvą išleisti specialų kietojo kūno elektrochemijos
žurnalo („Journal of Solid State Electrochemistry“) numerį, skirtą akademiko
P. A. Vaškelio septyniasdešimties metų jubiliejui. Šis (ne toks jau dažnas) pasaulio mokslininkų atsakas akivaizdžiai rodo P. A. Vaškelio darbų svarbą, jo
mokslinio kelio įvertinimą bei didelę pagarbą.
Vaisingi moksliniai tyrimai ir didelis darbštumas leido pasiekti įspūdingų
rezultatų: 1982 m. jis apgynė chemijos mokslų daktaro (dabar habilituoto daktaro)
disertaciją, 1985 m. tapo profesoriumi, 1990 m. išrinktas Lietuvos mokslų akademijos nariu korespondentu, o 1998 m. – akademiku. Iki šios dienos akademikas yra
parašęs dvi knygas, publikavęs per du šimtus mokslo straipsnių, kurių citavimas
artėja prie tūkstančio.
P. A. Vaškelio darbai pelnė platų pripažinimą Tėvynėje ir užsienyje. Jis yra
dviejų Lietuvos mokslo premijų laureatas (1989 ir 2000 m.). 1996 m. jam paskirta
pirmoji Lietuvos mokslų akademijos J. Matulio vardo premija, tais pačiais metais
P. A. Vaškelio ir bendraautorių pranešimas „Nauji cheminės metalizacijos ir tiesioginio plastmasių padengimo metodai“ tarptautinėje konferencijoje „Interfinish 96
orld ongress“ buvo premijuotas kaip geriausias mokslinis darbas ir pažymėtas
specialiu sertifikatu. 2000 m. P. A. Vaškelis (su bendraautoriais) už Vokietijoje
leidžiamame žurnale „Galvanotechnik“ publikuotą straipsnį „ heminis variavimas,
reduktoriumi naudojant kobalto(II) kompleksinius junginius. Termodinaminiai
aspektai ir kinetiniai tyrimai“ buvo apdovanotas Vokietijos galvanotechnikos ir
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paviršiaus paruošimo technikos draugijos vardine einz Leuze 1999 metų premija.
Pastaroji premija skiriama už „geriausias mokslines-technines publikacijas vokiečių kalba leidžiamuose specialiuosiuose žurnaluose, išsiskiriančias ypač aiškiu ir
didaktiniu svarbios mokslinės-techninės problematikos aprašymu“.
P. A. Vaškelio mokslinė veikla yra glaudžiai susipynusi su pedagogine. Jis
dėstė „ heminės termodinamikos“ kursą Vilniaus pedagoginio instituto studentams,
skaitė platų „Katalizės“ kursą hemijos instituto ir Vilniaus universiteto doktorantams bei Vilniaus universiteto ir Vilniaus pedagoginio universiteto magistrantams.
Akademikui vadovaujant parengtos ir apgintos penkiolika daktaro disertacijų, o
du iš šių daktarų tapo habilituotais daktarais. Manytume, kad be išlygų galima
kalbėti apie akademiko P. A. Vaškelio mokslinę mokyklą, nes jau ir septyni jo
mokinių mokiniai („moksliniai anūkai“) apgynė daktaro disertacijas. Eruditas ir
plataus akiračio chemikas konsultuoja visus, norinčiuosius patarimo.
Reikėtų pabrėžti, kad originalia mąstysena, neeiline moksline įžvalga, darbštumu ir kruopštumu pelnyti mokslo laipsniai ir vardai, nacionaliniai bei tarptautiniai apdovanojimai ir įvertinimai, gausus mokinių būrys – tai tik vienos
(aišku, pagrindinės) akademiko darbų dalies atspindys. Visuomeninė, švietėjiška ir
ekspertinė veikla – kita, taip pat labai svarbi, P. A. Vaškelio darbų dalis. Jis yra
svarbiausio Lietuvos chemijos žurnalo „ hemija“ redakcinės kolegijos pirmininkas,
Lietuvos chemikų draugijos viceprezidentas, Lietuvos mokslų akademijos Teodoro
Grotuso fondo valdybos pirmininkas, žurnalų „Elektrochimija“ ir „Russian Journal
of Electrochemistry“ konsultacinių tarybų narys, daugelio tarptautinių chemijos
žurnalų recenzentas, įvairių chemijos srityje ginamų disertacijų oponentas, Visuotinės lietuvių enciklopedijos straipsnių autorius.
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Ar profesorių Algirdą Vyžintą
nuo Sibiro išgelbėjo Stalinas
tanisl vas

al iūnas

Su profesoriumi Algirdu Vyžintu
susipažinau V lniaus pedagoginiame institute, kur jis vadovavo studentų dainų
ir šokių ansambliui „Šviesa“. Ketverius
metus susitikdavau su juo per repeticijas, gastroles: Vokietijoje, Aleksiejevkoje,
kur žuvę daug lietuvių kareivių, ir
važinėjant su koncertais po Lietuvą, bet
nė karto nepagalvojau, kad jis mūsų
kraštietis. Juo labiau, kad Užp liuose
tokios pavardės nebuvau girdėjęs.
Tiesa, mūsų kaimyninio miestelio Vyžuon pavadinimas yra panašios
žodžio šaknies kaip ir garsaus liaudies
muzikos žinovo, propaguotojo ir didžiausio jos gerbėjo. Ir regis, tos sąsar es rius Al ir as Vy intas
m
jos neatsitiktinės, nes Vyžintų giminės
pradžia kaip tik Vyžuonos . Anot Broniaus Kviklio, „Mūsų Lietuvos“ autoriaus,
Vyžintų prosenelis Benediktas Vyžintas buvęs vienas raštingiausių to krašto žmonių, o senelis Jonas Vyžintas – Vyžuonų valsčiaus viršaičio Juozo Audzevičiaus
raštininkas, kaligrafišku braižu net parašęs prašymą Rusijos carui, surinkęs vyžuoniškių parašus, ketino carą įtikinti, kad reikia panaikinti lietuviškos spaudos
draudimą. Žinoma, už tą gražų norą kartu su viršaičiu atsidūrė belangėje.
Net keli Vyžintų šeimos nariai buvę daraktoriai, slapta mokę vaikus lietuviško
rašto. Kur tik gyveno Vyžintų giminės žmonės – ar Vyžuonose, ar Mol tuose, ar
Vieše kiuose – visur paliko meilės lietuvių tautai atminimo, pagarbos jos dvasinėms vertybėms pėdsaką. Ir Užp lių valsčiaus Vieše kių kaime, kur Algirdo
Vyžinto tėvai buvo įsigiję 48 ha žemės ir gražų malūną, stengėsi visus penkis
vaikus leisti į mokslus.
Prieš dešimtmetį, susitikęs su Kauno užpalėnais, susibūrusiais į „Dausuvos“
klubą, iš Gražinos Kačerauskienės (pasirodo, ji Vyžintaitė) išgirdau, kad jos tėvai
palaidoti Užpalių kapinėse. Taigi, tada ir sužinojau, kad Algirdas Vyžintas ne
tiek vyžuoniškis, kiek užpalėnas, o vėliau susiradau ir jo tėvelių kapus. Jie yra
visai prie pat mano močiutės Grasildos Balčiūnienės kapo.
Dabar man jau niekad nebekyla klausimų, kodėl Algirdas Vyžintas kasmet
lankosi užpalėnų kraštiečių susitikimuose, kodėl jis daugelį metų rūpinosi „Pasagėlės“
kanklininkų ansambliu, kodėl į „Pasagėlės“ vadovės Astos Motuzienės rengiamus
visos šalies kanklininkų sąskrydžius visad buvo kviečiamas ir Algirdas Vyžintas.
Žinoma, į tuos sąskrydžius jis atvykdavo todėl, kad traukė ne tik gimtojo krašto oras,
gamta, žmonės, bet ir liaudies muzika, kuriai dėmesio Užpaliuose niekad netrūko.
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Kaip prisimena Algirdas Vyžintas, šiame Sėlių krašto kampelyje, kuriame
tarp Vyžuonų, Užpalių, Sude kių širdis visad randa ramybę, kur prabėgo basakojė
vaikystė piemenaujant ar drožiant dūdeles, klausantis tėvelio, norėjusio tapti vargonininku, fisharmonijos ar iš toli ataidinčios armonikos garsų, į dangų kylančio
vyturio čirenimo ariant laukus ar guldant pradalgę pievoj, jis pats užtraukdavo
dainą atokvėpio minutėlę.
Kaip pats sako: „ uv lemta imti tre iu u r liu mu ikantu Baigęs Ubag
pradinę mokyklą, Algirdas Vyžintas dar nebuvo žinomas muzikantas, bet kai tėvas
nupirko armoniką, vėliau akordeoną, Vyžintų sodyboj muzika nuolat skambėdavo,
o kai pradėjo mokytis Uten s gimnazijoje, tai griežė ne tik su klasės draugais,
bet ir koncertavo, grojo per gegužines.
Tik iš šalies žiūrint keistas buvo Algirdo Vyžinto žingsnis, kai jis įstojo į
universitetą studijuoti žurnalistikos. Nors visiškai nuo muzikos nenutolo – grodavo
studentų koncertuose, akompanavo universiteto tautinių šokių grupei, ansambliams.
Tačiau likimas neleido Algirdui Vyžintui tapti žurnalistu, nors ir be to per
savo gyvenimą jis yra parašęs kelis šimtus straipsnių, daugiausia kultūros, liaudies muzikos klausimais. Studijoms koją pakišo stalininė politika, nes tėvai buvo
išbuožinti, brolis – jau Sibiro lageriuose, tai argi galėjo būti patikimas žurnalistas
iš tokios šeimos. Tiesa, Algirdą, kaip jis pats juokais prisimena, „nu i ir i el
ak r e nas ir
talinas .
Draugams pasiūlius būti toliau nuo trėmėjų akių, A. Vyžintas pasiėmęs
akordeoną išvyko į E žvilką, netrukus sukūrė chorą, ir „Stalino“ kolūkio kolūkiečiai, nors už darbadienius nieko negaudavo, dainuodavo „Ačiū Stalinui už
laimę“. Tik todėl rajono žmonėms užtariant A. Vyžintas išvengė sibirietiškos
Stalino duonos...
1955 m., kai A. Vyžinto vadovaujamas skaudviliečių choras Respublikinėje
dainų šventėje užėmė pirmąją vietą, profesorius Jonas Švedas sugundė Algirdą
Vyžintą grįžti į Vilnių.
Nuo tada ir prasidėjo tikroji Algirdo Vyžinto karjera. Apie jo darbą plačiai
rašė spauda, jau išleista ne viena knyga. Ir vis tiek kažin ar išvardyti visi jo
darbai, jų prasmė, nuopelnai tautai.
Štai tik keletas talentingo muzikologo karjeros laiptelių. Ant kiekvieno sustojus, atsivertų plati liaudies muzikos grožio panorama.
Tais pačiais 1955 m. A. Vyžintas grįžo į Vilnių, studijavo Valstybinėje konservatorijoje, Jono Švedo vadovaujamoje Liaudies instrumentų katedroje, dirbo
Liaudies kūrybos namuose (dabar – Lietuvių liaudies kultūros centras) muzikos
skyriaus vyr. metodininku, skyriaus vedėju.
1960 m. baigęs konservatoriją, 15 metų vadovavo Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto studentų dainų ir šokių ansambliui „Šviesa“, kuris koncertavo
daugelyje Lietuvos miestų ir miestelių bei užsienio šalių, ne kartą laimėjo prizines
vietas Lietuvos ir tarptautiniuose konkursuose.
1975 m. Lietuvos konservatorijos Klaipėdos fakultetuose įsteigė Liaudies
muzikos katedrą, liaudies instrumentų orkestrą, su kuriuo daug koncertavo Lietuvoje ir užsienyje. 1988–1989 m. dirbo Lietuvos konservatorijos Klaipėdos fakultetų
mokymo reikalų prorektoriumi.
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m
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ulnickas

ir ch r va vas Al imantas L as

1989 m. grįžo į Vilnių ir buvo išrinktas Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi instituto Muzikos katedros vedėju, tais pačiais metais paskirtas instituto
direktoriaus pavaduotoju.
Nuo 1992 m. dirba Lietuvos muzikos akademijos Liaudies instrumentų
katedros vedėju.
Nuo 1978 m. – docentas. 1983 m. Sankt Peterburge apgynė disertaciją „Skudučių formavimosi ir raidos problemos Lietuvoje“. Nuo 1985 m. – profesorius.
Mokslo tiriamųjų darbų kryptis – senoji lietuvių (baltų) muzikinė kultūra,
jos instrumentai, unikalaus liaudies muzikos žanro – sutartinių, tradicinių archajiškųjų instrumentinių ansamblių etnogenezė.
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A. Vyžintas išleido vadovėlius A Vy intas iri u a es u likin s
„Birbynės“ (kartu su P. Samaičiu, 1962);
ainų vent s ansam lių vakare
m
„Nuo žilvičio dūdelės“ (1995); sudarė, I A Vy int al um
parengė, redagavo keliolika metodinių ir repertuaro leidinių. Knygose, leidiniuose ir periodikoje paskelbė apie 200
straipsnių, skaitė mokslinius pranešimus tarptautinėse konferencijose Lietuvoje,
Latvijoje, Estijoje, Rusijoje, Baltarusijoje, Ukrainoje, Uzbekijoje, Tadžikijoje, Vokietijoje, Lenkijoje.
Nuo 1960 m. – Lietuvos dainų švenčių dirigentas, liaudies instrumentinės
muzikos draugijos „Kanklės“ pirmininkas, Lietuvos etninės kultūros globos tarybos
narys, respublikinių ir tarptautinių konkursų žiuri pirmininkas arba narys.
Nuo jaunystės išlikęs susidomėjimas archajiška sėlių žemių, užpalėnų muzikine kultūra. Ji Algirdą Vyžintą žavi iki šiol.
Nuo seno sakoma, kad savame krašte pranašu nebūsi, taigi į tai, ką A. Vyžintas savo gimtajam kraštui davė, pažiūrėkime Rusijos gamtos mokslų akademijos
ir Tarptautinės informatizavimo akademijos prie Jungtinių Tautų organizacijos
akademiko, Peterburgo kompozitoriaus Igorio Macijevskio, kūrybine ir moksline
veikla glaudžiai susijusio su Lietuva, lietuvių etninės muzikos mokslo tyrimais,
akimis ir jo vertinimą, požiūrį priimkime kaip mūsų tautiečio darbų prasmės
reikšmę ne tik savo krašto, bet ir Europos etninėje muzikos kultūroje. Štai keletas
I. Macijevskio minčių:
u la iau ir ian ien ste ina i liekn
imnast i ūr m aus ymaus mu ikant

ra aus i sau usi
iri ent m kslinink
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instrumentinink
e a
visu men s veik
vasinis tyrumas
vairia usių e imų harm ni a Gal ūt
m i k savitum s ly
nu sta us anteistinis a ni k s
s krik i ni k s vies s
erum ir m ksl i minties ly inys savęs kai
als k smin e
artitūr e kai
imt si s amt s alies suv kimas y atin as
sakralumas lemiantis visus Maestr
el ius ir mintis ai vienas
miausių ir ran iausių m nių kuriu s ka a n rs man tek
a in ti Mu ikantas
a ia auk iausia i
i rasme
en viniu se kultūr s kl u se A Vy intas suran a ry kias tauti
ni mu ikini m stym a rai kas atsklei ia latų ar nereali u tų
alimy ių lauk
u ų a inim suv kim ir sikūni im kelių
aie k mis A Vy intas sie a ir nau s tautin s mu ikin s kultūr s
ei s kūr ų
r esi nalių mu ikantų
rmavim si ers ektyvas
imtas ilus asin rimas men (v kalin instrumentin ch re
ra in vai u am ) tai at
te ri s techn l i s esteti
k s ist ri s tautin s asaul v k s a rin us
ūtinas elementas
ru iant iu laikin mu ikant J aukl imas Maestr nu m ne
turi vykti sistemin ai Neatsitiktinai ir A Vy int
lai
e su
kurt s
irm si s t ki ti
liau ies mu ik s kate r s styt ai
val
vis tra icinių instrumentų k m leks
ir a eks e ici se
archyvu se transkri u a ars ra us ra
ina ir u liku a
m kslinius ar us ainu a ir va vau a lkl riniams ansam liams
Jų atirt an vystyti elsinki ir etr av sk Lv v ir Alma
At s i ev
ankt eter ur ir
vn auk t si se m kykl se
atin s in ivi uali s mu ikant savy s ir atlikim reikalavimai
atsis in
ir A Vy int
iri ent i vai
e Nu sta i ne a
kart ama tyl s artitūra viesi me itacini laukim aura a ima
A Vy int

eima

m na Ly i a su
sūnumis Ge iminu
ir

ilvinu

A ie

m
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Vilniaus
klu

In ra s

vyrų ansam lis

i natarų namu se
(i kair s)

ik imas i eliu A Vy int ir
sukurt s m kykl s kūry iniu
tencialu la iu ų tar tautiniu alaikymu tai at intelektuali
elit
esirū inan i tautin s kultūr s ateitimi r tu leis tik tis
ka
us i s ręsta au elis r lemų susi usių su nu sta aus
lietuvių ( mums au ku ir eter ur ) mu ikant mastyt
m aus veikla

J Vana as
A Vy intas
A Vana as
A Čiu as V Lei us
ir

Valys

m

I A Vy int al um

Su profesoriumi Algirdu Vyžintu malonu bendrauti ne tik dėl to, kad jis
malonaus, betarpiško, atviro aukštaitiško charakterio žmogus, bet ir dėmesingas
pašnekovas, visada reiklus sau. Daug kartu teko su A. Vyžintu bendrauti rengiant
jo publikacijas žurnalui „Lietuvos švyturys“. Visų pirma jis skaitytoją pritrenkė
temų aktualumu. patingų atsiliepimų ir diskusijų susilaukė profesoriaus straipsnis „Lietuvi, ar tau negaila lietuviškų dainų“. Gal kad studijavęs žurnalistiką,
o gal saugodamas savo kaip profesoriaus garbę, kiekvieną žodį bandė pasverti,
galvodamas ne tik kaip vaizdžiau pasakyti mintį, bet ir stengėsi suprasti, kaip
tai priims tas, kuriam skirtos jo mintys. Kritikos strėlių paleidęs „Lietuvos“ ansambliui už pataikavimą globalistinei kultūrai, profesorius atsargiai klausė, ar ne
per daug aštriai pasakęs, ar neįžeis jų, nes, anot jo, jie dar dainuoja lietuviškas
dainas, populiarina lietuvišką muziką.
Kitame straipsnyje „Armonikos nostalgija“ atsiskleidžia paties autoriaus
sielos nerimas:
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ian ien auti kai
am iaus v ai su auk Lietuv s kaim ir
tra ici as kai ku antų ka vieni atsi ūr miestu se antri
k lch u se treti
si iru se au elis t limu siu se u ūriu se
aim
lkl ras ersik l miest
a vyresnia ai kartai telik vien
r manti kas an kaim tra ici ų risiminimas ian ieninei
vis
la iau mies i n an i scenini ar ar m
lkl r rai ka i u
iusi ne asitik im tautin mis verty mis ausm
kausmin as
natūralių tautinių tra ici ų rara imas ir netikr ini
at imas
m nių vasin yvenim
kur i tu arm nika mūsų uvusi s iaus ran eny e
Žmogus, kuris savo gyvenimą paskyręs tautos kultūrai, labiausiai ar tiksliausiai gali vertinti šiandieninę mūsų tautos kultūros situaciją, jis turi visą teisę
lyg testamentą ištarti tokius žodžius:
Mūsų
a
tautinis ri inalumas mes ar a iu iame tai k
ne eturi Vakarų ur s taut s Atsi vel iant tai ka yvename
kit s kultūr s a su ty e ir esame s veikiami irmiausia tur tume
sten tis r esi naliai ir kūry i kai atskleisti ū in us sav taut s
kultūr s ru us
as al
tik tis ka mūsų Ne riklaus my s metais alia ra ių
tautini ir klasikini men rai k s rmų tai su u s i us sur
atinis menas
ikra u sienieti k
sini lam t inva i a
Mes tiesi
len va ū i kai a si rat me su ien nakt vien ai
unksin iais ritmais ir ainu k mis kurias neatsakin ai transliu a
ra i as y a irm i r rama
ai ir tar stame ur s k sm litin s kultūr s er v e
u mir ami rum savi ar
tikr si s lietuvi k s men kultūr s
atsvar
esiver ian i ms svetimy ms V l rival ma ku acin
an lų kal a m ksl kultūr s men k merci s ir vie si s reklam s
asauly e (mūsų a ių valia ) ur m i siu ę ats arum
ytų
kultūrai ta iau visi kai neturime Lietuv ter ri u an iai Vakarų
kultūrai ai realus susimenkinim av us a suremkime e ius
tautie iai ir erai a alv kime k nutyla ain s sen e ainų ir
Dainų ven ių aly e
Tik apmaudu, kad išgirsti išmintingus profesoriaus žodžius nedaug kam
terūpi – nebeprisimenu, kad etninės tautos kultūros gelbėjimo reikalais būtų susirūpinusi vyriausybė ar net pats kultūros ministras. Gal todėl valdžios nėra amžinos,
o tauta dar turi galimybę išlikti, kai rankų nenuleidžia tokie garbingi jos žmonės
kaip profesorius Algirdas Vyžintas.
1
2

Lietuv s vyturys 2005, Nr. 11, p. 10–13.
Lietuv s vyturys, 2005, Nr. 1, p. 32–35.
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Antanas Žvironas – socialdemokratas
Dobilas Kirvelis
a tos ir
kur kas

isuo enės dėsn

a inti

aloniau ne u u kariauti

ersi .

Pagal Demokritą
Sunku pasakyti, kas prof. A. Žvironui gyvenime buvo svarbiausia: mokslas,
pedagoginė ir švietimo veikla, šeima ar politika. Pastarajai – socialdemokratijai –
jis buvo neabejingas nuo pat vaikystės. Profesorius žmogų ir visuomenę laikė
neatskiriama gamtos dalimi, jų dėsnių, raidos dėsningumų supratimas buvo viena
didžiausių jo gyvenimo „silpnybių“. O būdamas aktyvios prigimties ir neabejingas
savo krašto žmonių ateičiai, jis negalėjo likti tik stebėtojas, neįsitraukti į mūsų
šimtmetyje vykusius permainingus politinių įvykių sūkurius.
Ilgametis Lietuv s socialdemokratijos lyderis nuo 1900 m., formavęs Lietuvos
socialdemokratų partijos (LSDP) taktiką ir strategiją, Lietuvos nepriklausomybės
Vasario 16 akto signataras, Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto (VLIK) pirmasis pirmininkas prof. Steponas Kairys savo prisiminimuose „Tau, L etuva“ rašo:
ntanas u o nuoširdus idė os drau as ir il
et endradar is
arti os retose. ai o us is sa e atida s dar o oni reikalui
nuošird iai
lė s etu
ir os
ones ne ino s ko ro is
su sa i
aukšto intelekto as en ė... ai reto u aniško ūdo ir
onė s šiltos širdies as uo t lus ir kuklus dar ininkas 1.
Kai mirus Stalinui S. Kairys LSDP Užsienio Delegatūros vardu kreipėsi į
Didži sios Brit nijos leiboristų partijos lyderį ugh n Gaitskellį, kad N. hruščiovui lankantis L ndone britų idėjiniai draugai – leiboristai – svečius paklaustų
apie B ltijos šalių bei tremtinių ir kalinių padėtį Tarybų Sąjungoje, maždaug tuo
pačiu laiku iš Socialistų Internacionalo (SI) buvo gautas toks laiškas:
„Mieli Draugai,
Su iliu a ailesta i u es sutiko e ini a ie drau o
ntano
irono irt Si iro er i o .
So ialist nterna ionalo ardu es nori e išreikšti ūs
nuošird iausi si ati ir u uo aut .
Su dėkin u u es risi ena e drau o
irono nuo elnus
ietu os so ialist s ūd iui. is u o
us i ikas ir ro esorius iš rad i Kauno o ėliau Vilniaus uni ersitete. is aidino
s ar
aid en sa o krašto so ialistinia e s ūd e kai
ietu os
So ialde okrat
arti os entro Ko iteto
nar s. Vokiškosios oku a i os etu nuo * Straipsnis parašytas daugiausia remiantis A. Žvirono
sesers biologės Veronikos Žvironaitės bei autoriaus
li i
et is akt iai dal a o
ir jo tėvų atsiminimais.
1
o rind io ko o e.
Kairys S. au ietu a, Bostonas, 1964, p. 8.
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dar o sto kl Si ire. is
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et a iaus ir tik irus
u o leista
alaidoti o tė iškė e. ntan
iron isuo et risi ins ietuos so ialistai ir is u i s ar ės iet So ialist nterna ionalo
istori o e.
Su roliškais s eikini ais nuošird iai ūs
S re identas or an
S
2
S Sekretorius ulius B
.
Pirmuosius socialinio teisingumo bei nacionalinio savarankiškumo idėjų apmąstymus dar 1905 metų revoliucijos metu šešiamečiui Antanukui turėjo sukelti
Kamaj socialdemokratų būrio, vadovaujamo Jurgio Smalsčio (Smolskio), atėjusio
versti caro valdžią Užp liuose, veiksmai3. J. Smalsčio vyrai stipriai apdaužė Užpalių seniūną Joną Žvironą – Antanuko tėvą, ko gero, nenorėjusį jiems atiduoti
sunaikinti carinės valdžios dokumentų. Tai paliko stiprų įspūdį visai Žvironų
šeimai, dažnai tie įvykiai šeimoje buvo aptariami.
Sakoma, kad socialistu gimstama, kad tik tas, kurio sieloje dominuoja geranoriškumas kitam, gali būti prigimtinis socialistas. Visos šios savybės Antanuko
elgsenoje buvo pastebimos dar pačioje vaikystėje. Kaip rašo savo prisiminimuose
A. Žvirono sesuo Veronika, socialistinėmis idėjomis jis susidomėjęs dar būdamas vaikas, besimokydamas Uten s keturklasėje mokykloje. Jau ten jį mokslas
nuteikęs ateistiškai.
Besimokydamas V lniaus gimnazijoje prieš pat Pirmąjį pasaulinį karą jis jau
dalyvavo aušriniečių veikloje. Socialdemokratinės politinės pažiūros susiformavo
T mske, jos tvirtėjo besimokant Lietuv s karo mokykloje ir tarnaujant Lietuvos
kariuomenėje bei tarp žaizdrininkų Lietuvos universitete. Dirbdamas universitete
Kaun ir V lniuje, būdamas doktorantūroje iūriche, jis, ko gero, Lietuvoj buvo
geriausiai suprantantis ne tik Eur pos, bet ir R sijos socialdemokratijos teorinius
pagrindus, žinantis šių ideologinių krypčių istoriją ir turintis blaivų strateginį
požiūrį į vykstančius ar būsimus visuomeninius procesus.
Antrojo pasaulinio karo metais A. Žvironas į politinę socialdemokratų veiklą
buvo „įklimpęs“ profesionaliai, o tai ir nulėmė jo likimą. XX šimtmečio Lietuvos
socialdemokratijos lyderis prof. S. Kairys jį matė kaip pagrindinį politinį Lietuvos
socialdemokratijos ideologą ir savo idėjų tęsėją. Žvironas buvo S. Kairio ir kito
žymaus socialdemokrato mokslininko prof. Vinco Čepinskio mokinys, aktyvus
abiejų tų asmenybių idėjų tęsėjas.

Tarp aušriniečių
Prieš pat Pirmąjį pasaulinį karą
A. Žvironas mokėsi penktoje gimnazijos klasėje Vilniuje. Čia tuo metu tarp
jaunimo ir moksleivijos „burbuliavo“
ne tik lietuvybės, bet ir politinės aistros.

2

3

Vilčinskas J. ietu os so ialde okrati a, Londonas,
Nida, 1985, p. 354.
Kviklys B.
ūs
ietu a, Užpaliai, Vilnius, 1991,
II t.; Užpalietis, 1905, Vaiko dienų prisiminimai,
So ialde okratas, 1930, Nr. 1.
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To laikmečio nuotraukose Žvironą matome tarp aušriniečių kartu su pusbroliu
Baliu Matulioniu – būsimuoju liaudininku ir Jackum Sondeckiu – būsimuoju
socialdemokratu, ateityje – emigracijoje aktyviais VLIK o nariais4.
Nuo 1911 metų Vilniuje veikė mokinių ir „švedų“ kuopos, kurioms priklausė
keliasdešimt moksleivių, neabejingų lietuviškos visuomenės ateičiai.
„Švedais“ buvo vadinami privačiai besimokantieji. 1912 metais mokinių kuopai patekus į demokratiškų nuostatų vadovų įtaką, abi kuopos susijungė ir taip
susiformavo kairiosios demokratinės pakraipos lietuviškos moksleivijos organizacija,
veikianti pagal „Aušrinės“ laikraštėlio skelbiamas idėjas – atsirado aušriniečiai.
Kam šios idėjos nepatiko, išėjo į ateitininkų kuopą.
Aušriniečių ideologiniais vadovais buvo dr. Stasys Matulaitis ir biologas
Jurgis Elisonas, o paskaitas skaitė jau socialistiškai angažuoti Mykolas Biržiška,
Mykolas Sleževičius, Vladas Požėla ir kt. Neabejotina, kad tarp aušriniečių ne
kartą turėjo rodytis ir Vilniaus inžinierius S. Kairys, kuris tuo metu vadovavo
Lietuvos socialdemokratų partijai, ir jo bendramintis, taip pat inžinierius, Vladas Sirutavičius, aktyviai dalyvaujantys kairiosios pakraipos Lietuvių draugijos
veikloje, skirtoje nukentėjusiems nuo karo gyventojams agronomijos ir teisių
pagalbai teikti.
Tai buvo ta aplinka, kurioje pradėjo formuotis A. Žvirono politinės socialdemokratinės pažiūros. Jackus Sondeckis-Sonda savo prisiminimuose rašo:
ūs
ntanukas
ironas dar u o er aunas kad tada ūtu e
alė nu at ti
ūsiant
okslinink i ik ir olitik .

Tomsko mokyklos
1915 metų rudenį, kaip karo pabėgėlis iš Lietuvos, A. Žvironas kartu su
savo vyriausiuoju broliu Juozu pasitraukė į S birą, to laikmečio vieną svarbiausių
Sibiro kultūros miestų – Tomską. Apsigyveno pas čia dirbantį laisvamaniškos
nuostatos dėdę – Povilą Žvironą. Tuo metu mske, geležinkelio tarnyboje, dirbo
kitas dėdė – Jonas Ramoškis, su kuriuo Žvironai artimai bendravo ir kuris jau
tuo metu aktyviai dalyvavo rusų socialdemokratų veikloje.
Iš artimųjų pasakojimų žinoma, kad J. Ramoškiui būdavo patikima nelegalių
rusų socialdemokratų revoliucionierių, keliaujančių organizaciniais reikalais Sibiro
magistrale, sutikimas ir išsiuntimas užplombuotais vagonais. Ramoškis mėgdavęs
tuos revoliucionierius pasikviesti į savo namus ir papolitikuoti prie arbatos stiklinės. (Tarp užpaliečių tarybiniais metais sklandė legenda, kaip Saliama Valiulytė
Pirmojo pasaulinio karo metu S bire – mske, gyvendama pas J. Ramoškį, Leniną
arbata vaišinusi. Utenos laikraštyje apie tai buvo išspausdintas straipsnelis, kuriuo
remiantis šiai moteriškei buvo išrūpinta minimali pensija, nors tuo metu Leninas
važinėti pro Omską vargu ar galėjo, nes gyveno Šveic rijoje.)
Atrodo, kad dėdės J. Ramoškio politinės nuostatos ir jo veikla, tuometinė
R sijos socialdemokratinė atmosfera, kylanti revoliucija pagreitino A. Žvirono
politinį brendimą. Vilniaus aušriniečių
pasėta socialdemokratinė sėkla krito į 4
eni as ietu ai, Knyga apie Jackų Sondeckį,
tinkamą „sielą“, o likimas ją nubloškė
Šiauliai: Delta, 1993.
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į tos naujos ideologijos verpetą. Manytina, kad baigęs T msko gimnaziją A. Žvironas ne atsitiktinai, bet socialinių procesų, būsimos industrinės visuomenės
supratimo vedamas (kaip ir S. Kairys su V. Sirutavičiumi 1898–1899 m. baigę
Šiauli gimnaziją rinkosi techninius mokslus), tolimesnėms studijoms stoja ne į
jau susiformavusį, turintį tam tikras mokslo tradicijas Tomsko universitetą, bet į
ne per seniausiai įkurtą Technologijos institutą. Jis pasirinko inžineriją, nors savo
polinkiais buvo daugiau mokslininkas nei inžinierius. Mobilizacija į A. Kolčiako
armiją bei šios armijos kovos su revoliuciniais daliniais, imperinės kolčiakininkų
nuostatos ir simpatijos nacionalinio savarankiškumo socialdemokratinei teorijai
A. Žvironą suformavo kaip tikrą socialdemokratą. Jam buvo nepriimtina nei
rusiškas revoliucingumas, nei kolčiakiškas kariškasis imperializmas. Jam artimesnės buvo demokratinio socializmo nuostatos. Su tokiomis politinėmis pažiūromis
A. Žvironas 1921 m. grįžo į Lietuvą.

Karininkas – socialdemokratas
Dar būdamas Lietuvos karo mokykloje A. Žvironas pradeda rašinėti socialdemokratinius straipsnelius. Juozas Savickas, tuo metu vaikas su tėvais gyvenęs
Kaune, Kęstučio gatvėje esančiame bute, kuriame buvo Lietuvos socialdemokratų
būstinė, laikraščio „Socialdemokratas“ redakcija ir jaunųjų socialdemokratų žaizdrininkų bendrabutis, savo prisiminimuose LSDP 100-mečio proga rašė:
teida o redak i on toks kariškos laik senos artileri os karininkas
ntanas
ironas. Vienintelis iš čia asirodanči kariški atnešda o
k nors s ausdinti. l ai neu trukda o nes e tarn os artileri os
oko o o e kuo o e uni ersitete dar studi a o i ik
... .
an
aikui atiko kariška uni or a. e tik ane et ir endra učio
studentes traukė li ančios sa os ... . iai ar tai
ien iš
ūs
ai drininki
d
anul t
ntanas išsi edė. ietu o e
ne u o i ilinės etrika i os reikė o ūtinai tuoktis a n čio e o
rieš un tu es kle onai reikalauda o okėti oterius eiti iš a inties.
i ilika s ir kitokie s lais a ania s tai u o ne rii tina tad
ironai tuoktis a ia o Klai ėdos krašt ...
Tuoktis ne bažnyčioje, bet pilietinėje institucijoje buvo principinė to meto
socialdemokratų nuostata.
Trumpus apsakymėlius, feljetonus bei pamfletukus apie socialinę neteisybę S. Kairio redaguojamame laikraštyje „Socialdemokratas“ A. Žvironas
spausdinti pradėjo nuo 1923 m. Vėliau tematika plėtėsi, peraugo į strategiškai
gilius politinės analizės straipsnius, kurių buvo gan gausu iki pat laikraščio
uždraudimo 1933 m.5
Polinkis redaktoriaus darbui pasireiškė dar jam būnant karininku. 1926 metais
A. Žvironas organizuoja šapirografinio laikraštėlio „Artileristas“ leidimą. Jis –
ir redaktorius, ir straipsnių autorius.
Karinei tarnybai buvo gan abejingas, 5 Darbo visuomenė, žurnalų komplektas, Kaunas,
jį traukė mokslinė veikla, universitetas.
1934–1936.
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Žaizdrininkas
Dar būdamas karininkas A. Žvironas 1924 m. pradeda studijas Lietuvos universitete (LU), Matematikos gamtos fakultete, Fizikos skyriuje, o kartu ir savo politinę
veiklą tarp akademinio jaunimo. Čia jis tampa vienu aktyviausių žiežirbininkų-žaizdrininkų, – LU studentų socialistų draugijos „Žaizdras“ nariu ir organizatoriumi.
Studentų draugija „Žaizdras“ buvo įregistruota LU senate 1925 metų gegužės 22 d. Žaizdrininkai priklausė Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungai
„Žiežirba“, įkurtai dar 1922 m., kuri buvo Socialistinio jaunimo internacionalo
narys, leidžiantis mėnesinį laikraštį „Žiežirba“. Šie jaunuoliai savo spaudoje griežtai
pasisakydavo prieš klerikalines jaunimo organizacijas, rūpinosi savo narių kultūra, daug dėmesio skyrė sportui. Taip pat principingai kovojo prieš komunistų
skleidžiamą propagandą ir jos įtaką jaunimui. Žiežirbininkai savo veiklą derino
su LSDP, dalyvaudavo rinkiminėse kampanijose, organizavo „Kultūros“ būrelius,
rengė Gegužės pirmosios minėjimus, palaikė ryšius su užsienio socialdemokratiniu
jaunimu. Čia A. Žvironas veikė kartu su šiandien gerai žinomais mokslo ir kultūros
veikėjais: Pranu Ancevičiumi, Dzidu Budriu, Leonu Čereška, Jonu Dagiu, Vytautu
Girdzijausku, Alfonsu Guču, Alfonsu Jakubėnu, Juozu Matuliu, Bronium Raila,
A. Žiurliu ir kt. Pirmoji A. Žvirono politinė publikacija „Žiežirboje“ išspausdinta
1924 m., o „Žaizdre“ – 1928 m.
Politinį „krikštą“ A. Žvironas gavo 1927 m. balandžio mėn. Juozo Pajaujo
byloje. Po 1926 m. gruodžio 17 d. perversmo pasakytos liaudininko Seimo atstovo
J. Pajaujo kalbos, pasmerkusios antidemokratinį kariškių poelgį, kai kurie karininkai bei kareiviai bandė tartis su juo dėl galimybės atstatyti demokratiją. Visi jie,
tarp jų ir A. Žvironas, buvo suimti ir karo lauko teismo teisiami balandžio 28 d.
Tris nuteisė mirties bausme, kitus – skirtingą laiką kalėti. Tuokart A. Žvironas
buvo išteisintas.
Bet kitą kartą, kai 1929 m. gruodžio mėn. po nepavykusio studentų aušrininkų maksimalistų organizuoto atentato prieš ministrą pirmininką Augustiną
Voldemarą buvo masiškai suiminėjami kairiųjų nuostatų studentai, buvo suimtas
ir A. Žvironas.
Kairiosios pakraipos studentai aušrininkai ministro pirmininko A. Voldemaro asmenyje matė potencialų itališkojo fašizmo ideologinį vadą Lietuvoje, o
radikaliausia aušrininkų dalis – maksimalistai – Lietuvai išgelbėti nuo galimo
fašizmo žinojo vienintelį būdą – atentatą. Socialdemokratinis jaunimas, tarp jų ir
A. Žvironas, nepripažino teroristinių metodų, ir tai buvo gerai žinoma slaptosioms tarnyboms. Nepaisant to, du socialdemokratai – A. Žvironas ir L. Čereška – buvo suimti ir kartu su aušrininkais teisiami karo lauko teismo. L. Čereška
buvo nuteistas ketveriems metams, o A. Žvironas – vieneriems metams sunkiųjų
darbų kalėjimo. Žvironui bausmę sumažinti padėjo jau ir tuo metu egzistavusios naudingos pažintys. Jo pusbrolis, liaudininkas, tuo metu Karo ligoninės
vyriausiasis gydytojas B. Matulionis, pažinojęs ne vieną aukštą kariškį, sugebėjo
kažkaip paveikti karo lauko teismo teisėjus. Prie bausmės sumažinimo prisidėjo
ir tai, kad tuo metu mirties patale gulėjo tėvas. A. Žvironui buvo siūloma rašyti
prezidentui malonės prašymą, bet jis atsisakė.
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Austriškosios socialdemokratijos propaguotojas
Jeigu A. Žvironas profesinėje fiziko veikloje prioritetus atidavė prof. V. Čepinskio skleidžiamai pozityvistinei pažinimo metodologijai, kurios pamatas – „jo
didenybė eksperimentinis faktas“, politinėje veikloje jį daugiau traukė teorinės
koncepcijos. Šių paskatų vedamas, jau nuo 1926 m. pradėjo bendradarbiauti
J. Jauniškio redaguojamame mėnesiniame žurnale „Naujoji gadynė“, rašydamas
daugiausia teorinio socialdemokratinio pobūdžio straipsnius. Čia jis pradėjo ieškoti
Lietuvai tinkamiausio socialinio modelio, propaguoti austriškąją socialdemokratiją.
1927 m. žurnalo „Naujoji gadynė“ 2/3 numeryje A. Žvironas išspausdina
straipsnį „Austrų socialdemokratija“. Laikraštyje „Socialdemokratas“ pasirodo jo
straipsniai apie socialdemokratines Čekoslovakijos bei kitų buvusių Austrijos–Vengrijos imperijos valstybių partijas, jų istoriją. Aprašomi dramatiški visuomeniniai
politiniai procesai, vykstantys Vienoje. Pradeda bręsti mintis, kad austriškoji socialdemokratija labiausiai taikytinas socialinės sistemos modelis mūsų katalikiškai Lietuvai.
1928–1929 m. A. Žvironas plečia savo socialdemokrato teoretiko akiratį. „Socialdemokrate“ pasirodo serija jo straipsnelių apie 1918 m. vokiečių revoliuciją bei
Veimaro socialdemokratinės respublikos istoriją ir problemas. Jis aptaria rusų liaudies
nelaimes ir Trockio bėdas. „Žaizdre“ pasirodo straipsniai apie mokslinio socializmo
bruožus pagal B. Fingertą, apie G. Plechanovo tautos „dvasios“ bei „būdo“ savybių
sampratą. Kituose vėlesnių metų politiniuose laikraščiuose paliečiamos Anglijos
leiboristų problemos. Jo ypatingas domėjimasis Europos socialdemokratija siejasi
su naująja LSDP programa. Jos projektas spausdinamas 1931 m. „Socialdemokrato“
numeriuose [97]. Suprantama, kad A. Žvironas tuo metu – jau subrendęs Lietuvos
socialdemokratinės ideologijos kūrėjas, dirbantis kartu su partijos lyderiais.
Uždarius „Naująją gadynę“, A. Žvirono bičiulis redaktorius J. Jauniškis, savo
žurnale S. Kairio pavedimu aštriai kritikavęs lenkų okupuotame Vilniuje veikusius
ir socialdemokratiją kompromituojančius plečkaitininkus, persikėlė į Berlyną ir,
padedant vokiečių socialdemokratams, pradėjo leisti laikraštį „Kova“. Remdamas
šį laikraštį A. Žvironas parašė į jį net kelis straipsnius.
1931–1933 m. pasipila A. Žvirono straipsniai apie Šveicarijos socialdemokratiją. Būdamas iūricho universiteto fiziku doktorantu, jis rado laiko domėtis ir
Šveicarijos visuomeniniu politiniu gyvenimu. Jam, kaip ir jo mokytojui prof. V. Čepinskiui, mokslas ir visuomeniniai politiniai dalykai visada būdavo greta. Prieš
uždraudžiant „Socialdemokratą“ Žvironas dar spėja išspausdinti nekrologą „Eduardas Bernšteinas“, kuriame parodo ne tik ideologinį nusistatymą, bet ir Europos
socialdemokratijos doktrinos esmę.
1934 metais susirgus S. Kairiui, O. Kairienei esant formaliąja teorinio socialdemokratų mėnesinio žurnalo „Darbo visuomenė“ redaktore, A. Žvironas tampa
leidinio redaktoriumi de akto. Jis rašo daug pagrindinių teorinių ir informacinių
straipsnių. Tai: „Ateitis – socializmo“, „Buržuazija ir demokratija“, „Karas ir
socializmas“, „Socialdemokratai ir komunistai“, „Vienos socialistų konferencija“,
„Bendro socialdemokratų ir komunistų fronto faktai“, „Karo kurstytojai: Vokietij –
L nkija–Jap nija“, „Sovietų konstitucijos demokratinimas“, „Profesinis darbininkų
judėjimas fašizmo kraštuose“, „Karo organizavimas“, „Thomas More ir jo „Utopija“;
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verčia iš vokiečių kalbos ir čia publikuoja austrų socialdemokratijos pagrindinio
ideologo ir vadovo Otto Bauerio straipsnius bei veikalus „Klasių kovos strategija“, „Demokratija ir socializmas“, „Versalio galas“, taip pat kitų socialistų, pvz.,
K. Thormanno „Nauja Šveicarijos socialdemokratų orientacija“6.
enzūrai uždarius „Darbo visuomenę“ ir 1936 m. uždraudus visas, išskyrus
tautininkų, partijas Lietuvoje, A. Žvironas išverčia ir išspausdina Otto Bauerio
veikalą „Socialdemokratija, religija ir bažnyčia“.
1939 m. politiniam klimatui šiek tiek atšilus, socialdemokratai galėjo vėl
atkurti savo leidinius, pradėjo eiti mėnesinis žurnalas „Mintis“. A. Žvironas ir
vėl tampa svarbiausių straipsnių autoriumi. Jis rašo pagrindinį straipsnį, skirtą
inž. prof. S. Kairio 60-mečio paminėjimui, straipsnius „Karas ir mažosios tautos“,
„Ar nesisuka ratai tik vietoje “, „Otto Bauer“, „Mokykloms darbą pradedant“,
„Tarptautinės profesinių sąjungų vienybės kelias“, „Lietuviai savanoriai Isp nijoje“,
„Materialistinis istorijos supratimas ir gamtos mokslų materializmas“, „Išvedžiojimai apie „šio karo prasmę“.
Visuose kairiosios pakraipos laikraščiuose ir žurnaluose A. Žvironas matomas greta pagrindinių Lietuvos socialdemokratijos kultūrinių ir politinių veikėjų:
S. ir O. Kairių, A. ir L. Purėnų, V. Čepinskio, K. Venclauskio ir kitų. Prieškario
laikotarpiu jis buvo atradęs to meto Lietuvai tinkamiausią įgyvendinti ideologinę
koncepciją – to laikmečio austromarksizmą. Neabejotina, kad šiandien jis tęstų
savo idėjinių minčių giją, koreguodamas austromarksizmą austriškuoju ekologiniu
socializmu bei skandinaviškuoju Gunaro Adlerio-Karlsono funkciniu socializmu,
Vakarų Europos demokratiniu socializmu.

Vilniaus VLIK o pirmininkas
A. Žvironas, būdamas strategiškai mąstantis politikas, giliai suprasdamas
Antrojo pasaulinio karo Europoje procesus, galimas pasekmes Lietuvai, neabejojo,
kad Vokietija karą pralaimės, kad ten, kur karui pasibaigus pasiliks sąjungininkų
armijos, ilgam liks atitinkamos politinės įtakos sferos. Į Lietuvą įžengus Tarybinei
armijai jis neabejojo, kad Lietuva priklausys M skvai ne vieną dešimtmetį.
Karo metais iš Maskv s atsiųstiems partizanams, savo vaikystės draugams,
„Audros“ būrio vadams jis patarinėjo nepuldinėti vokiečių, tada vokiečiai neorganizuos baudžiamųjų akcijų, nenukentės ūkininkai, o pastarieji juos išmaitinsią.
Aiškino, kad lietuviams reikia elgtis taip, kad mažiausiai nukentėtų žmonės ir
krašto ūkis, nes Lietuvos teritorijoje pešasi du agresoriai ir nereikia tarp jų painiotis. Jis naivokai manė, kad po karo Stalinas B ltijos šalims, tarp jų ir Lietuvai,
suteiks savarankiškesnį politinį statusą, tokį, kokį suteikė L nkijai ar Čekoslovakijai.
Karo metais A. Žvironas dalyvavo keliose pogrindinėse struktūrose. Vokiečių okupacijos metu jis buvo vienas iš Naujosios Lietuvos organizacijos
vadovų ir leidžiamų nelegalių laikraščių „Naujoji Lietuva“, „Lietuvos kelias“
redaktorių. Jis tapo vienu iš pirmųjų Lietuvos išlaisvinimo komiteto organizatorių. S. Kairio pavedimu Žvironas buvo šios organizacijos Vilniaus skyriaus
įkūrėjas ir vadovas. Jos pagrindinė
paskirtis – padėti Lietuvos žmonėms 6 Darbo visuo enė, žurnalų komplektas, Kaunas,
susiorientuoti karo metu.
1934–1936.
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Socialdemokratų ir liaudininkų
grupė, į kurią įėjo prof. S. Kairys, agronomas Vladas Bertašius, prof. A. Žvironas ir kt., karo metu (dažniausiai
susirinkę A. Žvirono bute buvusiuose
hodkevičių rūmuose) kūrė Lietuvos
ūkio pokarinio atkūrimo socialdemokratinę programą.
1944 m. prie Lietuvos artėjant
frontui, vėl ateinant rusų armijai ir neišvengiamai naujai sovietų okupacijai, ne
a inklinė lenta .
ironui rie
odke iči rū
sienos
vienam iškilo klausimas: pasilikti Lietuvoje ar trauktis į Vakarus Antrojo
pasaulinio karo metu buvęs Vilniaus universiteto dėstytojas, pogrindinio Lietuvių
aktyvistų fronto (LAF) veikėjas Stasys Žymantas-Žakevičius paskutiniaisiais savo
gyvenimo metais, 1973, JAV leidžiamame žurnale „Į laisvę“ išspausdintuose dviejuose prisiminimų straipsniuose rašė:
V ra o nusistat as o trauktis iš ietu os turi tik tie
kurie s rėsė tiesio inis ir aiškus a o us
ei isi kiti turėt
likti sa a a e krašte. ūs kurie ne alite asilikti
kite o es
iliai u si aska liksi e ir and si e toliau t sti radėt sa o
o rind io dar
tais od iais susi audin s atsis eikino su ani Vilniu e o rind io ko iteto ir ininkas ro . .
ironas
ėliau u sa o re isten in eiki
oku ant sui tas kankintas
nuteistas ir kalintas Si ire 7.
Bet ryškiausiai, originaliausiai ir dramatiškiausiai Žvirono politinė veikla
pasireiškė 1944 m. pabaigoje–1945 m. pradžioje. A. Žvironas, pamatęs savo gimtuosiuose Užp liuose ant miestelio grindinio išguldytus jaunų vyrų partizanų
lavonus ir sužinojęs, kad tai dedasi visoje Lietuvoje, nusprendė, jog Lietuvos išlaisvinimo komiteto Vilniaus krašto vadovas privalo veikti ir orientuoti Lietuvos
žmones išmintingiems veiksmams, vadovaujantis nuostata, kad karą laimi tas, kas
išlieka gyvas savo žemėje. Tam reikalui jis nutarė VLIK o vardu po visą Lietuvą
išplatinti tokio turinio atsišaukimą8:
us ar i a
ietu atė o il a ir tokia olitinė situa i a liks
ne ien deši t et . riešintis inklu ra e ras iška sa i ud ė.
eikia rasti kelius iš išk išeiti le ali uotis ir kantriai laukti
ri r stant olitinės situa i os.
7

Atsišaukimui ir tokiai A. Žvirono
nuostatai pritarė ir liaudininkas Tadas
aleskis. Bet tokio turinio atsišaukimas
nepatiko krikdemų atstovui Vilniaus

8

Žymantas S. Susitikimas su Pranu Padaliu, ietu os
inios, 1991, Nr. 14, 15.
Paties atsišaukimo saugumo bylose nerasta. Jo turinys žinomas iš liudininkų pasakojimų. Straipsnio
autoriaus užklaustas šio atsišaukimo turinio nepaneigė ir tik prieš keletą metų miręs doc. V. Jurgutis.

2285

U Ž PA L I A I I I

Lietuvos valsčiai

universiteto doc. Vytautui Jurgučiui ir tautininkui Ekonomikos fakulteto prodekanui A. F. Jurskiui. Atsišaukimus daugino ir platino kairieji – socialdemokratai ir
liaudininkai. Dešinieji – krikdemai ir tautininkai – ne. Bet jų visų likimas buvo
vienodas: pakliuvę į saugumo nagus, visi gavo po 10 metų lagerio, o A. Jurskis
ten ir žuvo.
Kaip rašė S. Žymantas-Žakevičius,
...
eikė sla tas Vilniaus o rind io
ko itetas kuria
ado a o so ialde okratas ro . .
ironas . Straipsnyje „Didžiojo
pasipriešinimo drama“, skyrelyje „Neišgirstas įspėjimas“ jis tęsė:
ietu os o rindinink dau iausia Vilniaus uni ersitete susis ietusi
as aus asi riešini o s ūd io
eikė
ro . .
irono ro . . etke ičiaus9 u . kono ikos oksl ak. rodekano
. . urskio ir kt. s ė a asis alsas de a u o alsas t ruose. ors ie turė o r ši
su inkluoto o asi riešini o ko oto ais et ne sten ė
a eikti nes arti anai a ai
10
asitikė o le aliai sikūrusiais o rind io eikė ais .
Aštuntajame dešimtmetyje, bandant pažymėti fiziko prof. A. Žvirono metines, autoritetingi fizikai zondavo tokią galimybę aukščiausiose Lietuvos valdžios
instancijose (pas A. Sniečkų). Buvo gautas atsakymas: okiu ūdu uk .
ironas
u s ienintelis V K o ir ininkas tar inė e ietu o e.
A. Žvirono dukrai teisėsaugos struktūrose bandant išsiaiškinti galimybę
tėvą reabilituoti, buvo atsakyta: okiu ūdu. ei u ne ūs tė as šis reikalas ne ūt
a udė s. A. Žvironas buvo vertinamas kaip pagrindinis pasipriešinimo sovietinei
okupacijai atsišaukimo kaltininkas.
Paradoksalu, bet prieš A. Žvironą buvo nusiteikę ir savi lietuviai patriotai
antikomunistai, ir komunistinė valdžia. Net ir šiandien daug kas nenori nieko
girdėti apie jo ir Vilniaus VLIK o politinę poziciją.
A. Žvirono politinių patarimų paklausė tik jo vyriausios sesers devyniolikmetis sūnus. Per Užpalius einant Bagramiano armijos lietuviškai divizijai
buvo išsamprotauta, kad išmintingiau eiti į armiją, bet ne į mišką. A. Žvirono
nuomone, norint, kad pokaryje Stalinas pripažintų L etuvai Kla pėdą (kuri karo
pradžioje priklausė ne Lietuvai, o Vokiet jai), reikia ir lietuviams nors simboliškai
pademonstruoti, kad ir jie dėl Kla pėdos kariavo prieš vokiečius. (Jo giminaičio
kuopai likimas ir lėmė šturmuoti Klaipėdos geležinkelio stotį. Ir ką gi – giminaitis
ir šiandien gyvas, augina anūkus, o jo draugų, išėjusių į mišką, kaulai bei tėvų
sodybos seniai miškais apžėlė.)
1954 m. JAV leidžiamame žurnale „Darbas“ atspausdintame A. Žvirono
nekrologe rašoma:
ro . .
ironas ta o totalitari o auka. ačiau o
eni as
ir irtis u o ras in a auka. Sa o
eni
is u o aš ent s
sil n
nuskriaust
eni ui. o tra iška irtis arodė kad
is liko ištiki as
o išku o rin i a s ir
teroro aki ai do e. u s elieka nulenkti 9 Prof. Tadas Petkevičius buvo ne Vilniaus, o kisa o al as rieš šitok t laus did rišku o
tos – Kauno pogrindžio grupės narys, teisiamas
Koryznos – P. Klimo byloje [9].
a d ir drau e tikėtis kad šis a d s
10
Žymantas S. Susitikimas su Pranu Padaliu, ietu os
askatins ūs atriotin auni
sekti tiinios, 1991, Nr. 14, 15; Didžiojo pasipriešinimo
kr
did ri keliu. es anot V. Kudirkos
drama, ietu os inios, 1991, Nr. 10.
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A. Žvironui mirus buvo gautas Šiaurės Vyrų laiškas: „Lietuvėms – Žmonai – Motinai – Dukroms“.
Šio straipsnio autoriui, kuris tada buvo tik 9 klasės moksleivis, likimas suteikė
galimybę paskutiniaisiais prof. Antano Žvirono gyvenimo mėnesiais, 1954 m. vasarą
Narvaišių kaime prie Užpalių gyventi po vienu stogu ir daug kalbėtis įvairiausiomis gamtos mokslų, visuomenės, etikos, net ir politikos temomis. Nepasakyčiau,
kad žiauri realybė būtų pakeitusi šio žmogaus principines pažiūras – jis nenustojo
tikėti demokratiniu Vakarų Europos socializmu, nors Šiaurės Vyrai ir rašė:
... ro esorius ntanas kalin s tai ne ntanas lais ė e.
u is iaurė e is er ertino isas ert es.

ia su

Jis visada kritiškai vertino Maskvos demagoginį pseudosocializmą, gal tik
per naivu buvo tikėtis, kad kremliškasis socializmas iš klystkelių sugrįš į tiesųjį tikrosios demokratijos kelią. Šiaurės Vyrai jo suprasti negalėjo, nes matė tik
demagogiškai iškreiptą pseudosocializmą ir nieko nežinojo apie ką tik priimtą
(1951 m., Frankfurt /Main, I Socialistų Internacionalo Kongresas) Vakarų Europos
demokratinio socializmo doktriną. Prof. A. Žvironas to taip pat nežinojo, bet jis
protu, teoriškai jautė neišvengiamą šios doktrinos apraiškų artėjimą. Šiandien ši
doktrina jau klesti jo propaguotoje Austrijoje ir Skandinavijos šalyse, galinga banga
įsigali visoje Europos Sąjungoje.

Atsiminimai apie A. Žvironą
dol ina

ironienė

Apibūdinti Antaną man labai sunku, nes jis buvo šakota asmenybė, visa
grindžianti mokslu. Antanas visada labai brangino laiką ir kiekvienai dienai turėjo
darbo planą, kurį sąžiningai vykdydavo, buvo labai punktualus, visuomet viską
laiku padarydavo. Kartą kalbėjomės apie mūsų bendrą gyvenimą. Jis sakė, kad
dienos laiką skirsto taip: mokslui, visuomeniniam darbui ir šeimai. Viskas buvo
kruopščiai atliekama.
Taigi, mokslas pirmiausia. Pirmojo pasaulinio karo metais mokslą tęsė
R sijoje, T msko gimnazijoje, kurią baigęs įstojo į Tomsko technologijos institutą,
baigė du jo kursus. Ten besimokydamas pažino rusų jaunimą, apie kurį maloniai atsiliepdavo. Kad galėtų pragyventi, vertėsi privačiomis pamokomis. Tomske
gyveno kartu su dėde Povilu Žvironu, kuris buvo išsilavinęs, ypač gerai išmanė
istoriją, gražiai pasakojo apie įvairius karus, gerai pažinojo Rusiją ir jos žmones.
Į Lietuvą sugrįžo abu. Čia Antaną mobilizavo į Lietuvos kariuomenę ir pasiuntė
mokytis į karo mokyklą (1922–1924). Ją baigęs, kaip karininkas dar turėjo tarnauti
artilerijoje 2 metus. Toks gyvenimas jam nepatiko. Karininkai girtuokliavo, o jis
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laikėsi nuošalyje, nes nei gėrė, nei rūkė, ir karininkai jį vadino „boba“. Vieną kartą
į „Socialdemokratą“ parašė feljetoną iš karininkų gyvenimo. Kūrinys labai nepatiko
vadovybei, ir jie vis ieškojo autoriaus, parašiusio tą feljetoną. Galų gale vienas
karininkas susidraugavo su laikraščio redakcijos darbuotoja, kuri ir išdavė autorių.
Antanas gavo baudą – „stovėti po šautuvu“. Po to įvykio tapo kariuomenėje nepatikimas. Dar būdamas karininkas 1924 m. pradėjo studijuoti fiziką universitete.
Nuo 1926 m. jau dirbo universitete laborantu, priklausė jaunųjų socialdemokratų
organizacijai „Žaizdras“, skaitydavo jaunimui paskaitas įvairiais klausimais. Jau
tada buvo tautininkų valdžios persekiojamas, o po Tauragės pučo – suimtas ir
sėdėjo kalėjime. Tuo metu buvo areštuoti ne tik socialdemokratai, bet ir valstiečių
liaudininkų bei kitų partijų atstovai. Juos teisė kariuomenės teismas. Išėjęs iš kalėjimo Antanas vėl dirbo universitete. Taip jo gyvenime susipynė mokslas ir politika.
Moksle, kaip ir politikoje, jis stengėsi viską išsiaiškinti iki galo. Dirbdamas
gilinosi į įvairias mokslo sritis. Grįžęs iš darbo dažnai pasakodavo, ką nuveikęs.
Rūpinosi gamtos mokslų populiarinimu. Pradėjus eiti „Gamtai“, joje spausdino
daug straipsnių įvairiais mokslo klausimais.
Priklausė socialdemokratų partijai. pač nemėgo tautininkų, apie juos sakydavo – „supuvusi bala“. Visuomeniniame gyvenime rūpinosi vargingaisiais
(bedarbiais ir kaimo samdiniais), bendravo su darbininkais. Tų žmonių padėtis
jį labai jaudino. Rašė į spaudą apie jų reikalus. Kaime susitikdavo su nelegaliais
komunistų partijos nariais, aiškindavo jiems komunistų taktikos dalykus. Gimtajame kaime Žvironus vadindavo komunistais. Dažniausiai taip juos apšaukdavo
klerikalai. Dėl to Antano motina labai išgyveno, ir kartą, kunigų pakonsultuota,
mūsų Ringutį ir Sigutę Švent joje pati pakrikštijo švęstu vandeniu.
Antanas visuomeninį darbą mėgo. Jam šis darbas buvo šventas. Kaip ir
mokslui, visuomeniniam darbui skyrė visas savo išgales. pač daug rašė atsišaukimų ir pats juos platindavo. Jokios baimės dėl savo visuomeninės politinės veiklos
nejautė, tik sakydavo, kad politinis darbas yra rizika. Smetoniškoji žvalgyba nuolat
jį sekė, o dar iki 1940 metų buvo paskirtas ir nuolatinis šnipas, kuris stypsodavo netoli mūsų namų, o kai eidavome miegoti, gesindavome šviesas, jis iš savo
stebėjimo posto pranykdavo. Į mūsų namus pasitarti įvairiais politikos klausimais
užeidavo daug draugų, juos taip pat sekė žvalgyba. Apie šiuos sekimus žinojo
ir prof. M. Biržiška. Kartą jis ir paklausė vidaus reikalų ministerį, kiek gi per
metus valstybei kainuoja Antano Žvirono sekimas
Savo kalbose Antanas dažnai iškeldavo valdžios žiaurumus. Pokalbiuose
jis dažnai minėdavo Stalino komunistų aukas V. Putną11 ir J. Uborevičių12, kurių
didžiai gailėdavo. Dažnai minėdavo generolus M. Tuchačevskį13, G. Žukovą14. 11 Vytautas Putna (1893–1937), tarybinis karo veikėjas,
diplomatas (TSRS karo atašė Japonijoje, Suomijoje,
Antanas mėgo rusų literatūrą,
daug skaitė ir labai vertino A. Čechovą, 12 Vokietijoje, D. Britanijoje). Sušaudytas 1937 06 11.
Jeronimas Uborevičius (1896–1937), TSRS karo
M. Gorkį, A. Puškiną.
veikėjas, I rango armijos vadas (1937). Sušaudytas
1937 06 11.
Vokiečių okupacijos metais (1943)
13
Michailas Tuchačevskis (1893–1937), Tarybų Sąjungos
Antanas buvo iškviestas į gestapą. Į
maršalas (1935). Sušaudytas 1937 06 11.
namus atėjo kažkoks vyras, padarė 14 Georgijus Žukovas (1896–1974), Tarybų Sąjungos
bute kratą. Peržiūrėjo knygas, kurias
maršalas.
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paskui, areštavus Antaną, išvežė. Akte jos nebuvo įrašytos ir dingo. Gavęs kvietimą, į gestapą jis nuėjo kitą dieną iš ryto. Jam skaudėjo dantį ir jis, susiėmęs už
žando, sėdėjo susilenkęs. Staiga priėjo gestapininkas ir iš visų jėgų smogė jam į
veidą, dar pasakė, jog už tai, kad neatsistojo, kai įėjo teismo nariai. Ant teisėjų
stalo prinešė krūvas visokių bylų, knygų. Antaną kaltino, kad jis perduoda žinias
bolševikams. Už tai grėsė sušaudymas. Po ilgų kalbų jį paleido (1943 11 12), bet
paliko gestapui prižiūrėti.
Šeimoje Antanas buvo labai delikatus, niekuomet nepykdavo, visuomet
šypsojosi, mėgo humorą, buvo labai pastabus. Itin mylėjo šeimą, vaikus. Auklėdamas vaikus buvo labai švelnus, visada elgdavosi pedagogiškai. Gimus Ringučiui,
girdavosi draugams, kad savo sūnelį moka suvystyti trimis būdais. Šeimai – tėvams, broliams, seserims – padėdavo visokiais patarimais, tam skyrė visą savo
išmanymą. Visiems mažiems ir dideliems buvo atviras ir teisingas.
1944 m. liepos 26 d. Galiniuose žuvo mūsų Ringutis (gimęs 1931 m. rugpjūčio 4 d.). Prano sūnus Jonukas, Ringutis ir piemenukas žuvo sprogus granatai – rado vaikai sode prie vyšnių dėžutę... Didelis skausmas buvo palaidotas
Užpalių kapinėse. Jį kartu su Jonuku į kapines vežė visų mūsų mylimas Širmis.
Ir seneliai Širmio į kapines buvo nuvežti. Taigi Širmis tapo mūsų šeimos tragiškų
įvykių liudininku.
Taip susipynė gyvenime viskas į vieną pynę – mokslas, politika, meilė ir
pareiga šeimai. Tačiau nežiūrint visų nelaimių, sekimų ir areštų, Antanas buvo
karštas socialdemokratas ir iš to kelio nesitraukė iki paskutinio atodūsio tarybiniais
laikais. Po Antano suėmimo 1945 m. jo draugai akademikai ir kiti mokslo žmonės,
kad ir kiek kreipėsi į LKP K sekretorių A. Sniečkų – jo atsakymas buvo vienas,
kad Žvirono likimas priklauso nuo jo paties. J. Paleckis, kai aš prašiau padėti
Antanui, atsakė: „ uė o su anditais ir aš niekuo ne aliu adėti.“
Mirė Antanas 1954 m. spalio 6 d. Vilniuje, palaidotas Užpaliuose greta
Ringučio.
2289

U Ž PA L I A I I I

Lietuvos valsčiai

Iš atsiminimų apie Tėvą
Si utė

ironaitė

Jei kas vaikystėje būtų pasakęs, kad profesorius kažkuo skiriasi nuo batsiuvio ar siuvėjo, būčiau
nepatikėjusi. Tėvo lūpose žodžiai Batsiu s Siu ė as
skambėjo tarsi iš didžiosios raidės. Visi žmonės
mums atrodė garbingi savo srities žinovai. Augome
nesuprasdami, kad mūsų Tėvelis kažkuo skiriasi nuo
kitų mus supančių žmonių.
Ir štai man 13–14 metų. Didėja, auga laiškų
iš Šiaurės lagerių krūvelė. Vieną vakarą, atsisėdusi
prie stalo, vartinėju juos, skaitau viską iš eilės. Dar
ir dar kartą. Vis daugiau ir daugiau suprantu, ašaroju. Esu sukrėsta. Pasislepiu ir labai verkiu. Tai –
Tėvo atradimas (kai jį suėmė Gal niuose 1945 m.,
man buvo 11 metų – dar nebuvau pajėgi suvokti).
Nuo to momento Tėvas visada su manimi. Toli, bet
čia pat. Tarsi neskirtų mūsų tūkstančiai kilometrų.
i niako o
Kartu viskas labai tragiška, nes jau suprantu, kad Kalinio dailininko
ieštas ro . .
irono
tai ne tik Tėvas, kad tai – žmogus, didelio intelekto
ortretas
ir aukštos moralės asmenybė. Žiauriose sąlygose su
silpna sveikata.
Girdėdavau Mamytę sakant: „ ano
ras turi tris aistras
oksl
olitik ir
šei .“ Daugybė rūpestingai parašytų laiškų mums, vaikams, visada prisitaikant
prie mūsų amžiaus. Ilgi prisiminimų pobūdžio laiškai man gimtadienių proga iš
Pečioros lagerių. Bet užvis brangiausias rusiškai rašyto (tada kitaip nebuvo galima)
laiško iš Butyrkų kalėjimo gabalėlis:
risi enu kai
ar
etais šeštadien asaros o iet
udu su Si u kelia o e ėsti iš tenos
alini s ne ieškeliu
dulkėtu o keliais takais er ie as
iškelius raistus ir kal as
tiesiai V uonėl s ukni s ašili s ir alinius. a u ir in u
liko teno .
es alik anksčiau Si utės ok kl
a ieta
leido ės keli
an a sta
ir iel nuo aun stės. rad io e
ū šta au kai išlaik s ūs aštuon etė s il
anaši Si u
d likos kilo etr keli . ačiau ūs S il a šoka o nuo ku stelio rie ku stelio nuo ieno iedelio rie kito kartu su dru iais
alinkda a rie skru dėl či
is niūniuoda a tar ais išd kėliška
tar ais susikau ianti ste ė i a s ir... ernešiau aš
du ar tris
kartus er u elius šla ias ietas ir ne aste i ai riė o
ukni
o
to ašili kai us erkirto didel V uon šilo ka
ir išė o
rie uikio o
r io. Vakarė o.
ė l noti s ulkus lietutis. au
te o. Kiek sudrėk
et ne er irk niekieno ne aste ėti en ė
al ni
r či . K tik u o akilta nuo stalo ant kurio dar
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atėsi ul i rū štaus ir saldaus ieno likučiai. Vaikeliai ..
sutiko us d iau s in ai nuste usi
otina. ia ir iela
ilė roliai dėdė o ilas ir kt. ai in as
eni o etas
(1954 11 21, Maskva. Vertimas mano.)
Gal nemažiau mano sesuo Vida brangina jai – 9 mėnesių kūdikiui – rašytą
laišką į teną vokiečių okupacijos metais, spalvotą vaikišką atviruką:
Vidute rašau au laišk . š ta e risi enu kasdiena. ikiu kad
u an s neu iršti. inau kad esi s eika ra iai au i erai
šneki ir isie s d iau s
eri.
ik u Vidute reičiau stokis ant ko
nesiduok uldo a
raš kis kad a e anešt
asodint ant ko sto inči alaik t .
rau k lutas ir raš k o uolio. erk ien ir šauk košės. Srė k
ul on ir reikalauk ėsos. ien s ard kis art kis ur uliuok
išd kauk o nakt
ie ok ra iai iliai nenu usda a. rida ok
kad a utė ra iai ie ot kad nenusiklot ir le os ne i int .
Ve i uke lauke a iuok o ie ok lo tė kurio e kadaise ie o o
Si utė ir in utis. š
ali turi lo t at e ti.
K
au at e ti iš Vilniaus aisliuk ar kn ut
al
reikia la urkos suknutė s skal ti
...
***
Garsiosiose Maskvos Butyrkose mums buvo lemta susitikti 1953 m. liepą.
Aš, trečio kurso Fizikos matematikos fakulteto studentė, važiuoju jo aplankyti.
Senoviška lenkta gatvė, aklina mūro siena (netoli Baltarusijos stoties). Joje vartai –
„broma“. Paspaudžiu mygtuką. Girdžiu skambant skambutį ir skardžiai aidinčius
žingsnius. Masyvias duris milžiniško dydžio raktu atrakina jaunas kariška uniforma
apsirengęs vyriškis. Einu aš paskui jį per daugybę kambarių, kiemelių, „bromų“.
Vis tokiu pat dideliu raktu jis atrakina ir užrakina duris. Mūsų žingsniai skamba
aidu tarp tuščių mūrų. Gūdu. Pagaliau įeiname į kambarį su ilgu stalu viduryje.
Iš vienos stalo pusės sėdi plikai kirpti kaliniai, iš kitos – iš įvairiausių vietovių
atvykę lankytojai. Kambarys gaudžia daugybės balsų lalėjimu. Vyksta pasimatymai (tartum tai ne politiniai kaliniai). Man su Tėvu leidžia pasimatyti gretimoje
patalpoje. Tai – lyg koridoriukas, kurio sienoje iškirstas langelis. Sienos storis apie
vieną metrą. Per langelį galima persisverti, paduoti ranką, netgi pasibučiuoti. Ir
štai prieš mane Tėvas. Juodu chalatu, raudonai, mėlynai, juodai, baltai languotu
šaliku (mūsų atsiųstu). Ant galvos – tamsi beretė. Atėjo jaudindamasis, spėliodamas, kas atvyko pasimatyti: „Vera “ – klausia. „ ia aš Si a ..“ – susijaudinusi
šnabždu. Esame nesimatę 9 metus: paliko mane vienuolikos metų, dabar man
dvidešimt... Kalbėti leidžiama tik rusiškai. „Čia ta pati Sigu, kuri, sėdėdama man
ant kelių, kartodavo, kad niekad nesimokys gimnazijoje, universitete, dabar trečio
kurso studentė, berašanti kursinį darbą apie atomo magnetizmą “ – kalbina mane,
kartu mandagiai sudarydamas sąlygas dalyvauti mūsų pašnekesyje sargybiniui.
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Sargybinis mums leidžia tarpais pakalbėti lietuviškai
ir... pailgina pasimatymą dvigubai Priima net mano
laukinių gėlių iš Maskvos turgelio puokštę, prieš tai
paburbėjęs: „ to on i kušat udėt “ (liet: Ką, jis jas
valgys ) Vėliau apie tą dieną mūsų kalinys rašys:
„ audinančios a rast dienos...“ (turgelyje buvau pirkusi
agrastų ir daržovių).
Metams praėjus susitikome Vilniaus tuberkuliozės institute, kai 1954 m. liepos 12 d. jis mane,
sergančią tbc meningitu, aplankė. Tik prieš dieną buvo
parvykęs iš Maskvos kalėjimo ligoninės. Aplankė ir,
mačiau, nepaprastai susijaudino. Nuo jo buvo slepiama, kad aš sergu tokia sunkia liga (buvo pasakyta
lengvesnė diagnozė). Tačiau jo vizito metu atvažiavo
slaugė manęs vežti į procedūrinį kabinetą lumbalinei
askutinė ro esoriaus
punkcijai. Mane kėlė į vežimėlį griežtai horizontaliai.
.
irono nuotrauka dar ta
Ir jis viską suprato. Garsiai pravirko. Negandų našta
.
buvo per didelė. Jo rauda buvo prislopinta, tačiau u alėno . e eikio
buvo labai skaudu matyti jį raudant. Vėliau jis man
paaiškino, kad Maskvos kalėjimo ligoninėje, išvykdamas, jis paliko ta pačia liga
beviltiškai sergantį, jau netekusį sąmonės savo bičiulį vokietį, žymų Berlyno profesorių Burkhardtą.
Mane aplankęs Tėvas veržiasi į gimtinę – Užpali s (nors reikia rimtai gydytis
stacionare). Traukia, vilioja tėviškės vaizdai, spalvos, kvapai. Sveikata Narvaišiuose
blogėja. Tenka gulti į Tuberkuliozės institutą (kai mane lankė, plaučiuose buvo
nustatytos penkios kavernos).
Mamytė pasakojo: „Kai ėjome pro Tub. instituto vartus, pasakė: „Jei neišeisiu
iš čia, tai... Užp liuose jau esu pabuvojęs.“
Ir štai, mes abu toje pačioje ligoninėje. Man leista truputį vaikščioti. Nelengva jį surasti, sunku prie jo „prisimušti“: sodelyje, prie jo sudedamos lovelės
nuolat spiečiasi būrelis žmonių, jų apie dvidešimt. O jis vis kalba, kalba. „Labai
esu išsiilgęs auditorijos“, – sakydavo man. Lankytojų dėl Tėvo sveikatos pablogėjimo buvo atsisakyta. Taip ir liko, kad pasikalbėjo tik su Kaziu Boruta, kurio
apsilankymo buvo labai nudžiugintas. „Tikras draugas“, – sakė. (Prof. P. Brazdžiūno ir kitų vizitus buvome atidėję.) Lankė tik giminės ir Adelė Matulienė,
Juozo Matulio žmona.
Tėvo gydytoja – Birutė Ignatavičiūtė, buvusi jo studentė (dabar jau seniai
medicinos mokslų daktarė, profesorė), kuri (ir visa puikioji Raseinių mokytojų
Ignatavičių šeima) taip nuoširdžiai ėmėsi mus prižiūrėti ir gydyti. Tada nebuvo taip paprasta lagerininką globoti, kviesti jam solidžius konsultantus iš kitų
medicinos įstaigų. Daktarės Birutės principingumas to laikmečio fone iš tikro
buvo didvyriškas.
Palata didelė (daugiau nei 10 lovų). Tarp ligonių – lagerio draugas Juozas
iš Rokiškio apskrities. pač rūpestingai Tėvą globojo jaunas vilnietis teisininkas
Kazys Rakauskas. Visi palatos draugai – rimti ligoniai, bet kai Tėvo būklė pa2292
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blogėjo, vyrai pasikeisdami prie jo budėjo (tai aš sužinojau vėliau). Paskutinę
lemtingą naktį vyrai rūpestingai uždangstė langus, kad iš mano palatos nieko
nebūtų matyti (mūsų palatų langai buvo priešais). 1954 m. spalio 6 d. prieš
pusryčius daktarė Ignatavičiūtė priėjo prie manęs su žodžiais: „Eisim, Sigute...“
Supratau. Mane nuvedė prie mirštančio Tėvo. Agonija buvo ilga ir sunki. Buvo
netekęs regėjimo (dėl organizmo apsinuodijimo nykstant inkstams), nebeturėjo
sąmonės. Išgirdau lėtu, tragišku balsu sakomą tarsi prakalbą, tarpais nutylant.
Sulig žodžiais „...asmenybė, patekusi po istorijos ratais...“ užgeso. Tai buvo apie
savo epochą, apie juos visus – tūkstančius tragiškų likimų. Ašarojo gydytojai,
seselės, slaugės. Pašarvotas buvo Tuberkuliozės instituto sodelyje, po obelimi (prieš
išlydint į Užpalius). Vida, atėjusi su morkų sultimis (pagal žolininko Turbylos
receptą) į Tub. institutą lankyti Tėvo, jo neberado. Ir štai, ta pati vienuolikos
metų mergytė motinos – rimtai sunegalavusios dėl nervų sukrėtimo – pasiųsta
eina į Kalinausko gatvę pirkti karsto. Tokia buvo realybė.

Sesers Veros atsiminimai
Iš rankraščio. Šeimos archyvas
A. Žvironas troško dirbti mokslinį bei pedagoginį darbą. Jis buvo įsitikinęs, kad žmogų perauklėti iš karto, staigiai – neįmanoma, kad tam reikia ilgoko
laikotarpio. Prievarta čia nieko nepasieksi.
Ir kai 1945 m. sausio mėn. vidurinių mokyklų direktorių suvažiavime,
pakviestas dalyvauti diskusijoje, Antanas, nepagarbinęs nei partijos, nei Stalino,
pareiškė tuos savo samprotavimus, tai auditorija jam vieninteliam iš visų, dalyvavusių diskusijose, daugiausia ir aktyviausiai plojo. Ir kai oficialūs valdžiai atstovavę
oponentai – „Tiesos“ vyr. redaktorius enrikas imanas ir švietimo ministras,
buvęs socialdemokratas, Antano draugas Juozas Žiugžda – savo gražbylystėmis
griežtai kritikavo Antano pasisakymą diskusijoje, aš nusigandau. Pajutau partijos
pasmerkimą, pajutau katastrofą. Juk Antanas vienas vienintelis drįso pasisakyti
prieš partijos liniją.
Netrukus, po keleto dienų, 1945 02 08, paaiškėjo, kad tomis sausio dienomis Antano areštas jau buvo nuspręstas: ir imanas, ir Žiugžda, o gal ir kiti jo
draugai žinojo apie Antanui iškilusį pavojų, jį pakvietė į diskusiją, pasitikėdami
jo atvirumu, nuoširdumu. Tai buvo proga jį „demaskuoti“ direktorių akyse kaip
priešą, antitarybinį žmogų. Bet jie klydo. Dorieji Lietuvos pedagogai suprato jį
teisingai, nes ir patys buvo taip nusiteikę.
Po šito suvažiavimo paskutinį vakarą su Antanu ilgai kalbėjomės. Dėl nevykusių diskusijų nesijaudino. Jaudinosi dėl bendros padėties, dėl lietuvius ištikusios žiaurios tragedijos. Jis man sakė: „Labai norėčiau dirbti ir būti naudingas
universitetui, mokslui, visuomenei...“ Matyt, jausdamas, kad gali jį suimti, prašė jo
nusistatymą perduoti prof. A. Purėnui. Kelis kartus pakartojo: „Pasakyk Purėnui.“
Džiaugėsi, kad baigia rašyti fizikos vadovėlį, jautė gerą parašęs. Man dar kartą
padėkojo už rašomąją mašinėlę (aš buvau nupirkusi jam dovanų) ir pasidžiaugė,
kad ji jam labai daug laiko sutaupo.
Tik skundėsi, kad universiteto organiza- 15 Obelų Krūmai – tai beržyno juosta, priklausiusi Galivimas, vokiečių okupantams nusiaubus
nių kaimo ūkininkams. Žinoma kaip grybinga vieta.
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šią mokslo įstaigą, kadrų trūkumas, jų nesiorientavimas ir pan. pozityvų darbą
labai apsunkina. Skundėsi sveikata, galvos skausmais (apsinuodijimo gyvsidabrio
garais rezultatas), nuovargiu. Be to, kažkokia niežėjimu erzinanti egzema buvo
išbėrusi kūną.
Šeima – Adzė su Sigute ir Vidute – gyveno Gal niuose, tai jis dažną šeštadienį važiuodavo į tėviškę. O tais laikais susisiekimas buvo labai sunkus. Reikėjo
vežti lagaminą, o Antanas negalėjo nešti didesnio svorio. Bet Galiniuose buvo
pusė jo gyvenimo: jo mylimoji šeima, brolis Pranas, mylima tėviškė, Šventoji,
Obelų Krūmai15...
Galiniuose jį ir areštavo. Visus tris rašomo fizikos vadovėlio egzempliorius
paėmė, nors vienas buvo bute Vilniuje, antras – Galiniuose, trečias – universitete,
kabinete. Rodos, buvo daryta apdairiai, bet štai koks žiaurus likimas – rankraštis
dingo. Kiek kartų, jau po teismo, buvo MGB ieškota to rankraščio ir asmeniškai, ir
per pažįstamus – be rezultatų. Sunaikino ar kas juo pasinaudojo. Šitiek kruopštaus
kelerių metų darbo, taip reikalingo universitetui – jaunuomenės mokslinimui ..
Žuvo ir visi Antano dienoraščiai, biblioteka – kito turto neturėjo. Bet visa tai
nepalyginama su paties žmogaus žuvimu, nežmonišku, suplanuotu...
Antano areštas sukrėtė studentus, universiteto darbuotojus. Studentai, kiti
visuomenės atstovai rašė kolektyvinius pareiškimus dėl profesoriaus paleidimo.
Bet tais laikais visos durys buvo uždarytos, visi viršininkai buvo kurti prašymams ir ašaroms. ... Mes, namiškiai, buvome tik smulkmė, į kurią niekas
nekreipia dėmesio. Aš buvau nuėjusi pas pirmojo K sekretoriaus A. Sniečkaus
artimiausią bendradarbį, „Tiesos“ redaktorių G. imaną (su juo kartu mokiausi
universitete), bet jis labai šaltai pasakė: „Jei jūsų brolis yra nekaltas, tai teismas
jį išteisins, nes tarybinis teismas niekada neapsirinka “ Koks baisus pasityčiojimas
iš žmogaus orumo ir jo idealų .. Neatsižvelgė nei į Antano antifašistinę veiklą
Smetonos laikais, nei į tai, kad globojo žydus ir tarybinius partizanus. Tik vienas
Kostas Dudlauskas16 nepabijojo nei žodžiu, nei raštu gražiai pasisakyti už Antaną.
Savo areštą Galiniuose, kelionę į Vilnių, MGB kalėjimą, Lukiškes, etapą į
Pečiorą, Abezę, Butyrkų kalėjimą jis yra aprašęs laiškuose saviesiems, dienoraščiuose, kurių dauguma atkeliavę iš pragaro žuvo. Jo likusių laiškų pluoštelis ir
dalis dienoraščio17 – tai jo gyvenimo, kurio beveik dešimt metų praėjo lageriuose,
dokumentinė medžiaga.

16
17

Kostas Dudlauskas – kaimynas Galiniuose.
Parengti spaudai dukros S. Žvironaitės ir šeimos
rūpesčiu išleisti 1992 m. [306].
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Pasaulio klajūnas – Kazys Žvironas
iš Galinių
D ilas

irvelis

Jeigu užpalėnai Gal nių Žvironus žinojo kaip
svieto lygintojus, socialistus visuomenininkus, tai tarp
jų Jono Žvirono sūnus Kazys buvo mielas individualistas, pasaulio klajūnas, diplomatas, neabejingas menui,
meno vertybių saugotojas.
Kazys, penktasis Užp lių viršaičio Jono Žvirono vaikas, gimė 1904 m. Užp liuose, dar senojoje
Žvironų sodyboje. Baigė Užpalių dviklasę mokyklą,
P nevėžio gimnaziją. Ten mokytojas ikaras sudomino tapyba, kuriai jis buvo neabejingas ir turėjo
tam tikrų gabumų. 1924 m. Kazys įstojo į Kauno
universiteto Technikos fakultetą. Studijuodamas kartu
dirbo Užsienio reikalų ministerijoje. Užsienio reikalų
ministerijos aplinka ir gyvenimo realybė pasuko jį
a ys vir nas
m
diplomatijos kryptimi. 1928–1939 m. dirbo Lietuvos
atstovybės Maskvoje antruoju sekretoriumi. Buvo ištikimas Lietuvos nepaprastojo pasiuntinio ir įgaliotojo ministro TSRS J. Baltrušaičio atstovybės darbuotojas, iki galo buvo konsulinio skyriaus vedėjas, o dar
vėliau – atašė. Čia jis išmoko prancūzų, vokiečių, rusų, anglų kalbų ir diplomato
darbo. Artėjant Antrajam pasauliniam karui, dalyvavo formuluojant ir priimant
politinius dokumentus Maskvoje, Lietuvai besiginant nuo bolševikinės agresijos.
J. Baltrušaičiui iš Maskvos išvykus į Paryžių, K. Žvironas 1939 m. grįžo į Ka ną
ir iki 1940 m. Lietuvoj dirbo elektrinėje, Pieno centre ir kitur, o 1941–1944 m.
dirbo Žemės ūkio ministerijoje. Artėjant frontui, jis pasakė, kad „... ei u Lietuv
ateis rusai a ai are lauksiu er alti
et Lietuv e ne asiliksiu A inau kas yra
l evikai ir kas tas yvenimas iems val ant “, per Vokietiją ir Austriją emigravo
į Australiją. Australiją pasirinko todėl, kad paniškai bijojo KGB ir tikėjosi, kad
ten jo nesuras. Australijoje dirbo architektu, inžinieriumi statybininku. Po Stalino mirties atšilus politinei atmosferai, jis giminėms kasmet atsiųsdavo po vieną
atviruką, kurį pasirašydavo – Meškerė. Visi Žvironai žinojo, kad tai Kazys. Jis
turėjo aistrą žvejybai – lydekų gaudymui spiningu. Būdamas diplomatas, kasmet
rudenį, rugsėjo ir spalio mėnesiais, iš Maskvos atvykdavo į Užpalius su spiningu,
imdavo valtį ir, plaukdamas nuo Pasčio ežero Šventąja, gaudydavo lydekaites. Iš
Australijos, lietuvių kilmės Klaipėdos krašto dailininkui P. Domšaičiui, artimam
šeimos draugui, pakvietus, persikėlė į Pietų Afriką, Keiptauną. Juos jungė menas.
Su Klaipėdos krašto lietuviu dailininku P. Domšaičiu K. Žvironas susipažino
Austrijoje 1944 m. K. Žvironas savo prisiminimuose rašo:
„ en uv
nas i ų

ir au iau mūsų tautie ių a
lių ( ) art vie
aklaus
Ar inai ka
ia net liese yvena lietuvis
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a ys

vir nas

( e in e) su
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Matuli niu Čika

e

m

ailininkas D m aitis
itai trenk
mane kai
riaustinis Net
susi au nes t var iki t l nesu ir ęs
tariausi in s visus
mūsų ailininkus Giliai suintri u tas sura au net liese ma ame
ulc i tis miestely ura au rili au suli au “
1968 m. mirus P. Domšaičiui iš jo K. Žvironas gavo „palikimą“ su priesakais – saugoti paveikslų kolekciją ir žmoną – dainininkę Adelheidę ArmholdDomšaitienę. Pietų Afrikoje prasidėjus nacionaliniams judėjimams, 1977 m. persikėlė į JAV, avajus, į Kailua salą. Čia atidarė P. Domšaičio paveikslų galeriją.
Domšaitienė tapo jo antrąja žmona – Adelheidė Armhold-Domšaitienė-Žvironas.
Pirmoji K. Žvirono žmona iš Maskvos laikų – Eugenija su vaikais – Rimu, Juru
ir Sauliumi buvo likę Kaune.
a ys

vir nas

askutin kart
alių ka in se
rie t vų senelių
ir r lių ka
m ru u
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Būdamas užsienyje piešė, išleido eilėraščių rinkinius ,,Pabiros“ (1988). Publikavo slapyvardžiu – Jurgis Bistrickas. 1988 m. kelis P. Domšaičio paveikslus
atvežė į Lietuvą, dovanojo Klaipėdai, vėliau M. K. Čiurlionio, o dar vėliau – ir
kitoms Kauno bei Klaipėdos paveikslų galerijoms. Buvusi P. Domšaičio žmona
Adelheidė Armhold-Domšaitis-Žvironas mirė JAV, avajuose, 1992 metais.
Paskutinį kartą Kazys Žvironas atvyko į Lietuvą atšilus politinei atmosferai,
1988 m. rudenį. Tada jis atvežė pirmuosius P. Domšaičio paveikslus Klaipėdai,
aplankė Kauną, Vilnių ir, žinoma, Užpalius. Į Užpalius iš avajų atsigabeno
pripučiamą valtį, spiningą su blizgių komplektu, prisimindamas senuosius laikus,
prasėdėjo su spiningu tris paras prie „spūsko“, bet nė vienos lydekaitės taip ir
nebepagavo. Vėliau važinėjo po JAV, lietuvių gyvenamas vietas, lankydamas pažįstamus, piršdamas P. Domšaičio paveikslus lietuviams. Nemažai paveikslų prieš
mirtį išsiuntė Kauno ir Klaipėdos paveikslų galerijoms.
Mirė Kazys Žvironas 2004 m. avajuose, JAV.
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The main features of land relief
in the area of Uþpaliai
Regina Morkûnaitë
Institute of Geology and Geography

The work presents the land surface relief features, which have affected the landscape and the human activities in the area of Uþpaliai. The character of the Quaternary is seen from the data obtained by drillings in the nearby rural area. So, the Middle Devonian
clays are seen spreading at the 243 m depths in one of them, i.e. Bajorai borehole.
The northeastern part of the Aukðtaitija Upland, where the study area lies, is
often called Sëliai Height, while the eastern part of the Uþpaliai Valsèius area belongs
to the Ðventoji plateau. Till ranges and depressions in the Sëliai Height extend in a
specific order from the west to the east and represent the accumulative formations
typical of the ice margin of the last glaciation. The relief, most impressive due to a
great number of hills, is observed in the area of the Vaiskûnai geomorphological reserve,
where the axes of hills and ridges vary in directions from southnorth to west-east.
The Ðventoji Plateau, where ice melting and erosion by melt-water had been
more intensive, the eroded waves, flat hills and plain areas prevail.
The deposit grain size pictures with alluvial deposit curves are given in the
paper for Uþpaliai pits and Ðventoji valley. The deposit curves obtained for the pit
strata show more bimodal distribution of particles than those for the valley deposits. The nature heritage embracing Krokulë springs, Ðeiminyðkiai conglomerate and
mounds with emphasis laid not only on the geological and geomorphological peculiarity of the area, but also on its historical oneness has been also defined.
Institute of Geology and Geography, Department
of Quaternary Research, Ðevèenkos St. 13, 03223 Vilnius,
Phone +3705 2104694, morkunaite@geo.lt

Water bodies in Uþpaliai area and their
hydrographic peculiarities
Aldona Baubinienë
Institute of Geology and Geography

The paper deals with hydrographic features of water bodies present in Uþpaliai
Valsèius (rural district) area under different litho-morphogenetic conditions and their
changes during a forty-year period. As the place name indicates, the area is surrounded by bogs. Uþpaliai in Lithuanian implies a site being beyond the bogs.
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The whole area of the district lies within the Ðventoji River basin. This river
runs about 20 kilometres in the district and represents the most winding segment
of the Ðventoji in its total length. Its winding coefficient is 1.75. From the Lygiamiðkis
hill one can see seven mystic bends, which changed about 50 metres during a
hundred of years. The rivers floodplain is found to contain remains of the bends
representing parts of the old river channel.
Numbers of right and left tributaries of the Ðventoji River are approximately
equal, while more lakes are located in the upper part of the district on the left bank
of the river. The lakes lie mainly at the absolute heights of 99135 metres. Majority
of them have inflowing tributaries and outflowing rivers often joined by passages.
Low bogs prevail in the area of Uþpaliai. The Bekinèiai peat-bog (63 hectares)
is the largest one and lies on the right bank of the Ðventoji River.
Institute of Geology and Geography, Department of Climate
and Water Systems, Ðevèenkos St. 13, 03223 Vilnius,
Phone +3705 2104697, baubiniene@geo.lt

Soil quality in Uþpaliai area within
a context of agriculture development
Ieva Bauþienë
Institute of Geology and Geography

The region of Uþpaliai is traditionally famous of agriculture, although the soil
quality is low. In order to reveal the reasons of such contradiction, a review of historical, social and natural factors has been performed. The quality of soil and its agrochemical characteristics were compared to those in the neighbouring areas. High level
of agriculture in Uþpaliai was found to be caused not by nature but by human factor.
According to the quality determining indices, the soils in Uþpaliai are in a medium
position between those of nearby uplands and plateaus. Soil quality can be improved
by sustainable agriculture with minimal cultivation of land, use of catch crops etc.
Institute of Geology and Geography, Department of Landscape
Geography and Cartography, Ðevèenkos St. 13, 03223 Vilnius,
Phone +3705 2104692, ieva.bauziene@geo.lt

The variety of mammals, birds, reptiles,
amphibians and insects in Uþpaliai area
Mindaugas Ilèiukas

The long-term investigations of fauna have been performed in the area of Uþpaliai on birds from 1999, butterflies and moths from 2002, and dragonflies from 2005.
Due to great variety in biotope distribution, quite a number of rare animal species have
been detected in the area Uþpaliai. Even 48 protected species from the Lithuanian Red
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Data Book have been found. Many water bird species are also met in this area. A pond
of the Uþpaliai Hydroelectric Plant is very important for them, and large flocks from
100 to 200 birds of different duck species are observed there during migration. The
Lithuanian Red Data bird species often met in the pond of the Uþpaliai Pant are
as follows: osprey (Pandion haliaetus), white-tailed eagle (Haliaeetus albicilla), greylag
goose (Anser anser), northern pintail (Anas acuta), northern shoveler (Anas clypeata),
common merganser (Mergus merganser), European kingfisher (Alcedo atthis), black tern
(Chlidonias niger), wood sandpiper (Tringa glareola) and common crane (Grus grus).
So, this pond is very important to both migrating and rare birds.
Surrounded by natural meadows and pinewoods, an oxbow lake of the Ðventoji
River in the area of Lygamiðkis village also is important for various species. Many
species of the Lithuanian Red Data Book are observed there: geranium argus (Aricia
eumedon), large copper (Lycaena dispar), false heath fritillary (Melitaea diamina), Nickerls
fritillary (Melitaea aurelia), swallowtail butterfly (Papilio machaon), green club-tailed dragonfly (Ophiogomphus cecilia), yellow-legged dragonfly (Gomphus flavipes), lesser emperor
dragonfly (Anax parthenope), natterjack toad (Bufo calamita), European fire-bellied toad
(Bombina bombina) and corn crake (Crex crex). The species of even 158 birds (Aves),
385 butterflies and moths (Lepidoptera), 85 beetles (Coleoptera), 34 dragonflies and damselflies (Odonata), 11 amphibians (Amphibia), 3 reptiles (Reptilia) and 24 mammals (Mammalia) have been found in the environs of Uþpaliai. The rare species detected enable
to confirm that the environs of Uþpaliai are greatly valuable for their biological variety.

Tumuli in the area of Uþpaliai:
new findings
Andra Simniðkytë
The Lithuanian Institute of History

The Iron Age tumuli in the area of Uþpaliai have been discussed in the paper.
Without reiteration of the well-known data, the attention was paid to the newest
findings related to the Iron Age tumuli. The analysis of the material collected during
the excavation of the Uþpaliai tumulus in 1998 is the core of the paper. There are
five mounds in the tumuli group with two of them have been studied in 1998. The
paper presents the structure of the tumuli, the arrangement of graves, and the shroud
detected there.
The burnt dead were found to be buried in the Uþpaliai tumuli from the 5th
or 6th to the 8th centuries or maybe later. The tumuli studied are found to belong
to the East Lithuanian tumuli culture area; however, certain non-specific features
(elongated barrow, shield-shaped fittings), which are typical of long tumuli culture
in the Dnepr and Daugava area have also been observed.
The Lithuanian Institute of History, Department of Archeology,
Kraþiø St. 5, 01108 Vilnius, Phone +3705 2614935,
simniskyte@istorija.lt
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The architecture of sacral buildings
and parish houses in Uþpaliai estate
and township
Marija Rupeikienë
KTU Institute of Architecture and Construction

The main culture heritage structures in Uþpaliai are sacral buildings (standing
and disappeared: former wooden church, a compound of present day church buildings, an Orthodox church and disappeared synagogue), parish houses and manor
buildings.
The Uþpaliai manor lies in the northern part of the township on the left bank
of the Ðventoji River. The house of administrator, a cattle-shed and a water mill
remained up till now. The administrators house is of simple forms typical of provincial architecture, where local construction traditions are intertwined with primitive
stylised elements of romanticised Classicism decorations. The cattle-sheds architecture is similar to that of the administrators house. The exterior of the mill, due to
different materials and volumes, is sharply accentuated by two functional zones:
production and living ones. This is an original building with traits of folk classicism
and romanticism style. Thus, the architecture of Uþpaliai manor buildings shows
features of modest classicism style intertwined with folk traditions in provincial
manor construction during the 19th century.
The Orthodox church in Uþpaliai built during the historicism period is of
rational eclectic forms, which reflect the influence of the past romanticism and is
intertwined with the Russian Byzantine elements and stylised details typical of neoromanticism. A three-part axial composition structure is typical of many Orthodox
churches in small Lithuanian towns. The Orthodox churches in Tytuvënai (with a
tower at its front), Inturkë, Tauragë, Semeliðkës, etc. are of similar structure.
This church compound consists of a church, a belfry, a storehouse, a fence
with a gate and small architecture constructions in a churchyard. There are several
parish buildings: parish priests homestead with farm buildings, a presbytery and
an almshouse (spital). The church has been built during the historicism period; it
is of a brick style with original neo-romanticism and neo-gothic style traits. The
belfry is a building of the romanticism period; its architecture witnesses folk romanticism traits with details of neo-baroque style (paired pilasters and a small round
niche). The almshouse is of a brick style and its architecture has links with the
churchs architecture. The former buildings of the parish priests homestead (a house,
three farm buildings and a cellar situated south of the church-yard) are folk architecture pieces.
The main culture heritage sites in Uþpaliai have been built during the classicism, romanticism and historicism periods. The oldest known building is a wooden
church (now lost) built during the baroque epoch; its architecture has been investigated basing only on one historical photograph and draft drawings (a plan and
a section). A synagogue has been restored relying upon an archive design; its architecture of facades and structure of its interior spaces have been revealed.
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The architecture of all investigated buildings represents clearly their time and
typical traits of individual elements. There are common links in architecture of the
church and an almshouse, manor administrators house and farm buildings, the
windows of wooden church and synagogue are also similar. It is possible that the
stone masonry for belfry construction is related to the materials used building the
manor houses. Having in mind that a part of the cultural heritage of this township
is lost; the files stored in archives were important sources of information, and rich
material accumulated there contributed to the visual field studies.
KTU Institute of Architecture and Construction, Tunelio St. 60,
44405 Kaunas, Phone +3706 1479183, bulakaite@gmail.com

Uþpaliai religious monuments
Jolanta Zabulytë

For the first time the paper presents a comprehensive discussion on the religious monuments in the area of Uþpaliai, i.e., cast, forged or tubular metal crosses,
wooden pillar crosses (a post with a roof) and pillared shrines (shrine posts), their
modern interpretations as well as wooden crosses. The religious monuments are
studied in the aspect of their historical development: from the oldest specimens (midand end- 19th century) to the latest monuments. Their shape, decoration motives are
analysed, tables of chiselled cross decorations and stone pedestal forms are given.
The investigations done enabled to conclude that the olden monuments in the Uþpaliai area reflect the features typical of the East Aukðtaitija regions and the Utena
land. The monuments erected after the second half of the 20th century specifically
extend the former traditional forms and illustrate the tendencies in the modern crosscrafting in Lithuania.
A. Baranausko Square 2, 29132 Anykðèiai, Phone +3703 8152096,
jolantoz@gmail.com

Nerve disorders and their treatment
in the 20th21st c. traditional medicine
applied in Uþpaliai area
Rolandas Petkevièius

Todays disease treatment tradition in the area of Uþpaliai is very syncretic
combining not only olden but also modern methods. The old understanding of nerve
disorders is significantly affected by biomedical categories (depression, nerves). Nevertheless, basic structures of traditional medicine remain with new means being
adapted easily. So, it is possible to speak about a hypothetical model of traditional
diagnostics the core of which relies upon different disorders of sudden and long2302
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lasting emotional experience, which untreated develop from a mild to heavier form.
To fight against the cause and the result, different strategies and different means
are used. Their analysis showed that fumigation that up to now was considered as
a magic mean implicates many rational traits. A complex of joint application of plant
and ritual means in traditions of using magic spells has been defined. The results
of the present study enable to perform anew the assessment of archive data collected
during the 19th21st c. period and formulate more precisely the trends in ethnomedical investigations.
zalcialunkis@gmail.com
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Santrumpos ir sutrumpinimai
AB  akcinë bendrovë
ALF  Atviros Lietuvos fondas
ATL  Archeologiniai tyrinëjimai Lietuvoje (knyga)
BI  Botanikos institutas
CK  centro komitetas
DÞDT  Darbo þmoniø deputatø taryba
JAV  Jungtinës Amerikos Valstijos
JL  Lietuviø tautiðko jaunimo sàjunga Jaunoji Lietuva (jaunalietuviai)
JÛR  Jaunøjø ûkininkø ratelis
KGB  TSRS valstybës saugumo komitetas (Êîìèòåò ãîñóäàðñòâåííîé
áåçîïàñíîñòè)
KKI  Kauno kûno kultûros institutas
KMA  Kauno medicinos akademija
KMI  Kauno medicinos institutas
KMU  Kauno medicinos universitetas
KPCA  Kultûros paveldo centro archyvas
KPI  Kauno politechnikos institutas
KTU  Kauno technologijos universitetas
KVC  Katalikø veikimo centras
LAA  Lietuvos archeologijos atlasas
LAF  Lietuvos aktyvistø frontas
LCVA  Lietuvos centrinis valstybës archyvas
LDA  Lietuvos dailës akademija
LDI  Lietuvos dailës institutas
LDK  Lietuvos Didþioji Kunigaikðtystë
Ldk  Lietuvos didysis kunigaiktis
LDM  Lietuvos dailës muziejus
LE  Lietuviø Enciklopedija
LF  Lietuvos flora
LGGRTC  Lietuvos gyventojø genocido ir rezistencijos tyrimo centras
LYA  Lietuvos ypatingasis archyvas
LIIR  Lietuvos istorijos instituto rankratynas
LI  Lietuvos istorijos altiniai (knyga)
LKA  Laisvës kovø archyvas; Lietuviø kalbos atlasas
LKKA  Lietuvos kûno kultûros akademija
LKP  Lietuvos komunistø partija
LKPMCA  Lietuvos kultûros paveldo mokslinio centro archyvas
LKÞ  Lietuviø kalbos þodynas
LLA  Lietuvos laisvës armija
LLKS  Lietuvos laisvës kovos sàjûdis
LM  Lietuvos Metrika
LMA  Lietuvos muzikos akademija
LMD  Lietuviø mokslo draugijos rinkiniai Lietuviø literatûros ir tautosakos
instituto Lietuviø tautosakos rankraðtyne
LNM  Lietuvos nacionalinis muziejus
LPS  Lietuvos Persitvarkymo Sàjûdis
LSDP  Lietuvos socialdemokratø partija
LSS  Lietuvos skautø sàjunga
LÐS  Lietuvos ðauliø sàjunga
LTR  Lietuviø tautosakos rankraðtynas
LTRF  Lietuviø tautosakos rankraðtyno fonoteka
LTRV  Lietuviø tautosakos rankraðtyno videoteka
LTSR  Lietuvos Tarybø Socialistinë Respublika
LVA  Lietuvos veterinarijos akademija
LVIA  Lietuviø valstybës istorijos archyvas
LVOA  Lietuvos valstybës organizacijø archyvas (dabar  Lietuvos
ypatingasis archyvas (LYA), LKP dokumentø poskyris)
LÞMTI  Lietuvos þemdirbystës mokslinio tyrimo institutas
LÞÛA  Lietuvos þemës ûkio akademija
MA  Mokslø akademija
MAB  Lietuvos mokslø akademijos Centrinës bibliotekos Rankraðèiø skyrius
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MGB  TSRS valstybës saugumo ministerija (Ìèíèñòåðñòâî ãîñóäàðñòâåííîé
áåçîïàñíîñòè)
MLTE  Maþoji lietuviðkoji tarybinë enciklopedija
MTI  mokslinio tyrimo institutas
MÛT  Miðkø ûkio technikumas
MVD  TSRS vidaus reikalø ministerija (Ìèíèñòåðñòâî âíóòðåííûõ äåë)
NKVD  TSRS Vidaus reikalø liaudies komisariatas (íàðîäíûé êîìèññàðèàò
âíóòðåííûõ äåë)
NMB  Lietuvos nacionalinës M. Maþvydo bibliotekos Rankraðèiø skyrius
ÐAM  Ðiauliø Auðros muziejus
TLE  Tarybø Lietuvos enciklopedija
TSRS  Tarybø Socialistiniø Respublikø Sàjunga
UAB  Uþdaroji akcinë bendrovë
VAK  Valstybës archeologijos komisija
VDA  Vilniaus dailës akademija
VDKM  Vytauto Didþiojo karo muziejus
VGTU  Vilniaus Gedimino technikos universitetas
VISI  Vilniaus inþinerinis statybos institutas
Vk  vaikø dainos (Lietuviø liaudies dainø kataloge)
VLE  Visuotinë lietuviø enciklopedija
VLIK  Vyriausiasis Lietuvos ilaisvinimo komitetas
VPI  Vilniaus pedagoginis institutas
VPU  Vilniaus pedagoginis universitetas
VR  vietinë rinktinë
VU  Vilniaus universitetas
VUB  Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraðèiø skyrius
ÞÛB  Þemës ûkio bendrovë
ÞÛM  Þemës ûkio ministerija
ÞÛT  Þemës ûkio technikumas
ÞÛU  Þemës ûkio universitetas
a  aras
a.  amþius, aikðtë
akad.  akademija
al.  alëja
ap.  apyraas, apr.  apraas
apyg.  apygarda
apyl.  apylinkë
apskr.  apskritis
asist.  asistentas
aukðt.  aukðtuma; aukðtaièiø
aut.  autorius
b.  byla
bal.  balandþio (mënuo)
bas.  baseinas
bendr.  bendradarbis
b-ka  biblioteka
birþ.  birþelio (mënuo)
brëþ.  brëþinys
brus.  baltarusiø (kalba)
buv.  buvæs
b-vë  bendrovë
b. þ.  bendrinis þodis
bþn.  baþnyèios, baþnytinis
bþnk.  baþnytkaimis
cnt  centneris
d.  diena
dab.  dabartinis
dail.  dailininkas
dbr.  duburys
dëst.  dëstytojas
dienr.  dienratis
d-ja  draugija

dr.  daktaras
drp.  durpynas
d.  deinysis (intakas)
dv.  dvaras
egz.  egzempliorius
eig.  eiguva
eil.  eilëraðtis; eilutë; eilinis
eil. nr.  eilës numeris
etn. sr.  etninë sritis
eþ.  eþeras
f.  fondas
fak., f-tas  fakultetas
filol.  filologas, filologijos
filos.  filosofas, filosofijos
g  gramas
g.  gatvë; giminë (gram.)
geg.  geguþës (mënuo)
gen.  generolas
geogr.  geografinis
gim.  gimæs
gimn., g-ja  gimnazija
girn.  girninkija
gyv.  gyvenantis; gyvenvietë
glþ. st.  geleþinkelio stotis
gr. grandinis
gub.  gubernija
ha  hektaras
habil. dr.  habilituotas daktaras
hibr.  hibridas
ide.  indoeuropieèiø
ál.  álanka
iliustr.  iliustruotas
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inst., i-tas  institutas
int.  intakas
inþ.  inþinierius, inþinerinis
ist.  istorija; istorinis
iðk.  iðkasenos
iðn.  iðnykæs
isp.  ispausdinta
áv.  ávadinis; ávairûs
áþ. str.  áþanginis straipsnis
j.  jûra
k.  kaimas; kalba; kursas
k. a.  kaip antai
kan.  kanauninkas
kand.  kandidatas
kg  kilogramas
kil.  kilæs, -usi
kl.  klasë
kln.  kalnas
klnn. kalnai, kalnynas
klv.  kalva
km  kilometras
kn.  knyga
kol.  kolûkis
kp  kapeika
kp.  kapinës
kpt.  kapitonas
kr.  kraðtas
krè.  karèema
k. s.  koncentracijos stovykla
k-tas  komitetas
kun.  kunigas
l, L  litras
l.  lapas (popieriaus); laipsnis; laukas
lag.  lagûna
laikr.  laikratis
lapkr.  lapkrièio (mënuo)
leid.  leidinys, leidimas, leidëjas
lent.  lentelë
liet.  lietuviø, lietuviðkai
lit.  literatûra
l-kla  leidykla
Lt  litas
ltn.  leitenantas
m  metras
m.  metai; miræs; mokslø (prie mokslo laipsnio);
moteriðkoji giminë (gram.)
mg  magnetofono juosta
m-ja  ministerija
mjr.  majoras
m-kla  mokykla
mm  milimetras
m. m.  mokslo metai
mln.  milijonas
mok.  mokinys
mokyt.  mokytojas
moksl.  mokslinis, -ë, mokslo
mst.  miestas
mst. d.  miesto dalis
mstl.  miestelis
mk.  mikas
mkl.  mikelis
n.  naujasis
n. d.  nëra duomenø
Nr., nr.  numeris

nuotr.  nuotrauka
nusip.  nusipelnæs
org.  organizacija, organizacinis
orig.  originalas, originalus
p.  puslapis; pietûs (pasaulio ðalis); ponas,
ponia, panelë
pab.  pabaiga
pagr.  pagrindinis
pan.  panaiai
par.  parapija
pav.  paveikslas (iliustracija); pavietas
pavad.  pavaduotojas
ped.  pedagoginis, pedagogas
pie.  pieinys
pil.  pilietis
piliav.  piliavietë
pirm.  pirmininkas
pkp.  pilkapynas
plg.  palygink
plk.  pulkininkas; pelkë
plkl.  piliakalnis
plv.  palivarkas
po. Kr.  po Kristaus
pplk.  papulkininkis
ppr.  paprastai
pr.  pradþia; prospektas; prieð; prûsø
prad.  pradinis, pradþios
prel.  prelatas
pr. m. e.  prieð mûsø erà
prof.  profesorius; profesinis
progimn.  progimnazija
prvd.  pravardë
psk.  puskarininkis
pss.  pusiasalis
pv.  pieva
pvd.  pavardë
pvz.  pavyzdþiui
r.  rajonas
rb  rublis
red.  redakcija, redakcinis, redaktorius
reg.  regionas
reprod.  reprodukcija
resp.  respublika
rezist.  rezistentas, rezistencinis
reþ.  reþisierius
r-klë  rodyklë
rink.  rinkinys
rugpj.  rugpjûèio (mënuo)
rugs.  rugsëjo (mënuo)
rus.  rusø, rusiðkai
rzv.  rezervaras
s, sek.  sekundë
s.  sûnus; sala
sav.  savaitë
savaitr.  savaitratis
sen.  seniûnas; seniûnija; senasis, senovinis
senk.  senkapiai
sen. sl.  senoji slavø kalba
s-ga  sàjunga
sl.  slavø
soc.  socialinis; socialistinis
sod.  sodyba
sodv.  sodybvietë
sov.  sovietø, sovietinis
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sp.  spauda; spaustuvë
splv.  spalvotas, -a
sr.  sritis
str.  straipsnis
ð.  ðiaurë (pasaulio ðalis); ðalis
ðl.  ðaltinis
ð. m.  ðiø metø
nek.  nekamosios (kalbos)
ðt.  ðtabas
v.  ventas
Ðvè.  Ðvenèiausiasis, -ioji
t  tona
t.  tomas
teol.  teologijos
t. y.  tai yra
t. p.  taip pat; ten pat
tts.  tautosaka
tûkst.  tûkstantis
tv.  tvenkinys
up.  upë
upl.  upelis
u-tas  universitetas
uþus.  uþusienis

Lietuvos valsèiai

v.  vardas; vyriðkoji giminë (gram.); vakarai
(pasaulio ðalis)
v-ba  valdyba
vad.  vadovas; vadinamasis
vait.  vaitystë
val.  valanda
vas.  vasario (mënuo)
vysk.  vyskupija
vyr.  vyriausias, vyriausiasis
vyresn.  vyresnysis
vls.  valsèius
vlsj.  valstija
vlst.  valstybë
vnk.  vienkiemis
vns.  viensëdis
vnt.  vienetas, vienetø
vrð.  virðila
vtv.  vietovardis
þem.  þemynas
þr.  þiûrëk
þ. û.  þemës ûkis
þurn.  þurnalas, þurnalistas
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JAI

Monografijos finansuotojai ir rėmėjai
tanisl vas

al iūnas

Nuoširdžiai dėkojame visiems „Užpalių“ monografijos rėmėjams, be kurių šio
svarbaus rašytinio Užpalių krašto paminklo tiesiog nebūtų. Didžiausios padėkos ir
pagarbos nusipelno mero Alvydo Katino vadovaujama Utenos rajono savivaldybė,
skyrusi knygai reikšmingą 70 tūkst. litų finansavimą, Užpalių garbės piliečiai Viktorija Jovarienė ir Vytas Jurka, Seimo narė Milda Petrauskienė, Vladas Murnikovas,
Vanda ir Pranas Miškiniai, teikę visokeriopą pagalbą visus ketverius monografijos rengimo metus. Didelis ir nuoširdus ačiū visas serijos monografijas remiantiems „Versmės“ leidyklos vadovui Petrui Jonušui, „Užpalių“ monografijos leidybą parėmusiam
10 tūkst. Lt savo asmeninių lėšų bei UAB „Magnolija“ (direktorius Jonas Dubickas),
prie knygos išleidimo prisidėjusiai 20 tūkst. Lt parama, bei visiems kitiems rėmėjams:
Rėmėjai
Stepono Kairio fondas
Užpalių bendruomenė ir ūkininkai
Nijolė Regina Pilipavičienė
Antanas Binkauskas
Vytas Jurka
Algimantas Čerškus
Vladas Murnikovas
Egidijus, Rimgaudas, Gvidas, Eglė ir Ringys Kirveliai
Jonas eraklis Dovydaitis
Emilija Sakadolskienė
Albinas Kusta
Valdemaras Beržinskas
Marija Dovydaitienė
Egidijus Vanagas
Antanas Stasiškis
Jeronimas Galvydis
Dobilas Kirvelis
Gvida Sirutienė
Leonas Geleževičius
Jonas Puodžius
Gerardas Jovaras
Irena Stanislauskienė
Leokadija Tarvydienė
Albinas Vanagas
Kęstutis Vanagas
Aleksandras Sakas
ofija Savulionienė
Benjaminas Sakalauskas
Vytautas Merkys
Regina Narbutienė
Vytautas Mikučionis
Nijolė Rimkevičienė
Feliksas Kuliešius
Juozas Leika
Algirdas Vyžintas
Rimantas Lankauskas
Aloyzas Indrašius
Gintaras Karosas
Vilius Merkys
isa paramos suma

Paaukotos sumos
5
4
1
1

000
879
000
000
800
700
500
500
300
300
200
200
200
200
200
200
200
200
200
150
150
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50

Lt
Lt
Lt
Lt
Lt
Lt
Lt
Lt
Lt
Lt
Lt
Lt
Lt
Lt
Lt
Lt
Lt
Lt
Lt
Lt
Lt
Lt
Lt
Lt
Lt
Lt
Lt
Lt
Lt
Lt
Lt
Lt
Lt
Lt
Lt
Lt
Lt
Lt
Lt
t
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Asmenvardþiø rodyklë
9 008 vnt.

A
Abarius L. 2254
Abeciûnienë Elena 860
Abelë Anda 1294
Abelienë D. 749
Abelienë Dalia 748, 857
Abelinskai 236, 1776
Abelinskas B. 486, 625,, 667, 617, 816,
1775, 1776
Abelinskas Domas 487, 2096
Abelinskas Jonas 233, 575
Abelinskas Juozas 233, 487, 575
Abelinskas Justinas 1086
Abelinskas Kazimieras 817, 1719, 1061,
1743
Abelinskas Napalys 506, 590, 627, 1775
Abelinskas Pranas 1075
Abelinskienë 233, 709
Abelis A. 749, 857
Abelytë Rasa 1094
Abramas 497, 1671, 1653
Abramovièius Georgijus 1222
Abromavièius S. 477
Abukauskai 380, 523, 1674, 2040, 2089
Abukauskai J. ir G. 618
Abukauskaitë Agota 410
Abukauskaitë Anastasija 410
Abukauskaitë Bronë 894
Abukauskaitë Kotryna 410
Abukauskaitë Marijona 894
Abukauskaitë Marytë 1923
Abukauskaitë Ona 894
Abukauskaitë Stasë 894
Abukauskaitë-Meðkauskienë Loreta 1336
Abukauskaitë-Velutienë Anastasija 410
Abukauskas 1779
Abukauskas A. 1050
Abukauskas Algis 894
Abukauskas Antanas 487, 1050
Abukauskas Aurimas 13, 25, 1168, 1922,
1923, 2304
Abukauskas Balys 424
Abukauskas Benas 894
Abukauskas Gintautas 1426
Abukauskas Henrikas 697, 894
Abukauskas J. 585, 595, 606
Abukauskas J.-Siaubas, Vytenis 562
Abukauskas Jonas 6, 18, 410, 424, 495,
512, 555, 556, 560, 564, 568, 589, 594, 951,
973, 1426, 1790
Abukauskas Jonas-Siaubas 558, 565, 604
Abukauskas Jonas-Siaubas, Vytenis 559,
561
Abukauskas Juozas 487
Abukauskas P. 1923
Abukauskas Petras 13, 25, 894, 1086,
1168, 1922
Abukauskas Pranas 424, 623, 894, 1790
Abukauskas V.-Laisvutis 561, 618
Abukauskas V.-Þiedas 561, 562, 564
Abukauskas Vincas 410, 424
Abukauskas Vytautas 424, 568, 623, 894
Abukauskas Vytautas-Laisvutis 559, 561,
565, 1426
Abukauskas Vytautas-Þiedas 559, 561, 566
Abukauskas Vladas 149, 685, 894, 1311
Abukauskienë 799
Abukauskienë Bronë 1790
Abukauskienë Emilija 894
Abukauskienë G. 1500
Abukauskienë Gailiûnë 1217
Abukauskienë Graþina 685
Abukauskienë Ona 8, 20, 516, 893, 894
Abukauskienë R. 846, 852, 854, 855, 857,
858
Abukauskienë Regina 6, 7, 10 12, 18, 19,
22, 23, 24, 555, 641, 843, 849, 856, 857,
860, 861, 11651167, 1347, 1432, 1572,
1675, 1860
Abukauskienë Vera 1349

Adamkienë Alma 1906
Adamkovièova Anastazija 1278
Adamkus Valdas 371, 548, 564, 1311,
1315, 1540, 1791, 1820, 18961898, 2156
Adamonienë Karina 4, 32
Adamovy Feodor 905
Adamovy Piotr 905
Adleri-Karlsonas Gunaras 2284
Adolfas Narûnas 798
Adomaitienë O. 644
Adomaitienë Ona 1477, 1481, 1482, 1484
1488, 14921494, 1501, 1505, 1924
Adomaitis A. 220, 582, 583, 673, 1075,
1243, 1477, 1676, 2193
Adomaitis Aloyzas 6, 18, 218, 395, 573,
1217, 1268, 1336, 1341, 2304
Adomaitis Antanas 252, 375, 376, 395,
495, 496, 577, 582, 655, 664, 1075, 1076,
1273, 1341, 1648, 1924
Adomaitis Jurgis 1076
Adomaitis Pranciðkus 495, 668, 671, 1234,
1237, 1326, 1677
Adomaitis T. 110
Adomauskas Rimantas 716
Adomavièaitë Anelë 1080, 1086
Adomavièienë Grasilija 754, 1375
Adomavièius 597
Adomavièius Bonifacas 1924
Adomavièius J. 669
Adomavièius Jonas 599
Adomavièius Juozapas 659
Adomënas Jurgis 1068
Adomënas Motiejus 1063
Adomonis Jonas 487
Adomonis Jurgis 487
Afanasjevas Fedosijus 438, 440
Aftanazis R. 1535
Aglinskai 917
Aglinskas 944, 945, 1038
Aglinskas Juozas 623
Aglinskas Povilas 623
Aglinskas Vytautas 851, 853, 854, 862,
1799
Aglinskienë Danguolë 851, 862
Aglinskienë G. 644
Aglinskienë O. 517, 607, 1340
Akai Jason 2222
Akai Natan 2222
Akai Peter 2222
Akavickas R. 802, 807
Akavickas Raimundas 802
Akelanaitë Zita 378
Akelis J. 2134
Alasevièius Antanas 623
Alaunytë Urðulë 888
Alaunytë-Èekienë Urðulë 889, 891
Alekna 895
Alekna Gintautas 1793
Alekna Petras 895, 897
Alekna Povilas 897
Aleksandras III, imperatorius 1949
Aleksandras, kunigaikðtis 238
Aleksandrovièius S. 239
Aleksiejus, caras 2114
Aleliûnas Naglis 1293
Aleliûnas Vytenis 1293
Alenskienë Virginija 1293
Alisejevas 507, 621, 1779
Aliðauskaitë Bronë 572
Aliðauskas Juozas 587
Aliðauskas K. 480, 1971, 1972, 1973, 1975
Aliðauskienë Taresë 906
Alseikaitë-Gimbutienë M. 187
Altaiskas Gornas 476
Ambrazas Juozas 2159, 2163
Ambrazytë Marija 470
Ambraþienë Violeta 550
Ananjevienë Rima 1299
Ananka Ignas 2163
Ancevièius 731
Ancevièius Pranas 2282
Andraðiai 434
Andraðienë Bronë 1752
Andraðienë Konstancija 407, 432, 433
Andraðienë Ona 1713
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Andraðis Aleksandras 432
Andraðis Aleksas 432
Andraðis Feliksas 432
Andraðis Jonas 432
Andraðis Juozas 432
Andraðis Jurgis 432
Andraðis Petras 432
Andraðis Vladas 432
Andraðius 407, 431, 433, 435
Andraðius Aleksandras 407, 433, 436
Andraðius Aleksas 407, 433, 434, 436
Andraðius Jonas 407, 433, 434, 954
Andraðius Petras 1750, 1752, 1754
Andraðius Vladas 508
Andraðiûtë Julë 432
Andraðiûtë Ona 432
Andraðiûtë Viktorija 432
Andraðytë-Indraðienë Bronislava 436
Andrejus 211
Andriejaitis Stanislovas 240
Andrijauskas 769
Andrikienë L. 1102
Andrikis Auktumas 1102
Andrikytë Eimantë 1102
Andrionas 728, 729
Andriuðis Pulgis 2043
Andriuðkevièienë Veronika 1065
Andriuðkevièius 748
Andriuðkevièius Stasys 1065
Androðkevièius (Andruðevièius) Mikalojus
240
Andrusevièius Fulgencijus 2043
Angarietis 1144
Anièas Jonas 2238
Antanavièienë Danutë Ona 1065
Antanavièius 822
Antanavièius Antanas 658, 1064
Antanavièius Domas 488, 1065
Antanavièius Jonas 1065, 1418
Antanavièius Kazys 488
Antanavièius Pranas 975
Antanavièius Sigitas 1065
Antanavièius Viktoras 1065
Antanëlis Antanas Algimantas 1067
Antanienë 987
Apanavièius Romualdas 4
Apokai 1429
Apokas Ivanas 1066
Apolianskaitë Gitana 795
Apolianskaitë Jûratë 795
Apolianskas Zenonas 795
Apðega Juozas 552
Araminas G. 1131
Arbaèiauskienë Birutë Ukrinaitë 782
Arboèienë Ieva-Genovaitë 743, 839
Arboèius Mindaugas 839
Arboèiûtë Eglë 839
Arbutavièius P. 1101
Arbutavièius Petras 1094, 1984
Arceris 519
Aris Jûratë 1049, 1050
Arkadij Petr Adamoviè 905
Arlovas Vosylius 776
Arminas Anicetas 2257, 2259
Arsenijus Rutkovskis 787
Astikai 906, 1308, 1533, 1674
Astikaitis Radvila 238
Astikas 208, 971
Astikas G. 238
Astikas Grigas 239
Astikas Kristinas 238, 449, 1247
Astikas Kristupas 209, 251
Astikas Stanislovaitis Grigas 238
Astikas Stanislovas Grigaitis 239
Astikietis Radvila 971
Astrauskas V. 698
Astravienë A. 1336
Aðmonys 1934
Atkoèiûnaitë D. 1274
Audzevièius Juozas 2271
Audzevièiutë Veronika 2236, 2240
Augulionis Samuelis 2041
Augulis Juozas 2169, 2170
Augulytë Veronika 1086
Augustaitytë-Vaièiûnienë Juozë 2138
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Augustas Stanislovas 34
Augustinas, brolis 1221
Auselis Motiejus 1061
Auðtrevièius Petras 631
Avinas Motiejus 1061
Avlasevièienë Ramunë 757
Aþelienë Marijona 1062
Aþelis A. 428
Aþelis Rolandas 1062
Aþusienis Motiejus 1063
Aþusienytë Kotryna 2238, 2240

B
Babaliauskienë Virginija 1300
Babickas Petras 2163, 2165
Babilius V. 1964
Babonas Vytautas 1065
Babrauskas 2144
Babrauskas B. 2144
Babrauskienë Anelë 981, 985
Bacevièius Vytautas 2133
Bachas J. S. 1915, 2133, 2254
Baèianskas V. 120,?122124,?127,?128,?130
Baèkienë Onutë 1926, 1929
Baèkis A. J. 1101, 2042
Baèkis Audrys Juozas 254, 1308, 1201,
1324, 1544, 1773, 1925, 1926, 1928, 1929
Baèkis S. A. 1928, 1929
Baèkis Stasys 1929
Baèkis Stasys Antanas 1927, 1928, 1930
Bagdonaitë G. 955
Bagdonaitë Genovaitë 954
Bagdonaitë Teodosija 415
Bagdonaitë Veronika 415
Bagdonaitë-Indraðienë Veronika 415
Bagdonas 533
Bagdonas Balys 956
Bagdonas Jonas 415
Bagdonas Juozapas 415, 1228
Bagdonas Motiejus 414, 415, 416
Bagdonas Vladas 635
Bagdonavas 413
Bagdonavièienë Ona 1072
Bagdonavièius Motiejus 2173
Bagdonavièiûtë-Kustienë Kristina 875,
2173
Bagoèiûnaitë Konstancija 1041
Bagoèiûnaitë Nijolë 1066
Bagoèiûnaitë Regina 1066
Bagoèiûnas 493, 1066
Bagoèiûnas Jonas 1041
Bagoèiûnas Petras 975
Bagoèiûnienë Marija 1041
Bagramianas 2047
Bajeva Natalija 2257
Bajoras G. 2068
Bajoras Gerardas 2067
Bajoriûnas 517, 588, 1149
Bajoriûnas Algis 955
Bajoriûnas J. 507, 509, 510
Bajoriûnas Jonas 1067, 1670
Bajoriûnas Juozas 501, 1118
Bajoriûnas Petras 954
Bajoriûnas Stanislovas 954
Bajorûnaitë Anastazija 1214
Baklanovas G. I. 2091
Bakðienë Ona 933
Bakðys Petras 933
Bakðys Povilas 1762, 1773
Bakutis 748
Balaiðiai 1008, 1014
Balaiðienë 862
Balaiðienë O. 647
Balaiðienë Ona 643, 649
Balaiðis A. 477
Balaiðis Aloyzas 1014
Balaiðis Jonas 812
Balaiðytë 958
Balaiðytë Aldona 1014
Balandis Remigijus 1188
Balbata Juozas 1034
Balbata Mykolas 706
Balbataitë A. 1336
Balbataitë Aldona 1101

Balcevièius Aleksandras 800
Balèikonis J. 1797, 1863, 1927
Balèiûnai 966, 1672, 1934
Balèiûnaitë Emilija 985
Balèiûnaitë Neringa 4, 16, 28, 32, 1171
Balèiûnaitë Rasa 1103
Balèiûnaitë V. 2019
Balèiûnaitë Vilë 1648
Balèiûnaitë Zofija 965
Balèiûnaitë-Bislienë Sofija 776, 777, 779,
1932
Balèiûnaitë-Lankauskienë Danguolë 732
Balèiûnaitë-Mierkienë Zofija 966
Balèiûnas 366, 575, 971, 1146, 1977
Balèiûnas A. 494, 673
Balèiûnas Algirdas 2181
Balèiûnas Antanas 812, 813, 991, 992
Balèiûnas Balys 965
Balèiûnas Dominykas 963
Balèiûnas F. 1080, 1083
Balèiûnas Feliksas 1146, 1218
Balèiûnas J. 965
Balèiûnas Jokûbas 984
Balèiûnas Jonas 779, 965, 966, 983985
Balèiûnas Juozas 479
Balèiûnas Jurijus 963
Balèiûnas Kastantas 963
Balèiûnas Matviejus 963
Balèiûnas Osipas 963
Balèiûnas P. 702
Balèiûnas Petras 504, 963, 984
Balèiûnas Povilas 779, 965, 966, 1932
Balèiûnas Rapolas 1071
Balèiûnas S. 73, 216, 221, 223, 246, 251,
254, 256, 521, 714, 715, 717, 718, 736, 758,
780, 839, 840, 902, 984, 1058, 1062, 1070,
1071, 1102, 1112, 1174, 1186, 13181320,
1326, 1330, 1343, 1418,?1424, 1564, 1570,
1576, 1577, 1817, 1821, 1827, 1891, 1898
1902, 1912, 1920, 1969, 2002, 2022, 2025,
2030, 2039, 2195, 2202, 22152217
Balèiûnas Stanislovas 410, 1228, 32, 35,
36, 100, 204, 212, 371, 621, 635, 654, 675,
724726, 745, 803, 835, 904, 980, 989, 1061,
1078, 1113, 11651172, 1301, 1308, 1327,
1424, 1432, 1536, 1541, 1543, 1578, 1580,
1585, 1672, 1759, 1795, 1807, 1890, 1925,
1937, 1968, 1988, 2007, 2023, 2053, 2064,
2072, 2074, 2079, 2083, 2086, 2094, 2140,
2153, 2169, 2181, 2185, 2195, 2204, 2211,
2214, 2215, 2231, 2233, 2244, 2304, 2372
Balèiûnas Tomas 1063
Balèiûnas Zigmantas 893
Balèiûnienë (Galinytë) Emilija 778
Balèiûniene (Vaðkelytë) Bronislava 738,
1931
Balèiûnienë (Vitkûnaitë) Elena 966
Balèiûnienë B. 738, 1336
Balèiûnienë Bronë 13, 25, 754, 856, 1168,
1377, 16331637, 1639, 1648, 1661, 1666,
1931, 2304
Balèiûnienë D. 758
Balèiûnienë Elena 553, 658, 985
Balèiûnienë Emilija 1932
Balèiûnienë Grasilda 984, 985, 2271
Balèiûnienë Milda 10, 22, 1165, 1173,
2304
Balèiûnienë V. 1493
Baldauskaitë 857
Balikienë M. 1522, 1523, 1530, 1531
Balikienë Monika 11, 23, 1166, 1515,
1524, 2304
Balionienë S. 1336
Balionienë Stasë 2019
Baliulis A. 1247,?1250,?1259,?1265
Baliulis Algirdas Antanas 7, 19, 238
Baliûnas Antanas 2112, 2113
Baliûnienë Veronika 223, 2099, 2110, 2112
Balkevièius Juozas 1818
Balsys E. 2254
Baltakiai 873
Baltakienë 1988
Baltakienë (Velutytë) Laima 839
Baltakis 447, 573, 584, 1988
Baltakis A. 453

Baltakis Antanas 450
Baltakis B. 577
Baltakis Balys 890
Baltakis Feliksas 1069
Baltakis J. 493, 1147, 1931
Baltakis Jonas 573, 587
Baltakis Kazys 1061
Baltakytë E. 1130
Baltakytë Eugenija 1127, 1129
Baltakytë Stasë 1280
Baltrûnas 540, 597
Baltrûnas Valentinas 4
Baltrûnas Vytautas 542, 546
Baltrûnas Vytautas-Strazdelis 538, 542, 545
Baltrûnas-Strazdelis Vytautas 538
Baltruðaitis Jurgis 434, 1930
Baltuðka Vytautas 495, 1336
Banaitis Bronius 1958, 2159, 2163
Banelytë J. 1130
Banelytë Janina 1128, 1129
Baniulis Raimondas 2224
Baniulytë Evelina 2224
Baniulytë Kotryna 2224
Baniulytë Nijolë 2224
Baniûnai E. ir A. 860
Baniûnaitë L. 1715
Baniûnas A. 591, 860
Baniûnas Alfonsas 573, 860, 1086, 1217
Banys 1144, 1181
Banys Albinas 730
Banys Jonas 1125
Banys Juozas 863
Banys Pranas 863
Banys Rimantas 1428,?1431
Banytë A. 955
Banytë Rita 863
Banytë Rozalija 1021
Bankauskaitë-Dapkienë Giedrë 1933
Bankauskaitë-Sereikienë Gabija 779, 1933
Bankauskas Valdas 1933
Bankauskas Virgaudas 1933, 1934
Bankauskienë Nijolë 7, 8, 13, 19, 20, 25,
771, 963, 1168, 19321934, 2304
Baradinskienë Jûratë 16, 28, 32, 1171
Baranauskaitë Jadzë 1177
Baranauskaitë Ona 1177
Baranauskaitë Zofija 1063
Baranauskas 1005
Baranauskas A. 918, 1132
Baranauskas Antanas 1932, 1998, 2000
Baranauskas J. 1063, 2058
Baranauskas Jaroslavas 1952, 2163
Baranauskas Juozas 369, 949, 1140, 1174,
1176, 1177, 1178, 11811183
Baranauskas Jurgis 991, 1179, 1182
Baranauskas Kasparas 1181
Baranauskas Linas 1063
Baranauskas P. 705
Baranauskas Povilas 1177
Baranauskienë 992
Baranauskienë V. 748
Baranovas 1257
Baranovas Jokûbas 432
Baranovskis Adomas 1278
Barauskaitë Barbora 785
Barauskaitë Girdutë 1731
Barauskaitë Ona 417, 785
Barauskaitë Urðulë 787
Barauskaitë Valë 1987
Barauskaitë Veronika 897
Barauskas Jonas 787, 993
Barauskas Algirdas 836
Barauskas Algis 836
Barauskas Antanas 785, 786, 993
Barauskas Juozapas 785
Barauskas Juozas 404, 787
Barauskas Jurgis 405, 414, 417, 418, 786
Barauskas S. 1393
Barauskas Stasys 943
Barauskas Steponas 838
Barauskas Tomas 943
Barauskas Zenonas 836
Barauskienë (Garunkðtytë) Antanina 838
Barauskienë (Garunkðtytë) Ona 838
Barauskienë Magdalena 417
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Barauskienë Ona 785, 787
Barauskienë Rita 839
Bardauskas 1083
Bardauskas Anupras 1081, 1146, 1228
Bareikienë Genovaitë 1131, 1336
Barisaitë S. 1931
Barisaitë Sofija 374, 377, 1084, 1086
Barisaitë-Ðakalienë Laimutë 1575, 1618
Barisas Kastytis 1275
Barysaitë O. 764
Barysaitë Dþ. G. 2363
Barkauskaitë Violeta 4, 32
Barkauskas Kostas 407
Barkauskas V. 2254
Barkus Stanislovas 951
Barnard Alan 1515
Barnauskas Albertas 789
Baronai 764, 766, 769
Baronaitë Dalia 378
Baronaitë Janina 766, 865
Baronas 766
Baronas Feliksas 766
Baronas G. 516
Baronas Gasparas 623
Baronas Jurgis 766
Baronienë E. 2131
Baronienë Ona 229
Baronienë Pranciðka 766
Baronienë Valë 1282
Baronienë Vida 1324, 1336
Barovskytë Emilija 2237, 2241
Barrie J. M. 2085
Barðauskas K. 1786
Bartaðius 971
Bartaðius Kazys 886
Bartkus Antanas 488
Bartkus Mikas 488
Bartuðas Krys 784
Barzda Petras 519, 624, 969
Barzda Vytautas 969
Barzdaitë Elena 1041
Barzdaitë Emilija 888
Barzdienë Birutë 1062
Barzdienë-Þilienë Antanina 519
Basalykas A. 78, 90, 105
Basanavièius 1152
Basanavièius J. 218, 783, 1148
Basanavièius Jonas 781, 2191
Bataitis J. 424
Batoras Steponas 240, 781, 1193, 2041
Batûra R. 203, 1247
Batûra Romas 206
Baubinienë A. 90
Baubinienë Aldona 5, 17, 88, 2298, 2304
Baublienë Valerija 471
Baubonis Z. 1051
Baueris Jozefas 1261
Baueris Juozapas 1223
Baueris Ottas 2284
Baukienë Agota 887
Baukienë Domicelë 411
Baukienë G. 1713
Baukienë Rozalija 420
Baukienë Veronika 418
Baukis Antanas 1063
Baukis Ginutis 1065
Baukis Juozas 889
Baukys 408, 889, 1123
Baukys (Bowkis) Dominykas 888
Baukys Alfonsas 441
Baukys Andrius 1067
Baukys Antanas 441, 705
Baukys Balys 418, 890
Baukys Boleslovas 418
Baukys Domas 418
Baukys Dominykas 418, 887, 889
Baukys Dominykas (Domas) 418
Baukys Izidorius 890
Baukys Jeronimas 410, 411
Baukys Jonas 410, 411, 441
Baukys Juozapas 418, 440, 441
Baukys Juozas 414, 418, 441, 488, 710,
889, 890
Baukys Jurgis 406
Baukys Justinas 420, 421, 887, 888

Baukys Kazimieras 418, 440, 441
Baukys Kazys 418, 1067
Baukys Marcinas 991
Baukys Martynas 887, 888
Baukys Mykolas 1022, 1067
Baukys Motiejus 1022, 1023, 1027, 1029,
1033
Baukys Motiejus 1067
Baukys Napalys 418
Baukys Napoleonas 418
Baukys Petras 441
Baukys Simonas 887, 888
Baukys Steponas 1067
Baukys Vincas 488
Baukys Vytautas 441
Baukys Vladas 418, 441
Baukytë A. 1130
Baukytë Anatolija 410, 411
Baukytë Anelë 410, 411, 418
Baukytë Barbora 887, 888
Baukytë Danutë 937
Baukytë Domicelë 410
Baukytë Emilija 410
Baukytë Genovaitë 441
Baukytë Grasilda 887, 888, 2235, 2240
Baukytë Irena 1702, 1713, 1732
Baukytë Karolina 437, 441
Baukytë Marijona 441
Baukytë Ona 406, 658, 890
Baukytë Petronëlë 887, 888
Baukytë Stasë 890
Baukytë Teklë 441
Baukytë Teofilë 410
Baukytë Teresë 406
Baukytë-Gaidienë Ona 407
Baumanas N. E. 948
Baumilas V. 2254
Baura Antanas 812
Baura Juozas 815, 1053
Baura Jurgis 812
Baura Kostas 690
Baura Nikodemas 690, 812
Baura Romas 1648
Bauraitë Agota 1043
Bauraitë Paulina 693
Baurienë O. 652
Baurienë Z. 693
Baurienë Zosë 1063
Bauros 1006
Bautonis Petras 1069
Bautonis Povilas 1069
Bauþienë Ieva 5, 17, 102, 2299, 2304
Begûnas 392
Beigienë Emilija 1380
Beinoras 1150
Beinoris V. 1228
Beivydas Adomas 488
Beivydas Antanas 488
Beivydienë Raimonda 550
Bekinèis A. 494
Bekinèis Antanas 658
Bëkinèis Nikodemas 1547
Bekinèis Povilas 658
Bekintienë E. 1130, 1131
Bekintienë Elvyra 1129
Bekintis A. 670
Bekintis Anèis 670
Bekintis Antanas 812
Bekintis Nikodemas 687
Bekintytë L. 1101
Bekintytë Liuda 11, 23, 1166, 1545, 1547,
1590
Beloglazovaitë Klaudija 1279
Beloglazovas 944, 945
Beloglazovas Ivanas 442
Beloglazovas Jonas 430
Beloglazovas Juozas 711
Beloglazovas Stepanas 441
Beloglazovas Vlasas 441
Beloglazovas Vosylius 711
Belovaitë Agafija 409
Belovaitë Jevdokija 409
Belovaitë Marija 409
Belovas Jonas (Ivanas) 409
Belovas Larionas 406, 409

Lietuvos valsèiai

Belovas Titas 409
Benadiðius Algis 823
Bendoraitis Juozas 584
Bendorius A. 2152
Beneckaitë Julija 920
Benieckiai 971
Bepirðèiai 1061
Bepirðtienë Aldona 976, 977
Bepirðtis Jonas 977
Bereznauskaitë Bronislava 474
Bernardas Christianas 2200, 2201
Bernatavièius Gvidas 1430
Bernatavièius Jonas 1223
Bernotai 937
Bernotaitë Karolina 437
Bernotaitë Marija 891
Bernotaitë Stanislava 934
Bernotas Albinas 2000
Bernotas Balys 699
Bernotas E. 246
Bernotavièienë Ona 651
Bernotienë Janina 1067
Bertaðiai 971, 1061
Bertaðienë 693
Bertaðis Eugenijus 721
Bertaðis Jonas 721
Bertaðius 544
Bertaðius Juozas 965, 966
Bertaðius Jurgis 965
Bertaðius Petras 974
Bertaðius V. 2049
Bertaðius Vladas 2044, 2285
Bertaðiûtë Ona 805
Bertaðytë Genovaitë 974
Bertaðytë Konstancija 974
Bertaðytë Marija 974
Bertaðytë Ona 974
Berþinskas Juozas 1039, 1935
Berþinskas Valdemaras 13, 25, 1168, 1935,
2304, 2311
Berþinskienë Ina 1935
Bethovenas L. 2254
Bichnevièius L. 2138
Bichnevièius Liuba 2134, 2135
Bièiûnaitë Jûratë 1578
Bièiûnaitë-Masiulienë J. 753
Bièiûnaitë-Masiulienë Jûratë 492, 1579
Bièiûnas Rimantas 1578, 1579
Bièiûnas V. 1579
Bièiûnas Vaidevutis 1578
Bièiûnienë Natalija 746, 1579, 2125
Bièkus Silvestras 2056
Bieliauskaitë 1984
Bieliauskaitë Vanda 1984
Bieliauskas Virginijus 1067
Bielinis J. 1173, 1178
Bielinis Jurgis 1176
Bielinis K. 447, 2141
Bieliûnas 1816
Bieloglazovas Jonas 945
Bieloglazovas Vosylius 945
Bielskis 239
Bielskis J. 771, 1005
Bielskis Jonas 771
Bielskis Motiejus 1063
Bigas Danielius 1072
Bigas Juozapas 1072
Bigas Kazimieras 1072
Bigas Motiejus 1072
Bikðis 205, 207
Bikulèienë Onutë 1228
Bikus Algimantas Antanas 1065
Bikus Gediminas 1067
Bilinskienë (Kubiliûnaitë) Vida 839
Biliûnas J. 253
Bilrotas 2201
Bilsytë Veronika 978
Bimba Vytautas 569
Bineckas 884
Binkauskai 382, 500, 661, 937
Binkauskaitë Aldona 819
Binkauskaitë Anelija 818
Binkauskaitë Danguolë 714
Binkauskaitë Emilija 818
Binkauskaitë Ona 818
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Binkauskaitë Valerija 819, 1938
Binkauskaitë Veronika 819
Binkauskas 816, 827, 1777
Binkauskas A. 495, 638
Binkauskas Antanas Vytautas 7, 19, 639,
816, 820, 821, 1937, 2311
Binkauskas Jonas 819, 1359, 1938
Binkauskas Juozas 816819, 1071
Binkauskas Leonas 819
Binkauskas Liudas 818
Binkauskas Mykolas 1071
Binkauskas Petras 379, 818
Binkauskas S. 416
Binkauskas V. 1938, 1939
Binkauskas Vytautas 819, 1938, 1939
Binkauskienë Juozapota 1938
Binkauskienë Ona 816
Binkis Jonas 1815
Binkis K. 855, 1798, 1986
Binkis Kazimieras 1759
Binkis Kazys 12, 24, 1168
Birgeras 227, 392, 393, 668
Birieta 376
Birka 945
Birka Antanas 700, 711
Birka Jonas 700
Birka Stanislovas 1027
Birkaitë Anelë 968
Birkaitë-Gudelienë 968
Birkos 513
Bironaitë Pesë 379
Birþietis 1090
Birþinskienë (Vilutytë) Adelë 839
Birþiðka B. 2184
Birþiðka M. 2288
Birþiðka Mykolas 1034, 2280
Birþys Petras 258, 1012
Birþytë 710
Bisliai 776, 779, 1050, 1934
Bislienë (Januðkevièiûtë) Agota 772
Bislienë (Musteikytë) Ona 772
Bislienë Elþbieta 772
Bislienë Marta 771
Bislienë O. 647, 754, 1377
Bislienë Ona 754, 776, 1077, 1375
Bislienë Salomëja 817
Bislienë Urðulë 772
Bislienë Vanda 839
Bislis 494, 816
Bislis Albinas 779
Bislis Algis 839
Bislis Antanas 488
Bislis Gasparas 772
Bislis Jonas 772, 774, 775
Bislis Josifas 772, 774
Bislis Jurgis 488, 775
Bislis Jurijus 772, 774
Bislis Kazimieras 771773
Bislis Kazimieras Kazimierovièius 771, 772
Bislis Konstantinas 772, 773
Bislis Kostas 775, 776
Bislis Petras 772, 774, 776
Bislis Povilas 772
Bislis Pranas 488
Bislis Saimonas (Saimonas) 771
Bislis Semionas 772
Bislis Simonas 772, 773, 775
Bislis Vincentas 488
Bislys 694, 827, 971, 1067, 1069, 1359
Bislys Albinas 776, 1932
Bislys Antanas 817
Bislys Bronius 1031
Bislys Jonas 624, 776, 996, 1025
Bislys Juozapas 776
Bislys Juozas 817
Bislys Jurgis 773, 776
Bislys Kostas 776
Bislys Petras 362, 776
Bislys Pranas 486
Bislys Vincentas 998
Bislytë Anelija 776
Bislytë Barbora 670, 772774, 1701
Bislytë Emilija 772, 773, 774
Bislytë Ksaverija 772
Bislytë Monika 772

Bislytë Ona 772, 1050, 1077
Bislytë Stefanija 817
Bislytë Veronika 772
Bistrickas Jurgis 2297
Bitinaitis Izidorius 488
Bitinaitis Juozas 488
Bitinas A. 75,?76,?77
Bivainienë (Ðakûnaitë) Milda 838
Bivainis Vilius 864
Bivainis Vytautas 864
Bivainytë Nijolë 864
Biveinis Petras 2004
Biveinytë Marija 2004
Biveinytë Viktorija 2004
Biþokas Vidmantas 1809
Blaþevièius Juozas 1081
Blaþienë D. 1131
Blaþienë Grasilda 4
Blaþys V. 1131
Blaþytë-Bauþienë Danutë 4
Blinkevièiûtë V. 1909
Blinstrubas Stasys 2159, 2164
Bliumeris 244
Bonè-Brujevièius 1951
Borisevièius V. 1237
Borisovas 567
Borodiè Antonij 963
Borovskis J. 1239
Borovskis Jonas 784
Borovskis Petras 784
Borstas Ch. 2200
Boruta Jonas 1229, 1244, 1766
Boruta Kazys 1244, 2292
Borutienë 1228
Boska Jonas 1213
Boskas Jonas 2245
Boverienë Danutë 1299
Braciðka Antanas 960
Braciðka Jonas 960
Braciðka Juozas 941, 960
Braciðka Valdas 941
Braciðkienë Genë 941
Braknys 1010
Brasanikovas V. 791
Brasiûnaitë Bronislava 863
Braðkaitë L. 1129, 1130
Braðkaitë Lucija 1128, 1129
Braukilis Kubilius 244
Braukis Antanas 1065
Braukyla 494, 588, 590, 1072
Braukyla A. 992
Braukyla Antanas 991
Braukyla Gasparas 1025, 1039, 1061
Braukyla Gediminas 1005
Braukyla Izidorius 997
Braukyla Jokûbas 995
Braukyla Jonas 730, 1004, 1050
Braukyla Juozapas 998, 1049
Braukyla Juozas 997
Braukyla Jurgis 998, 999, 1001, 1004,
1005, 1079, 1125, 2184
Braukyla Kazimieras 914
Braukyla Mykolas 991
Braukyla Petras 503, 514, 515, 730, 997,
999
Braukyla Pranas 1004
Braukylaitë 817, 958
Braukylaitë Karolina 889
Braukylaitë Marija 1000
Braukylaitë O. 748, 749, 1543
Braukylaitë Ona 998, 1061
Braukylaitë Salomëja 1000
Braukylaitë-Indraðienë Donata 1057
Braukylaitë-Stelmokienë Veronika 1058
Braukylienë 374
Braukylienë (Klumbaitë) Veronika 838
Braukylienë Aldona 8, 20, 961, 2304
Braukylienë B. 1487
Braukylienë Julijona 1000, 1004
Braukylienë Ksaverija 998
Braukylienë Nijolë 1103, 1104, 1109, 2020
Braukylienë Stasë 1005
Braukylienë Valerija 1058, 1060
Braukylos 1054, 1417,?1418
Brazauskas A. 756, 1900, 2216

Brazauskas Algirdas 1898
Brazauskas Algirdas Mykolas 1899
Brazauskas M. 592
Brazauskas Viktoras 1861
Brazdþionis B. 1185
Brazdþiûnas P. 2189, 2292
Braziûnas Jonas 504
Braþelienë G. 2170
Braþënas A. 1129, 1131
Braþënienë Birutë 465
Braþënienë K. 1130
Braþënienë Odeta 1294
Braþënienë Petronelë 935
Braþënis Artûras 935
Braþinskas A. 2254
Braþiûnaitë Marytë 1754
Braþiûnaitë Sigita 1755
Braþiûnas 623
Braþiûnas Jonas 623, 951
Braþukienë I. 102
Brensztejn M. 1421
Breþnevas L. 1685
Brizgys V. 1241
Broga 863
Broga Bronius 2170
Brukðtus Antanas 2000
Bruðas Jokûbas 982
Bruþai 866, 2038, 2040
Bruþaitë Ona 1651
Bruþaitë Valë 377
Bruþaitë Z. 1500
Bruþas 392, 669, 1146
Bruþas A. 1080
Bruþas Antanas 689, 690, 710, 866, 1086
Bruþas J. 855
Bruþas Jonas 866, 867, 2095
Bruþas Juozas 496, 1067
Bruþas Jurgis 690, 854
Bruþas Maèiej 982
Bruþas Petras 982, 983
Bruþas Pranas 412, 866
Bruþas Stanislovas 983
Bruþienë 2095
Bruþienë Albina 868
Bruþienë Barbora 648
Bruþienë Stanislava 868
Bruþys Antanas 2236
Bruþytë Grasilda 2236
Bublys Aleksandras 2192
Bublytë Veronika 2192
Bubnys Arûnas 4
Buèas Florijonas 747
Buèelienë O. 1485
Buèelienë Ona 833, 2062
Buèelis 592
Buèelis Antanas 1233
Buèelis Bronius 833, 2062
Buèelis J. 1275
Buèelis Jeronimas 1233
Buèelis Jonas 10, 22, 856, 1165, 1193,
1224, 1233, 1317, 2304
Buèelis Juozas 658, 705, 833
Buèelis V. 1090
Buèelis Vytautas 833
Buèelytë Alvida 1094, 2059, 2062
Buèelytë Auðrinë 2062
Buèelytë Galina 2062
Buèelytë-Lozdienë A. 1102, 2059
Buèienë Audronë 550
Buèienë Stanislava 747
Buèys Algirdas 1066
Buèys Bronislovas 690
Buèys Bronius 688
Buèys Izidorius 690
Bûèys P. 2144
Buèytë Giedrë 747
Buèmis 756
Budkevièius 244, 1248
Budnikovas Algis 501
Budraitis Juozas 2170, 2171
Budreika 487
Budreikaitë Ona 935
Budreikienë R. 856
Budrevièius Viktoras 2256
Budrienë Antanina 954
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Budrienë Morta 2105
Budriûnas A. 2254
Budriûnienë Irena 13, 25, 1169, 2011
Budrys 1183
Budrys Dzidas 2282
Budrys Juozas 954
Budrys Sigitas 2105
Budrys Stasys 2105
Budrytë Janina 2105
Budzinskienë Jolanta 839
Bûga 494, 654, 664, 903, 1243
Bûga A. 2010
Bûga Adolfas 693, 815
Bûga Antanas 880, 1020, 1042
Bûga Augustinas 624
Bûga Jonas 836, 1042, 1148
Bûga Juozas 1148
Bûga Kazimieras 2121
Bûga Kazys 1148
Bûga Konstantinas 877879
Bûga Liudvikas 412, 413
Bûga Martynas 878, 1175
Bûga Motiejus 812
Bûga Norbertas 812
Bûga Povilas 1042
Bûga Pranas 413
Bûga Pranas 413, 880
Bûga Stanislovas 413
Bûga Vladas 698
Bûgaitë Bronë 1042
Bûgaitë Emilija 413
Bûgaitë Julija 902
Bûgaitë Karolina 413
Bûgaitë Ona 877
Bûgaitë Urðulë 413
Bûgaitë Veronika 1020, 1042
Bûgaitë Viktorija 413
Bûgaitë-Petrauskienë Julija 1385
Bûgienë 1186
Bûgienë (Garunkðtytë) Birutë 511, 512
Bûgienë Birutë 605
Bugienë G. 1725
Bûgienë Marijona 878, 879, 1175
Bûgienë Nina 880
Bûgienë O. 1655
Bûgienë Ona 1042
Bûgienë Rozalija 413
Bûgienë Teresë 651, 879, 880
Bûgos 877, 878
Buika J. 566
Buitvydaitë Antanina 2235, 2240
Buitvydaitë Diana 550
Buitvydas 605, 902
Buitvydas Juozas 488
Buitvydas Rapolas 434
Buitvydas Zigmas 488
Buitvydienë Liuda 550
Buivydaitë Agnieðka 433
Buivydaitë-Namajuðkienë Veronika 403
Buivydas Adolfas 471
Bujanas 535
Bukauskienë Zita 839
Bukelskis 499, 730, 971
Bukelskis V. 1130
Bukelskis Valdas 970
Bukerienë Ona 852, 862
Bukeris Viktoras 1753
Bukienë D. 1917
Bulota J. 1981
Bulovaitë Agnë 2223
Bulovas 2110
Bumblienë Jadvyga 839
Bumblytë L. 1075
Bunikis A. 2158
Buraèas B. 1421
Buraèas Balys 1421
Buraèas J. 1421
Burauskaitë-Norvaiðienë Valë 790
Burinskaitë Ilona 1407
Burneika J. 694
Burneika Juozas 815
Burokaitë Grasilda 785
Burokaitë Pranciðka 785
Burokas Balys-Sakalnykas 404
Burokas Dominykas 404

Burokas Edvardas 1785, 1792, 1793
Burokas Izidorius 404
Burokas Jonas 785
Burokas Juozas 404
Burokas Jurgis 784
Burokas Kazimieras 404, 784
Burokas Kazys 404, 1066
Burokas Motiejus 784
Burokas Pranciðkus 785
Burokas Steponas 403, 785
Burokienë Elþbieta 785
Bushas Georgeas 1584
Butegeidis 464, 471
Buteliauskaitë Valë 377
Buteliauskas 392, 499, 576, 669
Buteliauskas Jonas 658
Butënas E. 200
Buterlevièius Jonas 1223
Butiðkaitë Ona 645
Butiðkienë Eugenija 518
Butiðkienë Teofilë 812
Butiðkis 654, 664
Butiðkis J. 670
Butiðkis Juozapas 1068
Butiðkis Laurynas 2041
Butiðkis Petras 2041
Butiðkis Pranas 569
Butiðkis Stanislovas 2041
Butiðkis Vladas 689, 1423
Butiðkytë Elena 1743
Butkevièius A. 21742176
Butkevièius Juozapas 1223
Butkienë Bronë 992
Butkienë Genë 1733
Butkis 899
Butkis Jokûbas 1068
Butkis Jonas 1071, 1234
Butkis P. 494
Butkys 1123
Butkys Jonas 951, 1234
Butkys Juozapas 1234
Butkytë Emilija 1042
Butkytë Milda 1697, 1733
Butkytë Veronika 410
Butkus 584
Butkus Jonas 796
Butkus Juozas 1071
Butkus Leonas 1067
Butkus Liudvikas 1000
Butkus Liudvikas 569
Butkutë Elþbieta 1044
Butkutë Virginija 1705, 1707
Butrimaitë Inga 733
Butrimaitë Irena 7, 19, 2304
Butrimas Juozas 1793
Butvilaitë Rasa 4
Butvydas 216
Buzelytë V. 1214

C
Chadzevièius Vilhelmas 1998
Chaimas 658
Chaleckis Demetras 241
Charitonovas Aleksas 1072
Charitonovas Osipas 406
Charitonovienë Ona 786
Chiþniakovas 2290
Chlivickas J. 2048
Chmiekevièiûtë Graþina 955
Chmieliauskas 451, 452
Chmielnickis Bohdanas 2114
Chmilkevièienë Ona 1072
Chodkevièiai 2047, 2130, 2285
Chodkevièius Aleksandras 240
Chodkevièius J. 241
Chorèevskis Michaelis 1222
Chrezonovièius Juozas 2198
Chrynevièius Kazimieras 1223
Chruðèiovas N. 1151, 1538, 1804, 2278
Chvalèevskis Georgijus 1221
Chvalðevskis Jurgis 1194
Cibaitë Agnieðka 441
Cibas A. 732
Cibas Algirdas 777

Lietuvos valsèiai

Cibas Algirdas Kazimieras 1003, 1004
Cibas Petras 441
Cibulskytë Nijolë 1068
Cicënas V. 1984, 1986
Cicënas Vaclovas 1088
Cichockis Mykolas Petras 1533
Cichockytë Konstancija 1533
Cipras 1178
Cirtautas Gasparas Felicijonas 1195
Ciðkeviè I. 1269
Cygankovas V. 1539
Cyrtautas Gasparas Felicijonas 374
Cremeris 584, 585
Cvikulis Juozapas 1222
Cvirka P. 2168

È
Èaplinskienë Gita 839
Èapskis Eduardas 1278
Èarlzas, princas 2205
Èarlzas, princas 874
Èarneckienë Veronika 2113
Èebatorius V. 1130, 1131
Èechavièius 889
Èechavièius Gasparas 889
Èechovas A. 2288
Èechovièienë Barbora 888
Èechovièienë Veronika 888
Èechovièius Antanas 888
Èechovièius Dominykas 888
Èechovièius Gasparas 888
Èechovièius Ignatijus 888
Èechovièius Justinas 888
Èechovièius Kazimieras 888
Èechovièius Matauðas 888
Èechovièius Simonas 888
Èechovièiûtë Agota 888
Èechovièiûtë Viktorija 888
Èeèergis Motiejus 791
Èeèytë Anastazija 1022, 1038
Èeèytë-Galvydienë Anastazija 1025, 1038
Èeikus Vladas 471
Èekai 888, 889
Èekaitë Agota 887
Èekaitë Anelë 888
Èekaitë Barbora 887
Èekaitë Danutë 890, 891
Èekaitë Elena 889, 890
Èekaitë Emilija 889, 891
Èekaitë Graþina 891
Èekaitë J. 887
Èekaitë Janina 891
Èekaitë Julija 890
Èekaitë Justina 887, 888, 890
Èekaitë Ksaveria 891
Èekaitë Nijolë 890
Èekaitë Veronika 889
Èekaitë Zofija 889
Èekaitë-Gogelienë Ksaveria 889
Èekaitë-Vëbrienë Anelë 889
Èekanavièius Linas 2092
Èekas Algimantas 890
Èekas Algirdas 891
Èekas Algis 891
Èekas Alvydas 891, 892
Èekas Antanas 889, 890, 891
Èekas Balys 890, 892
Èekas Baltramiejus (Bartolomiejus) 889
Èekas Bronius 890, 892
Èekas Dominykas 887
Èekas Gasparas 887, 888
Èekas Izidorius 888
Èekas Jonas 887, 889, 890, 891
Èekas Julijus 888, 890, 891
Èekas Juozapas 888, 889
Èekas Juozas 404
Èekas Matauðas 887, 888
Èekas Petras 889, 890, 891, 892
Èekas Pranas Julius 890
Èekas Pranciðkus 888890, 892
Èekas Saulius 888
Èekas Silvestras 888
Èekas Simonas 887, 888
Èekas Vytas 891
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Èekas Vytautas 715
Èekas Vladas 890, 892
Èekavièiai 888
Èekienë Adelë 890, 891
Èekienë M. 1751
Èekienë Urðulë 889
Èekienë Veronika 887
Èekienë Viktorija 888
Èekienë Zofija 891
Èekytë (Èekaitë) Janina 892
Èekytë J. 1751, 1752
Èekytë Janina 890, 892
Èepanis Jurgis 887
Èepënai 1008
Èepënas 580, 705, 866, 946
Èepënas J. 580
Èepënas Leonas 1015, 1018
Èepënas Vidmantas 1015
Èepënienë Bronë 1015, 1018
Èepinskis V. 2184, 2283, 2284
Èepinskis Vincas 2279
Èeplinskienë Gita 719
Èeponiai 870, 871
Èeponienë A. 871
Èeponienë Meilë 233, 550
Èeponienë Valë 851, 852
Èeponis 253, 395, 496, 513, 590, 945, 971,
1075
Èeponis A. 569
Èeponis Antanas 205, 206, 569, 700, 711
Èeponis Balys 624, 871
Èeponis Feliksas 1043
Èeponis Jonas 871
Èeponis Julius 871
Èeponis Juozas 377, 496, 511, 577, 580,
583, 658, 754, 945, 1068, 1077
Èeponis Jurgis 1072
Èeponis Kazys 429, 505, 513, 514, 569,
570, 588, 624, 1066
Èeponis Martynas 1068
Èeponis Matas 1068
Èeponis Motiejus 1068
Èeponis Napalys 707
Èeponis P. 974
Èeponis Povilas 511
Èeponis Pranas 624, 871
Èeponis R. 696
Èeponis Rièardas 698
Èeponytë E. 236
Èeponytë Elvyra 233, 1985, 1987
Èeponytë Ona 871, 933
Èeponytë Zofija 871
Èeponytë Zosë 871
Èepulis Pranas 1303
Èepulis S. 1932
Èepulytë Veronika 2212
Èerednièenkas 544, 545
Èereðka Leonas 2282
Èerkutë Vita 1940
Èerniauskas 493, 2048
Èerniauskas Algis 2048
Èerniauskas V. 493, 1114
Èernius 597
Èerskis (Èerðkus) Jonas 399, 400
Èerðkaitë (Memënienë) Vita 934
Èerðkaitë Angelë 935
Èerðkaitë Daiva 935, 937
Èerðkaitë Dalia 934
Èerðkaitë Elena 936
Èerðkaitë Julë 936
Èerðkaitë Julija 935
Èerðkaitë Laima 937
Èerðkaitë Ona 937
Èerðkaitë Pranë 935
Èerðkaitë Pranutë 936
Èerðkaitë Stanislava 934
Èerðkaitë Virginija 934
Èerðkienë Karolina 936
Èerðkienë Ona 936
Èerðkienë Rasa 1377
Èerðkienë Stanislova 1941
Èerðkienë Valë 934
Èerðkis Jonas 397
Èerðkis Stanislovas 401
Èerðkus 227, 1175

Èerðkus A. 1676, 1941, 1942
Èerðkus Aleksas 1941
Èerðkus Aleksas 933, 935
Èerðkus Alfonsas 419, 421, 935, 936
Èerðkus Algimantas 8, 20, 933, 934, 935,
2304,, 2311
Èerðkus Antanas 13, 25, 1168, 19401942
Èerðkus Antanas 401, 415, 416, 933936
Èerðkus Arvydas 935
Èerðkus B. 713
Èerðkus Balys 937
Èerðkus Bronius 934, 936
Èerðkus Feliksas 933935, 1940
Èerðkus Jonas 401, 937
Èerðkus Jonas-Èerskis 397, 401
Èerðkus Juozapas 935
Èerðkus Juozas 935
Èerðkus Jurgis 1359
Èerðkus Kazys 706, 937
Èerðkus Kostas 935
Èerðkus Mykolas 419
Èerðkus Petras 935, 936
Èerðkus Povilas 935, 936
Èerðkus Pranas 664, 933935, 1940,
1941
Èerðkus Pranciðkus 933
Èerðkus Raimundas 19401942
Èerðkus Rapolas 936
Èerðkus Rimantas 934, 935
Èerðkus Rolandas 936, 1377
Èerðkus Saulius 936
Èerðkus Stanislovas 937
Èerðkus Stasys 937
Èerðkus Vytautas 937
Èerðkus Þygimantas 1105
Èerðkutë Angelë 431, 933
Èerðkutë Miglë 1377
Èerðkutë Ona 1659, 1744, 2046
Èerðkutë Stefa 208
Èerðkutë Valerija 860
Èerðkutë Veronika 933
Èerðkutë Vita 1942
Èerðkutë-Karpevièienë B. 1543
Èerðkutë-Karpevièienë Valerija 859
Èerðkutë-Vilutienë Angelë 493
Èerðkuvienë Valë 8, 20, 2304
Èerðkuvienë (Èeponytë) Ona 933
Èerðkuvienë Donata 1068
Èerðkuvienë J. 749
Èerðkuvienë Ona 1942
Èerðkuvienë Valë 933, 1131
Èervinskas Povilas 400
Èervinskis Jonas 1897
Èervinskis P. 400, 2119
Èervinskis Povilas 369, 399, 401, 402, 613,
1423
Èervinskis Povilas-Sova 397, 400, 403
Èesenytë 958
Èesienë Alvyda 1300
Èësna 2047, 2048
Èesonis 995
Èesonis Aleksas 1002
Èesonis Jonas 958
Èesonis Stasys 1002
Èesonis Tomas 997
Èesonis Vincentas 998
Èesonytë Stasë 1004
Èeðuliai 1061
Èièinas 507
Èièiniai 1061
Èièinskienë Daiva 1291
Èiegienë Elena 15081510, 1512
Èiegienë Ona 716, 1105, 2066
Èiegis J. 713715, 862
Èiegis Jonas 434, 691, 712, 716, 1055
Èiegytë Jolanta 1094
Èiegytë-Davainienë Eugenija 748
Èinèikienë Bronë 938
Èipinienë Gitana 892
Èipkus A. 513, 590
Èipkus Antanas 514, 588
Èirvinskas Povilas-Sava 386, 449
Èiudesnovas 507
Èiunkaitë Aldona 1941
Èiupnos 236

Èiurlionis M. K. 828, 1293, 1421, 1432,
1546, 2138, 2228, 2297
Èiuþas A. 2276
Èiþauskas P. 1209
Èiþikovas 2119
Èiþius 705, 991
Èiþiûtë Adelë 890
Èyèinis Jonas 1068
Èyvienë Ona 1067
Èyþius Jurgis 624
Èyþius Jurgis-Tigras 557, 558, 565
Èurðkelis Povilas 981, 982

D
Dabrega 496
Dabrega Bronislovas 1068
Dabrega Jurgis 705
Dabrega Pavelas 363
Dabregaitë Pranë 827, 2052
Dabregienë Elena 868
Dabregos 960
Dabriagienë Irena 1019, 1131, 1336, 1329
Dacevièius Steponas 1223
Dagienë 228, 1374
Dagienë V. 2061
Dagienë Valë 1063
Dagienë Valentina 2061
Dagys 496, 499, 712, 1063, 1374
Dagys Adomas 728
Dagys Aleksandras 728
Dagys J. 1053
Dagys Jonas 500, 729, 1063, 2282
Dagys R. 2147
Dagys Vladas 1034
Dagytë Aldona 910
Dagytë Karolina 729
Dainauskas Rimantas Stasys 1066
Dalibogaitë Bronë 795
Dalinkevièius Juozas 2131
Damauskai 782
Damauskaitë A. 1336
Damauskaitë Agnë 1105
Damauskaitë-Surgailienë Eugenija 1932
Damauskaitë-Surgailienë Eugenija 777
Damauskas Antanas 812, 813
Damauskas Balys 732
Damauskas Ignas 965
Damauskas Juozapas 966
Damauskas Juozas 965
Damauskas Kazys 965
Damauskas Kostas 965
Damauskas Rimantas 1104
Damauskas Viktoras 813
Damauskienë Birutë 1112
Damauskienë Marija 965
Dambrauskas 1132
Dambrauskas J. 2254
Dambrauskas K. 107
Dambrauskienë 1199
Dambrauskienë Aldona 790
Dambrauskienë Alma 839
Dambrava Vytautas 756
Damudavièiai 782
Damuðienë J. 1942
Danila 899
Danilovièius 1236
Daniðevièienë Bronë 2104
Daniðevièius Antanas 2104
Daniðevièius Stasys 2104
Daniðevièiûtë Aldona 2104
Daniðevièiûtë Eugenija 2104
Daniðevièiûtë Ona 2104
Daniûnienë Regina 1291, 1294
Danyla 1773
Dapkai 496, 1934
Dapkus 363, 493, 991, 992
Dapkus Aloyzas 1006
Dapkus Antanas 488
Dapkus J. 370
Dapkus Jonas 1006, 1401
Dapkus Julius 654, 671, 1071
Dapkus Juozas 488
Dapkus Jurgis 658
Dapkus Kazys 991, 1004
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Dapkus Mykolas 991, 998
Dapkus Pranas 1729
Dapkus Stasys 1071
Dapkus Vytautas 587
Dapkus Vladas 1067
Dapkutë Birutë 1717, 1729
Dapkuvienë Eugenija 1067
Dapkuvienë Jûra 1067
Daraðèenka Viktoras 696
Daraðka Viktoras 2105
Dargis A. 628
Dargytë Dalia 1284
Darius S. 1311
Darulis E. 378
Daugelienë Aldona 2020
Daugilienë Bronë 868
Daugilis Darius 902
Daugilis Pranas 902
Daugilis Stasys 902
Daugilytë Dangira 902
Daugilytë Laura 902
Daugudis V. 187,?188
Dauguvietis B. 1986
Daujoèiai 827, 828, 1407
Daujotienë 826
Daujotienë Birutë 823
Daujotienë Rozalija 823
Daujotienë Valë 1064, 1065, 1509, 1510
Daujotis 216, 816, 829, 1223
Daujotis Aloyzas 823
Daujotis Dominykas 823
Daujotis Jonas 506, 605, 823, 826, 894
Daujotis Juozas 658, 823, 826, 894
Daujotis Jurgis 823
Daujotis Juza 2096
Daujotis K. 596
Daujotis Kazys 577, 823
Daujotis Kæstutis 823
Daujotis Petras 658, 823
Daujotis Povilas 816, 823, 824
Daujotytë 826
Daujotytë Adelë 823
Daujotytë Aldona 823
Daujotytë Domicëlë 412
Daujotytë Elena 823
Daujotytë Genë 823, 824
Daujotytë Jolanta 823
Daujotytë Kazakevièienë Aldona 816
Daujotytë Milda 823
Daujotytë Ona 823
Daujotytë Roma 823
Daujotytë Stanislava 1280
Daujotytë Stasë 823
Daujotytë Vanda 823
Daukantas Simonas 636, 2133
Daukintas Vilhelmas 1223
Daukða Kazys 2067
Daukða Pranas 795
Daukðevièienë Rûta 725
Daukðienë Julija 795
Daumantas, kunigaikðtis 1306
Daunienë (Varnaitë) Vanda 839
Daunys Anupras 2012
Daunoras 810, 1218, 1322, 2194
Daunorienë 1988
Daunorienë M. 1931
Dautartas Vladas 1995, 1998, 2000, 2001
Dauþvardis Petras 2138
Davaina S. 240
Davainienë E. 749
Davainienë L. 693
Davainytë Marytë 1701, 1703
Daviatis (Daujotis) Baltrus 784
Davidavièius Antanas 1222
Davidovas 738
Deere John 726
Deguckienë Ona 638
Degutienë Irena 2234
Degutis Albinas 13, 25, 1169, 2002, 2304
Degutytë S. 1192
Deksnys Antanas 1941
Deksnys Vytautas 1131
Dementjevièius Èerskis Ivanas 397
Demidovas 677
Derkintis V. 1538

Derse Anne E. 1915, 1919
Deveikis A. 1417,?1425
Dièienë Ona 795
Dièius 661, 695
Dièius Albinas 795, 1126
Dièius Jonas 795, 798
Dièius Vincas 794796
Dièiûtë Dalë 796
Dièiûtë Klementina 795
Dièiûtë Stefanija 795
Dièiûtë Zita 796
Dièiuvienë 493
Dièiuvienë Pranutë 796
Didlauskai 593
Didras D. 1329
Didþgalvis 378
Didþgalvis J. 250
Didþgalvytë A. 1130, 2053
Didþgalvytë Aldona 250, 855, 860
Didþgalvytë Kastutë 774
Didþiokai 233, 574, 1429
Didþiokaitë Antanina 233
Didþiokaitë Danutë 817
Didþiokaitë Elena 817
Didþiokaitë Grasilda 1185
Didþiokaitë Ona 817
Didþiokaitë Teresa 817
Didþiokaitë Vilma 233
Didþiokas 816, 829, 1067
Didþiokas Algirdas 817
Didþiokas Balys 816, 2101
Didþiokas Benjaminas 233
Didþiokas J. 498
Didþiokas Jaronimas 381, 816
Didþiokas Jonas 816, 817
Didþiokas Juozas 816, 817
Didþiokas Kazys 817
Didþiokas Petras 381
Didþiokas V. 827
Didþiokas Virgis 817
Didþiokas Vladas 574, 816, 1235
Didþiokienë Bronë 1217
Didþiokienë Emilija 816
Didþiokienë Juozapota 817
Dijokai 834
Dijokaitë Eleonora 406
Dijokaitë Grasilda 406
Dijokas Baltrus 1063
Dijokas Kazimieras 406
Dijokas Zigmantas 406
Dijokienë 834
Dijokienë Agota 406
Dijokienë Marijona 406
Dijokienë Zofija 1068
Dilienë Vanda 966
Dilys 597
Dilys Juozas 1932
Dilys Robertas 966
Dimidovas Nikolajus 503, 514
Dimitrieviè 905
Dimitrijev Ignatas Nikolajevièius 905
Dimitrijus, kunigaikðtis 2114
Dingelis Juozas 2000
Disevièius 499
Dybauskienë T. 1117, 1118
Dybauskienë Teklë 1117, 1119, 1121
Dykavièius 2116
Dmochovskis Tadeuðas 636
Dobkevièius Gediminas 1783
Dobravolskienë Jolanta 1300
Docenkas Rostislavas 1783
Dolgorukovas N. 246, 745
Domauskai 964, 965
Dominykas Janèys 787
Domovskis Adomas 963
Domovskis Augustas 963
Domovskis Banaventûras 963
Domovskis Ciprijonas 963
Domovskis Osipas 963
Domovskis Tadeuðas 963
Domðaitis 2296
Domðaitis P. 2295, 2297
Doniceèis 1915
Dopðevièius Kazimieras 1223
Doroðèenka Ivana 1065

Lietuvos valsèiai

Doroðèenko Nina 1279
Dovainytë M. 649
Dovalcovas 501
Dovatkë 733, 735
Dovatkës 394
Dovatkis 392, 577, 668
Doviatis Petras 904
Dovydaitienë Marija 5, 8, 7, 11, 13, 15,
17, 19, 20, 23, 25, 27, 634, 794, 830, 863,
1020, 1045, 1166, 1168, 1171, 1547, 1944
1946, 2245, 2304, 2311
Dovydaitis Jonas 1946, 2311
Dovydaitytë Auðra Marija 1946
Dovydënas Jonas 2135
Drabuntis 971
Dragaitë Marytë 375
Dragas Dominykas 1086
Dragas Juozapas 1359, 1778, 1785
Dranseikaitë Bronë 832, 1119, 1120, 1122
Drapaitë Daiva 823
Drapas Alvydas 823
Drapas Valteris 823, 1280
Drazdauskai 918, 971
Drazdauskaitë Ana Alina 780
Drazdauskaitë Graþina 919
Drazdauskaitë Marija 780, 917
Drazdauskaitë Ramunë 919
Drazdauskaitë Stefanija 780
Drazdauskaitë Vitalija 919
Drazdauskaitë-Puzinauskienë Marija 781
Drazdauskas Antanas-Strazdelis 918
Drazdauskas Jonas 13, 25, 919, 1168, 1943
Drazdauskas Julijonas 780
Drazdauskas Lionginas 919
Drazdauskas Ramûnas 919
Drazdauskas Rimas 919
Drazdauskas Steponas 917, 919, 920, 1943
Drazdauskienë Aniceta 917
Drazdauskienë Rima 917
Drazdauskienë Stefanija 917, 1943
Drebulis Vytautas 691
Drieðis Gasparas 624
Driskius K. 2364
Driskiuvienë A. 856, 1275
Drizga Aleksas 854, 1279
Drizga Jonas 427
Drizga Povilas 1279
Drizga Radionas 426, 427
Drizgaitë Veronika 1279
Drozdovska-Jablonskienë Stefanija 918, 919
Drozdovskis Jonas 920
Drozdovskis Julijonas 917, 919
Drozdovskis Juozapas 917, 920
Drozdovskis Juozapas Antanas 920
Drozdovskis Justinas Petras 917
Drozdovskis Mykolas 917, 920
Drungaitë Jadvyga 962
Drungilas Adolfas 2000
Drûsaitë 362
Drûsaitë Bronë 851
Druskoviè Mejer 393
Druskovièius 392, 393
Drûteikaitë 694
Druteikiai 1429
Druþinskas Stasys 941
Druþinskienë Stasë Birutë 941
Dubauskienë 832
Dubickas Jonas 4, 2311
Dubikaltienë Aira 4, 16, 28, 1172, 2304,
2351, 2352
Dubravaitë Zofija 822
Dubravienë Birutë 743
Duèmanaitë Irena 548
Duèmanas Artûras 550
Duèmanas Eduardas 550
Duèmanienë Milda 549
Dudënas S. 1088, 1090, 10921094, 1102,
1104
Dudënas Zenonas 1061
Dudlauskai 379382, 386, 492, 574, 579,
657
Dudlauskaitë Aldona 822
Dudlauskaitë Auðrinë 822
Dudlauskas 385, 741, 816, 822
Dudlauskas A. 379, 380, 657, 666
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Dudlauskas J. 380
Dudlauskas Jonas 379, 380, 386, 391, 822
Dudlauskas Jurgis 386, 822
Dudlauskas K. 380, 2214
Dudlauskas Kostas 379, 380, 385, 386,
822, 973, 2294
Dudlauskas Pranas 386, 500, 822
Dudlauskas Vilius 822
Dûdonis Steponas 711
Duknauskas Antanas 399
Dulkë 392, 666, 669
Dulkë (Dulko) Aleksandras 1236
Dulkë Bronius 834
Dulkë Jonas 705, 834, 995, 1425
Dulkë Julius 834
Dulkë Juozas 730, 965
Dulkë Petras 834
Dulkë Rapolas 1425
Dulkienë 733, 734
Dulkienë Anelë 13, 25, 834, 1168, 1947
Dulkytë B. 1120
Dulkytë Birutë 1119
Dulkytë Genë 834
Dulkytë Genovaitë 2223
Dulkytë Morta 1025
Dulkytë Stasë 834
Dulkytë Teodora 408
Dulksnys Pranas 865
Dulskis Motiejus 1222
Dumbliauskaitë L. 2254
Dumbliauskienë N. 845
Dumbravienë Birutë 743
Dunda 1340, 1674
Dunda Jonas 955, 1675
Dunda Juozas 1675
Dunda Petras 1675
Dundaitë Irena 1675
Dundaitë Janina 1675
Dundaitë Stefanija 954, 1675
Dundaitë-Ingauvienë Janina 954
Dundaitë-Skarelienë Stefanija 1675
Dundes A. 1524
Dundienë 877, 880
Durneika Gemas 2171, 2174
Durnovas Nikolajus 431
Duðanskis 592
Dvarionas B. 2254
Dzikavièienë Jolanta 839
Dziuzepas 1326
Dþiaugys Manvydas 1188
Dþonsonas D. 2039

E
Ebrederis 1183
Eduardas, brolis 1222
Efertienë Vera 2129
Ehiers J. 77
Eigirdienë Stefa 2304
Eigirdienë Stefanija 7, 19
Eimutis Pranas 464
Elena Prûsaitë 906
Elijockis 668
Elisonas Jurgis 2280
Enbergaitë-Mrongowius Klara 2138
Engelsas F. 631
Epifanijus, brolis 1222
Epðteinas Lazaris 2129
Eretas J. 780, 2141, 2143, 21452147, 2150
Eretas Juozas 2140, 2149
Eringis Jonas 242
Erslovienë Ona 1489, 1648, 1651, 1660

F
Fabijauskas 1036
Falejevas D. 2158
Falejevas Dmitrijus 2159
Falkenhainas E. 1971
Fediukova Þaneta 868
Fedorovièienë Agafija (Agota) 440
Fedorovièius Jonas 440
Fedorovièius Vladas 440
Fedorovièiûtë Marija 440
Fedorovièiûtë Nadeþda 440

Fedorovièiûtë Paulina 440
Fedotovas Michailas 438
Feliksas, kunigas 363
Felingas 244
Fingertas B. 2283
Fiodoras Antonas 437
Fiodorovas Antonas 436, 437
Fiodorovas Jonas (Ivanas) 439
Fiodorovas Juozas (Josifas) 440
Fiodorovas Michailas 439
Fiodorovas Petras 440
Fiodorovas Simonas (Siamionas) 439
Fiodorovièius Jonas 440
Fiodorovièius Juozas 440
Fiodorovièius Michailas (Mykolas) 440
Fiðeris Ilja 392, 668
Flikaitis Artûras 1788
Folkenzanas 1998
Franckevièienë Dovilë 2182
Frederika Sofija Augusta 2114
Freimanas Jurgis 408
Friedman Milton 1822
Frimersheimas Vilhelmas 210
Frolovaitë Nastazija 1279
Frolovas Pavelas 2003
Fuchtelis 670
Furkas J. 2159
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Gabë 392, 395, 580, 669, 1146
Gabë Jonas 786
Gabë Adolfas 488, 624
Gabë Albinas 605
Gabë Antanas 577
Gabë Balys 577
Gabë Juozas 363, 488, 657, 786, 787, 1195
Gabë Kazys 577
Gabë Leonas 363, 1498
Gabës 496
Gabienë J. 1488
Gabienë Valë 1217
Gabis-Gabavièius Antanas 488
Gabis-Gabavièius Martynas 488
Gabytë Paulina 836
Gabytë-Laurinënienë Bronë 1217
Gabrienë Karolina 1023
Gabrioniai 1053, 1054
Gabrionis 494
Gabrionis Ambroziejus 951
Gabrionis Dominykas 415, 422, 428
Gabrionis Kazimieras 951, 1049, 1050
Gabrys 1340, 1341
Gabrys Andrius 1023
Gabrys Dominykas 424
Gabrys K. 494
Gabrys Kazys 1071
Gabrytë Rozalija 1184
Gaidamavièiai 993
Gaidamavièius K. 11291131
Gaidelienë Roma 1071
Gaidienë 541, 992
Gaidienë (Valutytë) Adelë 1753
Gaidienë Barbora 439
Gaidienë Graþina 5, 17, 2304, 177, 372
Gaidienë M. 1577
Gaidienë Ona 406, 407, 541, 546, 700
Gaidienë Veronika 889
Gaidys 227, 233, 494, 498, 577, 710, 742,
945, 991, 1672
Gaidys Albinas 498
Gaidys Antanas 691, 1004
Gaidys Feliksas 658, 700, 711, 945, 1217,
1425, 1752
Gaidys Gasperas 438, 439
Gaidys Gintautas 868
Gaidys Jerþis 991
Gaidys Jonas 406, 407, 1413
Gaidys Juozas 362, 406
Gaidys Justas 691
Gaidys Marcinas 991
Gaidys Motiejus 406
Gaidys Pranas 405407, 700, 711, 998
Gaidys Stanislovas 1062
Gaidys Stasys 692

Gaidys Vytautas 692
Gaidys Vytautas Boleslovas 1062
Gaidys Zigmas 991
Gaidytë 958
Gaidytë Elena 606
Gaidytë Judita 406
Gaidytë Konstancija 406, 432
Gaidytë Kotryna 439
Gaidytë Ona 406, 407, 1025
Gaidytë Teofilija 406
Gaidytë Veronika 403
Gaidytë-Kairienë (dabar Puteikienë) Lionë
851
Gaidytë-Vanagienë Ona 1037
Gaidukovas Aleksandras 431, 433
Gaidukovas Aleksas 434
Gaidukovas Aleksiejus 414, 420, 421
Gaidukovas Andrius 504
Gaidukovas Artemijus 437
Gaidukovas Grigas 421
Gaidukovas Grigas (Grigorijus) 427
Gaidukovas Grigorijus 421
Gaidukovas Jonas 419, 423
Gaidukovas Laurynas 421, 423
Gaidukovas Laurynas (Lavrentijus) 420, 424
Gaidukovas Mitrofanas 437, 438
Gaidukovas Petras 691, 1279
Gaidukovas Semionas 423
Gaidukovas Sergiejus 434
Gaidukovas Simonas 419, 423, 691
Gaidukovienë Konstancija 1068
Gaidþiai 406, 2038, 2040
Gaidþys Antanas 999
Gaigalai 587, 987, 1008, 1011, 1353, 1672,
2038
Gaigalaitë 1353
Gaigalaitë Barbora 865
Gaigalaitë Bronë 864
Gaigalaitë I. 1712, 1734
Gaigalaitë Ona 865
Gaigalaitë Zita 1755
Gaigalaitë-Mikuèionienë Emilija 1400
Gaigalaitë-Zdanavièienë Genë 981, 983
Gaigalas 891, 1007
Gaigalas A. 82
Gaigalas Adomas 863
Gaigalas Alfonsas 987
Gaigalas Antanas 442, 864, 1011, 1012,
2096
Gaigalas Baltrus 1068
Gaigalas Boleslovas 1007
Gaigalas Dominykas 441, 442, 1011, 1012
Gaigalas E. 569
Gaigalas Edvardas 569, 987
Gaigalas Feliksas 865
Gaigalas Gediminas 864
Gaigalas Giedrius 864
Gaigalas J. 688
Gaigalas Jonas 690, 705, 863, 865, 987,
1007, 1012, 1019, 1353
Gaigalas Juozapas 1390
Gaigalas Juozas 865, 988, 1217, 1799
Gaigalas Jurgis 1007
Gaigalas Jurgis (Jurgys) 1012
Gaigalas Kazys 1011
Gaigalas Leonas 987
Gaigalas Mykolas 1072
Gaigalas Napalis 988
Gaigalas Povilas 1065
Gaigalas Pranas 864, 1011
Gaigalas R. 855
Gaigalas Ramûnas 851
Gaigalas Remigijus 864
Gaigalas Rimantas 1012
Gaigalas Sigitas 864
Gaigalas Stasys 864
Gaigalas Vaclovas 495, 658
Gaigalas Vidmantas 988
Gaigalas Vilmantas 864
Gaigalas Vytautas 715, 855
Gaigalienë (Sakalauskaitë) Emilija 864
Gaigalienë Adelë 864
Gaigalienë E. 1396, 15021504
Gaigalienë Elþbieta 1011, 1012, 1384,
1498, 1500, 1755
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Gaigalienë Emilija 1007
Gaigalienë Giedrë 864
Gaigalienë Marija 1950
Gaigalienë Rasa 851
Gaigalienë Stefanija 988
Gaigalienë Veronika 442, 1493
Gaigalis K. 89,?92, 1951, 1957, 1958, 1959,
2158
Gaigalis Karolis 1952, 2163
Gaigalis Kleofas 13, 25, 825, 1168, 1948
1953, 1955, 1956, 1958, 2159, 2162, 2163
Gaigalis Stasys 1948, 1950
Gaigalytë Barbora 438
Gaigalytë Bronë 864
Gaigalytë Danë 864
Gaigalytë Emilija 1007
Gaigalytë Grasilda 442
Gaigalytë Irena 1012
Gaigalytë Ksavera 442
Gaigalytë Valë 864
Gaigalytë Veronika 864, 1080
Gailiuðis B. 92,?98
Gailiuðis Zenonas 1797
Gaitskellis Hughonas 2278
Gaiþauskai 870872
Gaiþauskaitë Alma 872, 874
Gaiþauskaitë Virginija 872
Gaiþauskaitë Z. 1191
Gaiþauskaitë-Gumbrienë Alma 869
Gaiþauskaitë-Leikienë Aldona 869, 872
Gaiþauskas A. 601
Gaiþauskas Antanas 796, 872
Gaiþauskas Arvydas 872
Gaiþauskas J. 2254
Gaiþauskas Juozas 872, 873
Gaiþauskas K. 598
Gaiþauskas Rièardas 796, 872
Gaiþauskas Virgilijus 1297
Gaiþauskienë Antanina 796, 872
Gaiþauskienë Lina 1297
Gaiþutis Algirdas 4
Galiniai 382, 965, 966, 967
Galinienë Urðulë 963
Galinis Antanas 453, 963, 965
Galinis Ignotas 963
Galinis J. 1926
Galinis Juozas 453
Galinis Jurgis 965
Galinis Kazimieras 963
Galinis Kostas 965
Galinis Liudvikas 963
Galinis Onufrijevas 963
Galinis Osipas 963
Galinis Rafailas 963
Galinis Simonas 965
Galinis Vikentijus 963
Galinis Zigmas 965
Galinytë Danguolë 778, 994
Galinytë Zita 994
Galvidytë Elena-Ramunë 560
Galvydaitë 254
Galvydaitë B. 1101
Galvydaitë M. 1074
Galvydaitë Onutë 19261928, 1930
Galvydaitë Verutë 1926
Galvydaitë-Baèkienë Ona 371, 1324, 1428
Galvydaitë-Trepkuvienë Bronë 1101
Galvydienë 1123
Galvydienë (Sirvydytë) Ona 802, 1960
Galvydienë Agota 789
Galvydienë Gema 804, 1960, 1961, 1968,
1969
Galvydienë Janina 1962
Galvydienë Juozapota 786
Galvydienë Ona 802, 805, 1062, 1486,
1962
Galvydienë Stasë 877
Galvydienë Veronika 1962
Galvydis 396, 494, 497, 529, 579, 583,
654, 664, 692, 853, 1149, 1150, 1677, 1927,
1968, 2042
Galvydis Adolfas 406, 407
Galvydis Antanas 789, 800, 802, 805, 834,
1021, 1022, 1040, 1067, 1926, 1960, 1962
Galvydis Balys 853, 1359, 1360

Galvydis Dominykas 406, 407, 408, 786
Galvydis Feliksas 1021
Galvydis Gasparas 1021, 1022, 1920
Galvydis Izidorius 406, 408
Galvydis J. 157, 803, 1901, 1915, 1961,
1963, 1964, 1967, 1969
Galvydis Jeronimas 13, 25, 370, 804, 805,
806, 1168, 1912, 19601963, 1965, 1966,
1969, 2311
Galvydis Jonas 408, 496, 539, 544, 788, 789,
1021, 1022, 1038, 1040, 1063, 1067, 1150
Galvydis Juozapas 692, 787789, 1926
Galvydis Juozas 405, 407, 413, 788, 789,
834
Galvydis Jurgis 408, 1021, 1022, 1038
Galvydis Justinas 408
Galvydis Kazimieras 1022, 1038
Galvydis Kiprijonas 407
Galvydis Leonas 788, 789, 891
Galvydis Liudvikas 786, 1021
Galvydis P. 789
Galvydis Petras 788, 789, 890, 891
Galvydis Pranas 1069
Galvydis Steponas 407
Galvydis Tadas 429
Galvydis Teodoras 407
Galvydis Valentinas 805, 1962
Galvydis Vincas 408
Galvydis Vincentas 1021
Galvydis Vytautas 1072
Galvydis-Bykauskas 1975
Galvydis-Bykauskas J. 1311, 19731981
Galvydis-Bykauskas Jonas 13, 25, 369,
489, 825, 1168, 1308, 1423, 1905, 1970,
1971, 1981, 1982, 1994
Galvydis-Bykauskas Kostas 489
Galvydis-Bykauskas S. 1972
Galvydytë Anglë 1145
Galvydytë Bronë 1720
Galvydytë Elena-Ramunë 559, 565
Galvydytë Gema 804, 1968
Galvydytë Genutë 834
Galvydytë Janina 805
Galvydytë Julita 804, 1968
Galvydytë Marijona 429
Galvydytë Milda 834
Galvydytë Ona 407, 805, 1021, 1022, 1038
Galvydytë Ona Anelë 804
Galvydytë Valë 834
Galvydytë Veronika 1022, 1038, 1063
Galvydytë Verutë 805
Galvydytë-Barzdienë Eleonora 407
Galvydytë-Trepkuvienë Bronelë 1543
Galvydþiai 1672, 1926
Galvydþiai 254, 417, 800, 1026, 1061, 1150
Ganeckis 399
Gargasienë Elena 13, 25, 1168, 1169,
1983, 1987, 2021, 2304
Garibaldis 397
Garsienë E. 1987
Garsonas Raimundas 1297
Garsonienë Rima 1297, 1299
Garûbiai 1061
Garunkðèiai 380382, 574, 661, 826, 937,
1353, 1654
Garunkðtienë 740
Garunkðtienë (Dagytë) Marë 863
Garunkðtienë (Leikaitë) Julijona 863
Garunkðtienë (Maþliokaitë) Vilija 838
Garunkðtienë B. 862
Garunkðtienë Elþbieta 645
Garunkðtienë Nida 868, 898
Garunkðtienë Ona 838, 863
Garunkðtienë Stasë 1066
Garunkðtienë Veronika 838
Garunkðtis 385, 661, 710, 816, 827, 829,
944, 971, 1425
Garunkðtis (Garûnas) Albinas 853
Garunkðtis A. 767, 974
Garunkðtis Albinas 362
Garunkðtis Aleksandras 781
Garunkðtis Algis 836, 838
Garunkðtis Antanas 817, 864, 901
Garunkðtis Balys 362, 441, 495, 506, 507,
864, 989

Lietuvos valsèiai

Garunkðtis Benediktas 836
Garunkðtis Benius 836
Garunkðtis Gintaras 863
Garunkðtis J. 380
Garunkðtis Jonas 504, 817, 863, 864, 901
Garunkðtis Juozapas 901
Garunkðtis Juozas 498, 690, 706, 817, 828,
863865, 1055
Garunkðtis Jurgis 899, 1359
Garunkðtis Kazys 375, 396, 516, 711, 945
Garunkðtis Liudvikas 690, 901
Garunkðtis Mykolas 818
Garunkðtis Motiejus 1069
Garunkðtis Naudis 863
Garunkðtis Nikodemas 863, 1359
Garunkðtis Pranas 901
Garunkðtis Ramûnas 1011
Garunkðtis Rimantas 1648, 1753
Garunkðtis Stasys 898, 901
Garunkðtis Vytautas 863, 865
Garunkðtis Vladas 836
Garunkðtytë Agota 864
Garunkðtytë Albina 1985, 1987
Garunkðtytë Aldona 765
Garunkðtytë Anelë 901
Garunkðtytë Birutë 958
Garunkðtytë Elena 817
Garunkðtytë Emilija 817
Garunkðtytë L. 1336
Garunkðtytë Miglë Loreta 863
Garunkðtytë Ona 817, 819, 864, 901,
1072, 1753
Garunkðtytë Roma 863
Garunkðtytë Rozalija 638
Garunkðtytë Stasë 863
Garunkðtytë Stefa 1015
Garunkðtytë Valë 863
Garunkðtytë Veronika 500, 817, 864
Garunkðtytë Viktorija 414, 817
Garunkðtytë Z. 1102
Garunkðtytë Zena 2181
Garunkðtytë-Pernavienë E. 853
Garunkðtytë-Pernavienë Elena 850, 853
Garunkðtytës 1077
Gasiulis Izidorius 1067
Gasiulis Jokûbas 1068
Gasiûnienë Ona 2105
Gasparas Romeikis 773
Gasperaitis A. 783, 919
Gaðkaitë R. 1412
Gaðkaitë-Þemaitienë Nijolë 1791
Gauèienë 816
Gauèienë Apolonija 1667, 1745, 1747
Gauèienë E.
Gauèienë J. 827
Gauèienë Ramutë 839
Gauèienë Valë 648, 652
Gauèiutë Teresë 2237, 2241
Gauèys 865, 1218
Gauèys Aloyzas 830, 865
Gauèys Bronius 830, 865
Gauèys Dainius 830
Gauèys Jonas 699
Gauèys Julius 699
Gauèys Juozas 830, 1026
Gauèys Petras 690
Gauèys Pranas 687, 690, 1076
Gauèys Stasys 830, 865
Gauèys Valdas 830
Gauèys Vilius 830
Gauèytë E. 1336
Gauèytë Julijona 1025
Gauèytë Kristina 830
Gauèytë Ona 1075, 1547
Gauèytë R. 1725
Gauèytë Ramutë 1732
Gauèytë Roma 1704, 1715
Gauèytë V. 1043
Gauèytë-Gudelienë Emilija 414
Gaudytë R. 1716
Gaudukovas Laurynas 427
Gaudzevièius Kazimieras 1222
Gaulia Rimantas 1071
Gauras F. 246
Gaurilovaitë Violeta 934
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Gaurilovas Mykolas 934
Gaurilovienë Bronë 934
Gavelis Vytautas 2245
Gavënaitë Julija 1105
Gavënienë Renata 1092, 1103, 1336
Gavrilovienë Bronë 862
Geèiauskai 1061
Geèiûnas 2191
Gediminas, kunigaikðtis 392, 1308
Gedminas Mykolas 1222
Gedþius Antanas 2105
Gedþius Jonas 2105
Gedþius Pranas 2105
Gedþiûtë Danutë 2105
Gedþiuvienë Albina 2105
Geijgalas Jan 982
Gelaþëlis 216
Gelaþevièiai 1061
Gelaþevièius Jonas 1062
Gelaþevièiûtë-Gudelienë Agota 421
Geleþevièienë (Ðtarytë) Marë 1283
Geleþevièienë Danutë 742
Geleþevièienë Elena 1065
Geleþevièius 973, 1647
Geleþevièius Antanas 570, 624
Geleþevièius Balys 696
Geleþevièius Gasparas 624
Geleþevièius Jonas 489
Geleþevièius Juozas 1062
Geleþevièius Leonas 13, 25, 1168, 1988,
1990, 1992, 2304
Geleþevièius Petras 710, 1076
Geleþevièius Povilas 1989
Geleþevièius Rapolas 489
Geleþevièius Rimgaudas 1989, 1992
Geleþevièius Simonas 696
Geleþevièius Vilius 1062
Gelgautienë N. 1191
Gelinis J. 1926
Gelþinis T. 2176
Gelþinis Tautvydas 21722174
Genovaitë Repðytë 1798
Georgijus 1273, 1274
Gercenas A. 2184
Gerdauskaitë Eliza 1037
Geringas H. 2260
Germanas Ð. 1257
Gerulaitis Virginijus 4
Gerulis G. 724
Gervë 494, 988, 1672
Gervë A. 638
Gervë Antanas 635, 981, 983, 985, 986
Gervienë Filomena 653, 1290, 1316, 1612
Gervienë Ona 178
Gervytë Anelë 986
Gervytë Genovaitë 986
Gervytë Graþina 1648
Gervytë Valë 986
Gëtë J. V. 755
Giedra Vincas 2000
Giedraitienë 748
Giedraitienë Toma 1121
Giedraitis 497, 1147
Giedraitis B. 1971
Giedraitis Balys 2003
Giedraitis Bronius 691
Giedraitis Povilas Ðimkaitis 240
Gildutaitë Nastë 1125
Gimbutaitios Mikalojus 240
Gimbûtis 597
Gimbutis Jonas-Rûkas 542
Gimbutytë Stefanija 768
Giniotienë Zosë 767
Giniotytë-Garunkðtienë O. 767
Gipiðkaitë Ona 935
Gipiðkiai 218, 826, 1054
Gipiðkienë (Ðtirvydaitë) Angelija 1734
Gipiðkienë (Ðtudivaitë) 1702
Gipiðkienë A. 1085
Gipiðkienë Ona 706
Gipiðkis 577, 746, 828, 1149
Gipiðkis Albinas 1060, 1661, 1749, 1750
Gipiðkis Antanas 1057
Gipiðkis J. 707
Gipiðkis Jonas 499, 691, 706, 707, 2096

Gipiðkis Kastytis 1152
Gipiðkis Kazys 493, 1048, 1050
Gipiðkis Pranas 9, 21, 691, 1080, 1081,
1083, 1134, 1146, 11511153, 1321, 2005,
2133, 2304
Gipiðkis Vytautas 13, 25, 1134, 1152,
1168, 1987, 1993
Gipiðkytë Ona 1057, 1648, 1661, 1749, 1750
Gipiðkytë-Kiðûnienë Verutë 1057
Gipiðkytë-Martiðauskienë Irena 1057
Gipiðkytë-Mingëlienë Elena 1057
Gipiðkytë-Rapðevièienë Veronika 1177
Gipiðkytë-Seibutienë Ona 1006
Gipiðkytë-Vilèinskienë Elvyra 1057
Gira Liudas 918, 1971
Girèys Antanas 2004
Girèys Leonas 794, 796
Girèys Silvestras 796
Girèytë Marija 2004
Girdvainis Juozas 13, 14, 25, 26, 1168,
1170, 1948, 19572166, 2304
Girdzijauskas Vytautas 2282
Girdziuðka Miroslavas 781, 782
Girdziuðka Stanislovas 781
Girënas S. 1311
Girininkienë Vida 4, 2364
Girkontas Domininkas 1223
Girniai 792
Girnius Jonas 791
Girnius Juozas 792
Gykis Vincentas 1815
Gylienë (Mikðytë) Elena 1350
Gylienë Elena 854
Gylys Pranas 715
Gladkinai 1429
Gladkinas Dimitrijus 423
Gladkinas Jefimas 415, 422
Gladkinas Jonas 422
Gladkovas 493
Gladutaiytë Urðulë 405
Gladutaitë Barbora 405
Gladutienë Anastasija 405
Gladutienë Judita 407
Gladutienë Ona 418, 621, 622, 681, 704
Gladutienë Rozalija 1184
Gladutienë Teodora 785
Gladutienë Teresë 418
Gladutienë-Ðutienë Marijona 407
Gladutis 623, 866, 1146, 1360
Gladutis Andrius 417, 419, 423, 486, 658
Gladutis Antanas 1175
Gladutis Baltazaras 1184
Gladutis Bronius 1056
Gladutis Domas 419, 423
Gladutis Dominykas 418
Gladutis J. 625
Gladutis Jokûbas 489, 1184
Gladutis Jonas 570, 621, 622, 625, 629
Gladutis Jozef 982
Gladutis Juozapas 418
Gladutis Juozas 406
Gladutis Jurgis 405, 419, 423
Gladutis Justinas 405
Gladutis Karolis 405
Gladutis Leonas 658, 713
Gladutis Petras 785
Gladutis Pranas 13, 25, 418, 487, 489,
1168, 1184, 1185, 1994, 2168
Gladutis Romualdas 419
Gladutis Tomas 418
Gladutis Vincas 405, 414, 418, 419, 422
Gladutis Zigmantas 405
Gladutytë Angelë 1280
Gladutytë Kotryna 785
Gladutytë Marijona 406
Gladutytë O. 1074
Gladutytë Ona 785, 1185
Gladutytë Rakelë 785
Gladutytë Rakelë (Rozalija) 418, 422
Gladutytë-Aglinskienë Aldona 1184
Glebavièienë Valdonë 1299
Glinka M. 2254
Glinskis Albinas 1413
Glovackis 479
Gobë Adolfas 658

Gobë Jonas 658
Gobë Petras 658
Gobienë Julija 1707
Gobytë D. 1131
Gobuþienë Bronislava 8, 20, 970
Godienë Marijona 812
Gocentas V. 2364
Gogelienë-Dagienë Ksaverija 889
Gogelis 758
Gogelis Jonas 808
Gogelytë 808
Golickis Gregorijus 1223
Golinevièius Ustinas 1262, 1263
Goraiskis Petras 241
Gorbulskis B. 2168
Gorkis M. 2288
Gosmovièius Michaelis 996
Govedaitë 1130
Grabauskas Vilius 1809
Grabinskiegas X. S. 1265
Grabinskis S. 1194
Gramnickas Zigmas 2163
Grauþiniai 782
Grauþinis P. 1087
Graþiai 1413
Graþienë 669, 1538, 1559
Graþienë Ieva 899
Graþienë M. 749
Graþienë Marija 857
Graþienë Nijolë 1536
Graþienë Ona 2089
Graþienë Veronika 1072
Graþys 654, 664
Graþys Alfonsas 1762
Graþys Algis 695, 899
Graþys Antanas 166, 624, 699, 864, 1112
Graþys Audrius 1536
Graþys B. 1088, 1102, 1538, 1540, 2089
Graþys Bronius 15361540, 1586, 1804,
1987, 2089
Graþys Jonas 899
Graþys Juozapas 883
Graþys Juozas 441, 899, 1002, 1004, 1072
Graþys Leonas 624
Graþys Mykolas 998
Graþys Pranas 2089
Graþys Rapolas 412
Graþys T. 428
Graþys Zenonas 1413
Graþytë 392
Graþytë Asta 1582
Graþytë Elena 899
Graþytë Ona 899
Graþytë Regina 883
Graþytë Veronika 882, 2238, 2241
Graþulis R. 2172
Graþulis Romualdas 2171, 2173
Grëbliauskaitë-Tursienë Eglë 2233
Greenwood S. 1515
Grekovas 400
Griauzdë K. 2253
Gridþiuðkienë Zofija 971
Grigaitë Juzefa 1075, 1076, 1079
Grigaitienë Stasë 1236
Grigaliûnaitë-Ðapokienë Teklë 256
Grigaliûnas Vincas 2012
Grigaliûnas-Glovackis 453, 1971
Grigaliûnas-Glovackis V. 1971
Grigaravièienë Aldona 1121
Grigaravièius 1121, 1123
Grigas 420
Grigas Robertas 378
Grigas Romualdas 4
Grigelis A. 76, 77
Grigënas Jonas 1033, 1176, 1183
Grigonaitë Ona 823
Grigorijus Kublickas 787
Grikepelis Adomas 906
Grikinienë Vlada 11201122
Grikinis P. 1123
Grinèelaitytë-Kuhn Vilma 1048, 1050
Grinius J. 1407
Grinius Jonas 1407
Grinius Jurgis 1061
Grinius K. 1183, 1184, 2141
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Griniûtë Viktorija 954
Grinkevièius Jonas 1221
Grinvald A. 1784
Grinvaldas 585
Griðka 1174, 1175
Griðka (Parðiukas) 1359, 1360
Grivickas V. 2168
Grizga Radionas 415
Griþai 951
Griþaitë Agota (Brigita) 954
Griþaitë Aldona 898
Griþaitë Emilija 420
Griþaitë Eufrozina 410
Griþaitë Julijona 419
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Jukonienë Lina 15, 27, 1171, 2305
Jumaðevas I. 2158
Jundila Vaitiekus Ðimkaitis 240
Jundzilas Stanislovas Bonifacas 1533
Juodagalvis Jerþis 993
Juodelë 362, 516, 1182, 1090, 2117
Juodelë Albertas 1045
Juodelë Antanas 489, 624, 1024, 1039,
1040
Juodelë Balys 607, 624
Juodelë Damijonas 1039, 1040
Juodelë Eleonora 1024
Juodelë Elþbieta 1024
Juodelë Emilija 1024
Juodelë Evaldas 1040
Juodelë Grasilda 1024
Juodelë Jonas 912, 1024, 1039, 1040, 1072
Juodelë Juozas 504, 1015, 1024, 1039,
1066
Juodelë Juozas-Barzda 605
Juodelë Jurgis 703, 1024, 1028, 1031,
1039, 1040
Juodelë Kazys 1023, 1024, 1027, 1039
Juodelë Konstancija 1024
Juodelë Konstantinas 1023, 1024, 1025,
1028, 1031, 1039, 1040, 1043, 1125
Juodelë Liudvikas 1024
Juodelë Ona 1024
Juodelë Petras 872, 1044
Juodelë Povilas 1040
Juodelë Pranas 789, 825, 1024, 1187
Juodelë Rimas 1040
Juodelë Romualdas 872
Juodelë Stasys 486, 503, 514, 688, 909,
1024, 1028, 1029, 1039, 1040
Juodelë Svajûnas 1071
Juodelë Vilhelmas 1040
Juodelë Vincas 489
Juodelë Vytautas 1031, 1040
Juodeliai 870, 872, 1066
Juodelienë Anelija 1024
Juodelienë Emilija 969
Juodelienë Ieva 872
Juodelienë Karolina 1027
Juodelienë Ona 1039
Juodelienë Valerija 1068
Juodelienë Veronika 990, 1015
Juodelis 519
Juodelis Albertas 1039
Juodelis Antanas 519, 969, 1046
Juodelis Balys 519
Juodelis Jonas 969
Juodelis Juozas 1046
Juodelis Konstantinas 1046
Juodelis Liudvikas 413
Juodelis Petras 1039
Juodelytë Anastazija 1024
Juodelytë Danguolë 989
Juodelytë Elþbieta 1024
Juodelytë Emilija 412, 413
Juodelytë Eugenija 1031, 1040
Juodelytë Genovaitë 1015
Juodelytë Giedrë 872
Juodelytë Grasilda 413, 1024, 1026
Juodelytë Julë 872, 1649
Juodelytë Karolina 413, 1024
Juodelytë Liudvika 1024
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Juodelytë Lucius 1015
Juodelytë Natalija 1024, 1033, 1039, 1040,
1944
Juodelytë Ona 413, 1015, 1024
Juodelytë Veronika 413, 1024
Juodelytë Viktorija 1023
Juodelytë-Brogienë Giedrë 872
Juodelytë-Kaniavienë Julë 872
Juodytë Graþina 1539
Juodka 598
Juodka Jonas 489
Juodka Petras 597
Juodvalkienë Vanda 831
Juodvalkis 831
Juodvalkis Stasys 831
Juodvalkis Vytas 831
Juodvirðis 1033
Juodzevièius B. 433, 436, 542, 2094, 2113,
2118
Juosponis Jonas 380
Juosponis Juozas 486
Juozënaitë Irena 2225
Juozënas Albertas 2163
Juozënas Kristupas 2225
Juozënas Liuonius 974
Juozënienë Elþbieta 2225
Juozulynienë (Radþiûnaitë) Vanda 839
Juraðas J. 1539
Jurelë Antanas 1283
Jurelevièiûtë-Grabauskienë Ona 774
Jurelienë N. 749
Jurelytë-Jonuðienë Genë 738
Jurelytë-Vëbrienë Julija 1610
Jurënas A. 628
Jurënas Vincas 1064
Jurevièiûtë Janë 1282
Jurevièiûtë Nijolë 1299
Jurgaitienë Julë 1335
Jurgaitis Robertas 4
Jurgelënaitë Agota 2014, 2015
Jurgelënaitë-Lukoðiûnienë Zita 2015
Jurgelënas Antanas 2011
Jurgelënas Anupras 2013
Jurgelënas Jonas 2011, 2012, 2015
Jurgelënas Juozas 2011, 2012
Jurgelënas P. 698, 2011, 2012, 2013
Jurgelënas Pranas 13, 25, 1169, 1218,
20112013, 2015
Jurgelënienë Marcelë (Roþytë) 2011
Jurginis Juozas 2047
Jurgutavièius Jonas 1223
Jurgutis V. 2285, 2286
Jurka V. 252, 591, 694, 833, 1298, 1326,
1827, 1906, 1908, 1909, 1910, 2019
Jurka Vidmantas 16, 28, 1172, 1907, 2305,
2354
Jurka Vytas 46, 1012, 17, 18, 2225, 32,
100, 368, 369, 371, 504, 610, 623, 694, 815,
947, 1054, 1115, 1165, 11661168, 1194,
1290, 1301, 1305, 1308, 1311, 1316, 1327,
1328, 1332, 1407,?1424,?1425,?1432, 1550,
1770, 1807, 1892, 1904, 1905, 1907, 1908,
1912, 1913, 2188, 2205, 2305, 2311
Jurkaitë Onutë 1907
Jurkaitë Virginija 1094, 1907
Jurkaitienë Lina 1297
Jurkaitis Arvydas 856
Jurkevièienë Aldona 1288
Jurkevièius 695
Jurkevièius J. 1275
Jurkienë Ona 1550, 1551, 1552, 1592
Jurkðtienë 748
Jurkus Juozas 2179
Jurkus Vytas 722
Jurskis A. 1955, 2157, 2158, 2286
Jurskis Alfonsas 1955, 1958, 2159, 2162
2164
Jurðienë Edita 1106
Jusius Antanas 441
Jusius Jonas 2004
Jusys Zenonas 15, 28, 1171, 2267, 2305
Jusytë 1006
Jusytë Adelaida 2004
Jusytë-Griþienë Marija 1606
Juðka 395, 494, 577, 580, 1359

Juðka Edvardas 940
Juðka J. 853
Juðka Jerþis (Jurgis) 785
Juðka Jonas 496, 497, 498, 603, 785, 838,
1071
Juðka Juozas 818, 866, 1071
Juðka Kazys 940, 941
Juðka Linas 1005
Juðka Nikodemas 785
Juðka P. 653
Juðka Povilas 375, 638, 1060, 1076, 1217
Juðka Pranas 658, 1071
Juðka Stasys 1088, 1984
Juðka Vytautas 715
Juðka Þydrûnas 1105
Juðkai J. ir Z. 808
Juðkaitë Adelë 864
Juðkaitë Aurelija 1583
Juðkaitë Bronislava 1997
Juðkaitë E. 785, 1776
Juðkaitë Stasë Birutë 940
Juðkaitë Stefa 940
Juðkaitë Valerija 497
Juðkaitë-Baniûnienë Eleonora 860
Juðkaitë-Meiduvienë S. 2215
Juðkaitis Antanas 1783
Juðkënienë Gita 1294
Juðkevièienë Auðra 1293
Juðkevièius Bohdanas 243
Juðkienë 808
Juðkienë (Balèiûnaitë) 1715
Juðkienë Genovaitë 1063
Juðkienë Kristina 785
Juðkienë Saulë 550
Juðkienë V. 1186, 1336
Juðkienë Valerija 940, 941
Juðkienë Veronika 1648
Juðkienë Vida 10, 22, 844, 846, 854, 855,
1054, 1056, 1108, 1165, 1186, 1187, 1288,
1293, 1336, 2305
Juzeliûnas J. 2254
Juzelskis Juozapas 993
Juzënienë E. 2223
Juzulënaitë Rima 7, 8, 12, 24, 19, 20,
799, 808, 916, 960, 991, 993, 1108, 1186,
1798, 2305
Juzulënas Alfonsas 371, 1167, 1423, 1758,
1795, 1797, 1798, 1799, 1800, 1802, 1804,
1806, 1905, 1968, 1796, 1797, 1800, 1801,
1803, 1804, 1817, 1984, 2090, 2054
Juzulënienë Genovaitë 1117, 1798, 1806
Juzulënienë Marijona 1797
Juzulienë G. 1919

K
Kaèanauskas A. 2229
Kaèerauskienë Graþina 12, 13, 25, 370,
1168, 1169, 1904, 2021, 2022, 2271, 2305
Kaèinauskaitë Valë 1282
Kaèinskas J. 2254
Kadziela L. 1535
Kadþienë Anelë 1062
Kadþytë Graþina 13, 25, 370, 372, 406, 432,
435, 436, 825, 853, 1102, 1169, 1225, 1290,
1311, 1317, 17511753, 20232025, 2181
Kairevièius 1090
Kairiai S. ir O. 2284
Kairienë B. 1120
Kairienë O. 2283
Kairys Anatolijus 2137
Kairys Antanas 1224
Kairys Jurgis 1323
Kairys Petras 965
Kairys Steponas 4, 385, 2129, 2130, 2131,
22782281, 22832285
Kaladë J. 852
Kaladë Ridas 801
Kaladë Virgilijus 800, 801, 805807, 1431,
1432
Kaladinskas Juozas 2005
Kaladytë Rûta 801
Kalamajska-Saeed M. 1535
Kalavinskienë I. 856, 857, 862
Kalinauskas Gediminas 919

Kalinauskas Gintautas 938
Kalinauskas Juozas 938
Kalinauskas Kostas 397
Kalinauskas Romas 938
Kalinauskas Stasys 938
Kalinauskienë Roþë 938, 939
Kalinskaitë Eleonora 1006
Kalinskienë Ona 1067
Kalyèius Bronius-Siaubas 560, 562
Kalytis B. 566
Kalmanaitë Aleksandra 2115
Kaluðkevièius Benjaminas 950, 1181
Kalvaitis Romas 2364
Kamarauskaitë 1061
Kamatiosovaitë Valentina 1280
Kaminskas Anûprijus 439
Kaminskas Dorofiejus 422
Kaminskas Genadijus 1294
Kaminskas Juozas 2130
Kaminskas Petras 439
Kaminskas Sebastijanas 439
Kaminskas Simonas 439
Kaminskas Vytautas 1809
Kaminskas Vladas 514
Kaminskienë Agota 439
Kaminskis Aleksandras 437
Kaminskis Andriejus 438
Kaminskis Eugenijus 410
Kaminskis Ivanas 410
Kaminskis Petras 439
Kaminskis Semionas 436, 437
Kaminskis Sergiejus 406, 407
Kaminskis Sevastijonas 439
Kaminskis Simonas 439
Kanapeckas 516, 705
Kanapeckas Antanas 864
Kanapeckas Stasys-Erðkëtis 559, 561, 565
Kanapickas A. 241
Kancleris V. 1539
Kandziela Lukas 1533, 1535
Kanonovas Ivanas 503, 514
Kapèius Adomas 243
Kapèiuvienë Graþina 1297
Kapoèius Antanas 2047
Kapsukas 1144
Kapsukas V. 2091
Kapustinas 774, 776
Kapuðinskaitë Ona Nijole 892
Kapuðinskas Aloyzas 1066
Kapuðinskas Balys 1066
Kapuðinskienë Ona 1066
Karalienë Kostë 705
Karaliûnas A. 758
Karanauskas Stasys 397, 401, 1423, 1424,
1897, 1902, 2002
Karatajus Vladas 11, 23, 1166, 1541, 1542,
1626
Karèevskis Grigorijus Semionovièius 1124
Karevièius P. 1325, 1973
Karka M. 1798, 2252
Karklas Stasys 696
Karklienë Marytë 877
Karnavièius J. 2254
Karnegi D. 1906
Karosas 597, 599, 600
Karosas Gintaras 1008, 1009, 1628, 2311
Karosas Juozas 1300
Karosienë (Saladþiûtë) Vladislava Elena
1009, 1010
Karpavièienë Valë 2017
Karpavièius 656, 665, 1988
Karpevièius F. 1086, 1088, 1931
Karpis Petras 1222
Karuþaitë Stasë 954
Karvelytë Magdë 805
Kasarskaitë 1074
Kasarskaitë Justë 1074
Kasarskaitë K. 1074, 1075, 1079
Kasarskis Anupras 249
Kasparavièienë Vida 4, 32
Katarskis V. 2137
Katiliðkis Marius 2266
Katilius Petras 2245
Katinas 493
Katinas Alvydas 4, 1317, 1902, 1909,
1912, 1916
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Katinas Kazys 1066
Katinas Vytautas 6, 18, 571, 2305
Katkevièienë Ona 894
Katkevièienë Veronika 416
Katkevièius Jokûbas 213
Katkevièius Jonas 894
Katkevièius P. 698
Katkevièius Pranas 894
Katkevièius Stasys (Vladas?) 624
Katkevièius Vladas 894
Katkevièiûtë Ona 894
Katkevièiûtë Stasë 894
Katkevièiûtë Valë 894
Katkus Algirdas 1792
Katuoka 1129
Kaulinienë Irena 854, 856
Kaulinienë Nijolë 1299
Kaulinis Balys 1065
Kaulinis Jonas 1064
Kaulinis Juozas 1065
Kaulinis Vydmandas 851, 854
Kauneckas Jonas 1905
Kauneliai 382
Kaunelienë Aldona 1071
Kaunelienë Konstancija 818
Kaunelienë Zita 848, 852
Kaunelis Antanas 493, 705, 709, 818, 816,
818, 957, 958, 1146,
Kaunelis Feliksas 362, 1086
Kaunelis Izidorius 957, 958
Kaunelis Jonas 957, 958
Kaunelis Juozas 818
Kaunelis Liudvikas 957
Kaunelis Pranciðkus 428, 957, 958
Kaunelis Stanislovas 957
Kaunelis Steponas 957
Kaunelis V. 2019
Kaunelytë Anastazija 429
Kaunelytë Elþbieta 405
Kaunelytë Urðulë 429, 1023
Kaunelytë Veronika 1180
Kaunietie Romas 557
Kaupinaitis Juozas 471
Kauðakytë Marijona 418
Kauðyla 234, 482
Kauðyla Antanas-Margis 604
Kauðyla Kazys 378, 658, 1181
Kauðyla Mykolas 1998
Kauðyla Stanislovas 1181
Kauðylaitë-Repðienë 657
Kauzonas Ferdinandas 2182
Kauþelis 1662
Kavaliauskas J. 1069, 1538
Kavaliauskas P. 105
Kavaliauskas Vilius 6, 18, 464, 468, 470,
480
Kavaliauskienë Lidija 88, 2305
Kavaliukienë Adelë 1062
Kaveckas Konradas 2254, 2252, 2256
Kavolëlienë Elena 988
Kavolëlienë Rima 976
Kavolëlienë Valë 676, 677
Kavolëlienë Zita 1062
Kavolëlis 971, 988, 1672
Kavolëlis Algis 988
Kavolëlis Antanas 978
Kavolëlis Bronius 978
Kavolëlis Jonas 972
Kavolëlis Karolis 972
Kavolëlis Kazys 973, 974, 975, 976, 977,
987
Kavolëlis Leonardas 978
Kavolëlis Petras 974
Kavolëlis Povilas 977
Kavolëlis Pranas 514
Kavolëlis Stasys 978
Kavolëlis Vladas 976
Kavolëlytë Aldona 978
Kavolëlytë Danguolë 978
Kavolëlytë Elena 988
Kavolëlytë Genovaitë 978
Kavolëlytë Janina 978
Kavolëlytë Sofija 1068
Kavolëlytë Stasë 978
Kavolis 1354

Kavoliukas 712, 1055
Kavoliukas Petras 691, 712, 975
Kavoliûnienë Elena Irena 868
Kavoliutë F. 103
Kazakevièienë Danutë 890
Kazakevièius A. 561, 562, 604
Kazakevièius Albinas 1002
Kazakevièius Antanas 562, 1001, 1004
Kazakevièius Antanas-Narsutis 559, 561,
565
Kazakevièius Gasparas 998
Kazakevièius Jonas 730, 891, 1003, 1004
Kazakevièius Juozas 823
Kazakevièius Pranciðkus 990
Kazakevièius Rimantas 891
Kazakevièius V. 200, 891
Kazakevièius Vincas 997, 1024
Kazakevièiûtë Daiva 891
Kazakevièiûtë-Varþgalienë Elena 1102
Kazarauskaitë M. 1214
Kazarauskaitë-Mikuèionienë Marytë 981
Kazarauskas Jonas 988
Kazickaitë Bronë 1067
Kazickas 587, 1067
Kazickas Stasys 605
Kazickienë 1730, 2042
Kazickienë M. 1648, 1662, 1665, 1671
Kazimieras, kunigaikðtis 238
Kaziûnas P. 1429
Kazlauskai 1008, 1019
Kazlauskai, L. ir P. 845
Kazlauskaitë Kristina 635
Kazlauskaitë Onutë 1014, 2026
Kazlauskas 559, 1032, 1220
Kazlauskas Antanas 489, 1014, 1018, 2026
Kazlauskas Balys-Bijûnas 557, 559, 560,
565
Kazlauskas Bronius 624
Kazlauskas J. 205, 206, 489, 992, 1014,
1019, 1063, 1324
Kazlauskas Juozas 6, 13, 18, 26, 551,
1014, 1019, 1169, 2026, 2027, 2181, 2305
Kazlauskas P. 1893
Kazlauskas R. 111,?124,?125,?126,?128
Kazlauskas Stasys 975
Kazlauskas Vytautas 1014, 2026
Kazlauskienë Julë 2027
Kazlauskienë Marytë 1018
Kazlauskienë Stasë 1014, 2026
Kazlovas 439
Kazragis 855
Kaþukalovienë Þydrë 726
Kaþukauskaitë 1079, 1125
Këblys 1359
Këblys Meèislovas 711
Keilson Ana 2050, 2129
Keilsonaitë Onutë 2129
Keilsonas V. 2128
Keirys Izidorius 2004
Keirys Romualdas 2004
Kemberis 1148
Kemekliai 764, 766
Kemeklienë A. 862
Kemeklienë Barbora 865, 1353
Kemeklienë Bronë 898
Kemeklienë Elzë 767
Kemeklis 392, 597, 669
Kemeklis Antanas 363
Kemeklis È. 380
Kemeklis Everistas 766, 895, 898, 899, 901
Kemeklis J. 599, 561, 600, 604
Kemeklis Jonas 766, 1033, 1076
Kemeklis Juozas 599, 601, 624, 869, 1013
Kemëklis Juozas-Rokas 543, 558, 604
Kemeklis K. 766, 767, 895
Kemeklis Osvaldas 898
Kemeklis Pranas-Tëvas 555, 558, 604, 619,
624, 629, 850, 852, 865, 945, 951, 1431
Kemeklis R.-Rokas 560, 883
Kemeklis Rièardas 851
Kemeklytë 375
Kemeklytë Daiva 851
Kemeklytë Elona 767
Kemeklytë Genë 766
Kemeklytë Kristina 865

Lietuvos valsèiai

Kemeklytë Ksaverija 464
Kemeklytë Laima 898
Kemeklytë Ona 764766, 865
Kemeklytë Stasë 836, 936
Kepalas 501
Keraitis Kazimieras 716
Keraitis Petras 1798
Keraminai 697
Keraminaitë Aldona 720
Keraminaitë Dainora 2032
Keraminaitë Kristina 2032
Keraminaitë Marija 2224
Keraminaitë R. 1336
Keraminaitë-Bertaðienë A. 721, 860
Keraminaitë-Buèienë I. 722, 860
Keraminaitë-Kubiliûnienë Regina 722
Keraminaitë-Paðkonienë V. 853
Keraminaitë-Petrauskienë Milda 1308
Keraminaitë-Sirvydienë Ona 721
Keraminas Jonas 697, 715, 846
Keraminas Algimantas 838
Keraminas Algirdas 378, 723
Keraminas Antanas 690
Keraminas Benas 2224
Keraminas Deividas 2032
Keraminas E. 717, 1915, 1920, 2032
Keraminas Eugenijus 7, 13, 19, 26, 717,
721, 1114, 1169, 2028, 2029, 2030, 2031,
2032, 2033, 2034, 2224, 2305
Keraminas Jonas 1351, 2305
Keraminas Juozas 680, 690, 710
Keraminas Justas 2224
Keraminas Karolis 2224
Keraminas Pijus 2224
Keraminas Povilas 720
Keraminas Simonas 2224
Keraminas V. 721, 843, 845, 855, 847,
848, 861, 1311, 1648
Keraminienë Emilija 837, 838
Keraminienë G. 855, 856, 860
Keraminienë J. 720, 721, 1101
Keraminienë Jûratë 13, 26, 721, 1169,
2028, 2030, 2031, 2033, 2034
Keraminienë L. 846, 860
Kereminas Jonas 10, 22, 1165
Kern Ana 2001
Kerðytë Marija 2228
Kerðulienë 748
Kerðulis Vytautas 1094
Kerubins L. 2255
Kesilytë Emilija 890, 892
Kesylis P. 655, 664
Kæstutis, kunigaikðtis 1321
Keturakis 855
Keturakis R. 628
Keþutis Vaclovas 688, 690
Kiauleikis Petras 1063
Kiaupa Z. 34
Kibilda Algirdas 862, 1094
Kibildienë Bronë 8, 20
Kibirkðtis Borisas (Balys) 2004
Kieèienë Daiva 723
Kieèis Eugenijus 723
Kikilis Kurtas 2107
Kilas V. 714
Kildiðius 1006
Kilienë A. 715, 712, 1432
Kilienë R. 860
Kilienë Veronika 1055
Kilijonaitë P. 1214
Kiliukas 517
Kiliuliai 1934
Kiliulis 607, 745, 884
Kiliulis Antanas 965, 966
Kiliulis Ivanas 963
Kiliulis Juozas 965
Kiliulis Liudvikas 963
Kiliulis Steponas 965
Kiliulis Tadeuð 774
Kiliulis Vytautas 1067
Kilius Albinas 495
Kilius J. 1175, 1179, 1181, 1183
Kiliûtë 987
Kiliutë Ona 418
Kiliûtë Roþë 891
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Kilys Vytautas 713
Kilkus K. 89
Kiprijonas Banys 1418
Kirailytë Stanislova 2005
Kirdeikienë Jûratë 1103, 1110
Kirilauskas Laimutis 1297
Kirilovas Juozas (Osipas) 416
Kirilovas Osipas 414, 416
Kirilovas Steponas 416
Kirka Regina 1129
Kirkora A. 1239, 1775
Kirlys Jonas 800
Kirlys Petras 800, 807
Kirveliai, 2311
Kirveliene (Veteikytë) Aldona 739, 740,
744
Kirvelienë (Þvironaitë) Emilija 2130
Kirvelienë A. 739, 742744, 1290, 1907
Kirvelienë Bronë 894
Kirvelienë Emilija 894, 2046, 2132
Kirvelis 216, 396, 486, 818, 1674, 2044,
2048
Kirvelis A. 234
Kirvelis Andrius 2042
Kirvelis Antanas 1673, 2042, 2086
Kirvelis Balys 692, 1751, 2042
Kirvelis Baltrus 1062, 2041
Kirvelis Dobilas 6, 14, 15, 18, 26, 28, 384,
387, 388, 397, 449, 1101, 1102, 1169, 1170,
1171, 1333, 1672, 1673, 2038, 2039, 2040,
2043, 2044, 2046, 2278, 2295, 2305
Kirvelis Gasparas 894, 1648, 1667, 1740,
1741, 1742
Kirvelis Gvidas 1673
Kirvelis Jonas 14, 26, 389, 390, 1169,
1672, 1673, 2038, 2040, 2042, 2043, 2044,
2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2130
Kirvelis Juozapas 1672, 1674
Kirvelis Kazimieras 1062, 2041, 2042
Kirvelis Michailas 2041
Kirvelis Mykolas 1062
Kirvelis Petras 1062, 2041
Kirvelis Povilas 1143, 1674, 2042
Kirvelis Pranas 500
Kirvelis R. 894, 1090, 1102
Kirvelis Ringis 1672, 2040
Kirvelis Stasys 894
Kirvelis Zigmas 1674
Kirvelytë 1674
Kirvelytë Eglë 1672, 2040
Kirvelytë Elvyra 748, 1063
Kirvelytë Genë 894
Kirvelytë Jûra 894
Kirvels Juozapas 2042
Kiðkienë Elena 1065, 1297
Kiðkûnienë Ingrida 848
Kiðûnienë Anelë 1071
Kiulkys D. 200
Kiverienë 748
Kizlaitienë Lilija 2222
Kizlaitis Tomas 2222
Kizlaitis Viktoras 2222
Kizlaitytë Audra 2222
Kizlaitytë Danutë 2222
Kizvela 818
Kybartas 884, 960, 1998
Kybartas Antanas 624
Kybartienë 799, 960
Kymantienë Irena-Viktorija 470
Klangevièius Andriejus 1194
Klein Naomi 1822
Kleinmichelis 400, 401
Kleiza 1069, 1676
Klevinskaitë K. 1336
Kliaugaitë V. 196,?199
Klibas Ignas 557, 558, 565, 624
Klimas Petras 2286, 2131
Klimaðevskis Jonas 244, 245, 1248, 1276
Klimavièiûtë Elena 1214
Kliðys Juozas-Ðeðkas 557, 558, 565
Kliuènikovas Michailas 409
Kliupka Julius 2219
Klizneris 244
Klova A. 1424
Klovienë Aldona 1424

Klumba Jonas 1071
Klumbys Martynas 938, 1430
Klumbytë Ona 938
Klumra Martynas 1429
Knabikas Aloyzas Pranas 4
Knipavièius Pranciðkus 1223
Kobèinskis Jonas 1223
Kodaly Z. 2255
Kojutytë Teresë 1242
Kolèiakas A. 2281
Kolova A. 1427
Kolovas 440
Kolupaila S. 995, 2147, 2152
Komajkovskis Mykolas 243
Komaras Adomas 243
Komovas 419
Kondakovas 567
Kondratovièius K. 1971
Kononovas Ivanas 438, 440, 439
Kononovas Maksimas 440
Konovienë 812
Kontrimas Èeslovas 1412,?1417, 1582
Kontuktas Juozas 471
Kopûstienë Rozalija 954
Korablikovas 1257
Korgautas Michaelis 1195, 1222
Korizna Antanas 2131
Korodenskas Mykolas 214
Korsakas A. 400
Korsakas J. 417, 1238, 1239
Korsakas Kalistas 1144
Korsakas Povilas 417
Korsakas Tadas 214
Korsakovas (Korsakas) Ivanas 414
Korðunas Jefimovas 419
Korðunas Juozas 419
Korzonaitë Edita 4, 32
Kosakauskas Juozapas 1534
Kosakauskienë Liudvika 1534
Kosariov Vadim 1785
Kosarskiai 249
Kosarskis Anupras 244, 1251
Kosciuðka Tadas 397, 1532, 1534
Kosminskis K. 255, 893, 1176, 1195, 1216,
1224, 1225
Kotovièius Justinas 1223
Kotovièius Stanislovas 1221
Kovalenko Safronas 412
Kovalenko Terentijus 412
Kovalenkovienë M. 92,?98
Kovaliovai 878, 881, 1951
Kovaliovas Sopranas 877, 881
Koverovas Georgijus 786
Koverovas Kiprijonas 786
Koverovas Matvejus 403, 404, 786
Koverovas Michailas 786
Koverovas Mykolas 404
Koverovas Motiejus 787
Kozakovskij 905
Kozakovskis Steponas 243
Koziela (Kazlas) 972
Koziela-Poklevskis 972
Kozlovas Fimonas 439
Kozlovas Pimenas 438
Kozlovskis Adomas 415, 422, 423
Kozlovskis Vasilijus 422, 423
Koþeniauskienë Regina 2233
Kraniauskas Jonas 1281
Krasauskas 1032
Krasauskas A. 997
Krasauskas Jonas 1023
Krasauskas Povilas 1004
Krasnickas 395, 496, 577, 580, 581
Kraujalytë Asta 860
Kraujelis J. 1821
Krëvë Vincas 2266
Kriauèionytë Konstancija 1038
Kriaunevièius V. 2252
Krikðèiûnas Romualdas 1772
Krikðèiûnienë Vida 1291
Kringelienë Janë 1063
Kringelis Romaldas 1063
Kringelis Vidmantas 1063
Krisnauskas 1074
Kriðèiukaitis Kastytis 1767

Kriðèiûnas Kæstutis 1809
Krivickienë Graþina 2138
Krivièienë Elena 1294
Krivoðejevas Semionas 409
Kriþinauskas Vilius 1048, 1053
Kriþinauskienë Genovaitë 1048, 1050,
1058, 1060
Krylovas 384
Kryþevièius Kazimieras 1791
Kroduèis Jonas 996
Kropaitë Renë 1826
Kruopienë Ona 1062
Kruopis Jonas 975
Kruopis Julius 1062
Krupavièienë 1214, 2143
Krupeckas Stasys 1068
Krutas 2050
Krutikova D. 1077
Krutikova Elvyra 740
Krutikovas Jurijus 1072
Krutikova-Tolvaiðienë Edita 1616
Kðanienë Elena 851
Kðyvda-Polkovskis Franciskas 1421
Kubickienë C. 894
Kubilienë R. 852
Kubiliûnai 722, 828
Kubiliûnaitë Bronë 822
Kubiliûnaitë Emilija 822
Kubiliûnaitë Valerija 822
Kubiliûnas 816, 827, 1777
Kubiliûnas Algimantas 5, 7, 11, 17, 19,
23, 35, 26, 822, 825, 1167, 1169, 1633,
1810, 2179, 2051, 2305
Kubiliûnas Antanas 14, 506, 577, 605,
822, 827, 1778, 2052
Kubiliûnas Arûnas 722, 1311
Kubiliûnas Matas 822, 827
Kubiliûnas Mykolas 1359
Kubiliûnas P. 494, 822
Kubiliûnas V. 710
Kubiliûnienë Anastazija 504
Kubiliûnienë Regina 1311
Kubiliûnienë Vanda 1355
Kubilius A. 852
Kubilius J. 1970
Kubilius V. 1790
Kublickaitë Anastazija 441
Kublickaitá Marija 441
Kublickas 367, 424, 507, 588, 661, 944,
945
Kublickas Aleksas 788
Kublickas Danila 421
Kublickas Grigas 404, 429, 430
Kublickas Jefimas 415, 425
Kublickas Jonas 2223
Kublickas Justas 788, 1280
Kublickas Mykolas 421, 425, 588, 777,
1279
Kublickas Povilas 776, 777
Kublickas Prakopas 906
Kublickas S. 403, 404, 415, 422, 514, 893
Kublickas Trofimas 414
Kublickas Vasilijus 788
Kublickas Viktoras 788
Kublickas Zacharas 406, 407
Kublickienë 441
Kublickienë Anastasija 441
Kublickienë Infruzina 430
Kublickienë O. 677
Kublickienë Tatjana 441
Kublickis Fiodoras 441, 442
Kublickis Ivanas 431
Kublickis Jonas 430, 441
Kublickis Juozapas 1223
Kublickis M. 441, 774
Kublickis Povilas 441
Kublickis Sidoras 786
Kublickis Trofimas 441, 442
Kuèienë 694
Kuèinskai 764, 768, 770
Kuèinskaitë A. 1077, 1079
Kuèinskaitë Nida 751
Kuèinskaitë Severija 770
Kuèinskaitë Zosë 770
Kuèinskas Albinas 658
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Kuèinskas Antanas 770
Kuèinskas Jonas 658, 867, 911, 1354
Kuèinskas Jurgis 624, 770, 866
Kuèinskis 866
Kudaba Èeslovas 78,?79,?81, 89, 230, 995,
2213
Kudabos 89
Kudirka V. 1152, 2184, 2229, 2254, 2286
Kugelaitë Stasë 1031, 1043
Kugelevièius Alfonsas 1043
Kugelevièiûtë Stasë 1043
Kuitys Bronius 2169
Kukanauzai 1934
Kuklys 512, 606
Kuklys Alfonsas 511, 605
Kukuèiai 538
Kukustelis Aleksandras 2041
Kukutelis Jokûbas 2041
Kukutelis Klimas 2041
Kukutelis Stanislovas 2041
Kukutienë Urðulë 538
Kukutis 216
Kukutis Vladas 538, 539
Kukutytë Adelë 538, 539
Kulèickis B. 400
Kulèickis Evstachijus 399
Kuliakovas Michailas 513, 514
Kulienë Viktorija 478
Kulieðiai J. ir F. 2019
Kulieðienë Vanda 528, 32, 73, 226, 254,
362, 365, 371, 374, 392, 482, 505, 603, 622,
650, 654, 662, 676, 685, 717, 745, 991, 993,
1073, 1075, 1076, 1078, 1102, 1117, 1124,
1132, 11651171, 1193, 1273, 1276, 1278,
1321, 1326, 1339, 1386, 1424, 1477, 1508,
1514, 1648, 1678, 1687, 16971711, 1720,
1729, 1736, 1737, 1748, 1758, 1924, 1947,
1968, 1969, 1993, 1994, 2009, 2024, 2025,
2053, 2058, 2062, 2063, 2123, 2168, 2184,
2189, 2196, 2220, 2242, 2244, 2265, 2266,
2305
Kulieðius 1229, 1423
Kulieðius Feliksas 1102, 1648, 2053, 2054,
2055, 2311
Kulieðius Jonas 2019, 2020
Kulieðius Kazimieras 580, 1131, 1217,
1326, 1678, 1683, 1799, 2020, 2053
Kulieðytë Stasë 1094
Kulikauskas P. 202
Kulikovas 567
Kulys Juozas 480
Kulys Mykolas 685
Kulminskis Jonas 242
Kulpinskis Kazimieras 1222
Kulðickis Evstachijus 397
Kumelienë Janina 979
Kumelys 971
Kumelys Antanas 977, 979
Kuncevièius Ivanas 239
Kuncienë Elvyra 11, 23, 1166, 1569, 2305
Kuncytë Nijolë 2090
Kundarièiutë Danguolë 815
Kundavièienë G. 646
Kundavièienë Veronika 776
Kundavièius 440
Kundavièius Juozas 774
Kundavièiûtë-Èeponienë Zosë 573
Kundrotas Arûnas 1999
Kungeliai 536
Kuniga I. 199
Kunigauskas Antanas 885
Kunigëlytë Alma 1186
Kunigëlytë Liuda 2092
Kuodytë Dalia 1791
Kuolaitë Antanina 1129
Kuolas Vitas 1068
Kuosa 699
Kuosa Antanas 1359
Kuosa Bronius 501
Kuosa Dominykas 439
Kuosa Juozas 435
Kuosa Jurgis 1360
Kuosa Justinas 439
Kuosa Kazys 435, 436, 438440, 630
Kuosa Leonas 713

Kuosa Pranas 439, 712, 715, 850, 862,
1424
Kuosaitë Paulina 439, 440
Kuosaitë-Tarvydienë A. 853
Kuosienë A. 494
Kuosienë Elena 713
Kuosienë Rusina 951
Kuosos 951
Kuprevièius Nikalojus 1223
Kupriûnas Klemensas 2181
Kuprys Jonas Gediminas 1066
Kuprys Petras 1012
Kuras Ch. 392
Kurèiûnaitë 816
Kurèiûnas 816, 817
Kurèiûnienë Ona 741, 742
Kurila L. 196,?199,?202
Kurlavièius P. 144
Kurlavièiûtë A. 862
Kurmavièius Jokûbas 1223
Kurmis P. 2171, 2172, 2173, 2174
Kurpis Antanas 798
Kurpis Jonas 798
Kurpis Justas 798
Kurpis Nikodemas 519, 607
Kurpytë Aldona 798
Kurpytë Birutë 798
Kurpytë Laimutë 798
Kurpytë V. 1735
Kusta 971
Kusta A. 1101, 1181, 1808, 18191821,
1823, 1827, 1895
Kusta Adolfas 7, 12, 15, 19, 24, 25, 27,
870, 875, 1078, 1125, 1174, 1180, 1167,
1168, 1171, 1308, 1311, 1802, 1807, 1808,
1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1816,
1818, 1819, 1820, 1823, 1826, 1828, 1904,
1987, 2022, 2072, 2169, 2243, 2305, 1825
Kusta Albinas 369, 370, 371, 597, 631,
869, 872, 1125, 2311
Kusta Antanas 872
Kusta Baltramiejus 872, 1825
Kusta Benediktas 597, 869, 871, 873, 875,
876, 1180, 2170
Kusta Dalia 872
Kusta Indrius 869, 870, 872
Kusta Jonas 872
Kusta Juozas 872, 1825
Kusta Justinas 870, 871, 872, 1811, 1825
Kusta Kazimieras 875
Kusta Matas 870, 875
Kusta Meèislovas 869, 872, 874, 1648,
1810, 1811, 1825
Kusta Saulius 1826
Kusta Sigitas 1826
Kusta Vladas 872, 1810, 1811
Kustaitë Apolonija 871, 875
Kustaitë Bronë 872, 875, 1825
Kustaitë Dalia 1811
Kustaitë Juozapata 875
Kustaitë Natalija 875
Kustaitë Stefanija 872, 1825
Kustaitë Urðulë 875
Kustaitë-Remeikienë Bronë 875, 876,
1810, 1811
Kustienë Angelë 872
Kustienë Konstancija 1811
Kustienë Kristina 876
Kustienë Marijona 869, 872
Kustienë-Remeikienë Marijona 872
Kustos 870, 871, 1015, 1654
Kustovas Leonas 431, 432
Kutka 492, 385, 577
Kutka Albinas 1065
Kutka Antanas 493, 1064, 1065
Kutka Jonas 705, 1065
Kutka Juozas 504, 699, 707, 983
Kutka Kazys 1064
Kutka Liudvikas 1064
Kutka Mykolas 1065
Kutka Motiejus 410
Kutka Petras 380, 799, 973, 1064
Kutka Stasys 1072
Kutka Valentinas 1064, 1065
Kutkaitë Giedrë 864

Lietuvos valsèiai

Kutkaitë Julë 851
Kutkaitë Palmira 983
Kutkaitë Stasë 983
Kutkaitë Veronika 1072
Kutkienë 492
Kutkienë Eleonora 983
Kutkienë Ona 1063
Kutkienë Pranë 1497, 1509, 1511, 1513
Kutkienë Veronika 1503, 1510, 1512
Kutkos 389, 799
Kutkus Aleksandras 2229
Kuzma Jonas 958, 1280
Kuzma Kazys 965
Kuzma V. 474, 914, 999
Kuzmickas 1220
Kuzmickas D. 1786
Kuzmickas Stanislovas 2004
Kuzmina Anþelika 1306
Kuzminas 493, 507
Kuzminas Eugenijus 503, 514
Kuznecovas 507
Kvedaraitë Evelina 2223
Kvedaras Donatas 2223
Kvedaras Gintautas 2223
Kvedaras Marius 2223
Kvedaravièienë Genovaitë 1293, 1299
Kvedarienë Aldona 2182
Kvederienë Regina 1065
Kvietkauskienë 710
Kvikliai 1575
Kviklys Bronius 13, 25, 89, 239, 241, 449,
809, 920, 1168, 1247, 1940, 2005, 2112,
2271, 2279, 2305
Kviklys Vidmantas 14, 26, 1169, 2056,
2057

L
Labeikiai 800, 805
Labeikienë (Sirutytë) Milda 806
Labeikienë Elþbieta 2237, 2241
Labeikienë Karolina 2237, 2241
Labeikienë Milda 806
Labeikis 990
Labeikis Algis 805, 806
Labeikis Antanas 2237, 2241
Labeikis Juozas 362
Labeikis Justinas 2237, 2241
Labeikis Kasparas 2237, 2241
Labeikis Kæstutis 990
Labeikis Linas 806
Labeikis Petras 990
Labeikis Stasys 806
Labeikytë 990
Labeikytë Grasilda 2237, 2241
Labeikytë Karolina 2237, 2241
Labeikytë Stasë 989
Labeikytë Urðulë 2237, 2241
Labeikytë Viktorija 2237, 2241
Laboga Romualdas 591, 636, 676, 685,
694, 695, 697, 1799, 1894
Lachmatovas 1779
Lackai 1008
Lackus Albinas 1017
Lackus Jonas 1017, 1019
Lackus Steponas 1017
Lackus Vincas 1017
Lackuvienë 1017
Ladyga Alvydas 4
Lakavièius Ferdinandas 1223
Lakomkinas Stepanas 411
Lampis Johanas Baptistas 1532, 1535,
1585
Landsbergis V. 852, 1790, 1791
Landsbergis V. V. 1188, 1192
Lankauskaitë Lina 732
Lankauskas 731, 2311
Lankauskas Povilas 728, 730, 731
Lankauskas Vaidas 732
Lankauskienë Bronë 731
Lapeikytë Elena 983, 985
Lapëkas 599
Lapienis A. 1041, 1127, 1129, 1130
Lapienis Bronius 1041
Lapienis J.
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Lapienis Jonas 504, 661, 686690, 695,
1020, 1029, 1030, 1041
Lapienis Jurgis 690, 1022, 1027, 1041,
1418
Lapienis Petras 362, 1034, 1045
Lapienytë Konstancija 1030
Lapinskai 1066
Lapinskaitë Aldona 519
Lapinskaitë Barbora 2221
Lapinskaitë Julija 519
Lapinskaitë Pranutë 519
Lapinskaitë Tamira 518, 607
Lapinskas 518, 519
Lapinskas Antanas 607
Lapinskas Jonas Steponas 1025
Lapinskas Juozas 518, 607, 624
Lapinskas Petras 519, 1025
Lapinskas Vytautas 518, 607
Lapinskienë 519
Lapinskienë (Vanagaitë) Onutë 510
Lapinskienë G. 1917
Lapinskienë Kostë 518, 607
Lapinskienë L. 102
Lasienë Konstancija 1068
Lastienë Petronëlë 2128, 2129, 2131
Laðas Juozas 1016, 1019, 12811284, 1288,
1289, 1291, 1293, 1316
Laðas V. 2184
Latonas Vytautas 1297
Latvaitienë (Makuðkaitë) Janina 838
Latvënai 587
Latvënaitë Ieva 1103, 1336
Latvënaitë Veronika 864
Latvënas 496, 1431
Latvënas Ignas 913
Latvënas Þydrûnas 795
Latvënienë Rita 743, 1105
Laucevièienë O. 860
Laucius D. 1986
Lauèiai 870
Lauèiûnas 506
Lauèiûnas Juozas 805
Lauèius 496, 866
Lauèius Albinas 598
Lauèius Antanas 679, 700, 872, 873, 877
Lauèius Bronius 873
Lauèius Dominykas 870, 872
Lauèius Donatas 1987
Lauèius Feliksas 602, 872
Lauèius Gedrutis 1000
Lauèius Jonas 873
Lauèius Julius 873
Lauèius Juozas 866, 873
Lauèius Kostas 1048, 1054
Lauèius Leonas 873
Lauèius Petras 873
Lauèius Povilas 873
Lauèius Pranas 873
Lauèius Stasys 873
Lauèius Vincas 602, 873
Lauèiûtë 902
Lauèiûtë Agota 872
Lauèiûtë Elena 602, 873
Lauèiûtë Kostë 873
Laûèiutë L. 1336
Lauèiûtë Veronika 602, 872, 873
Lauèiuvienë 693, 1060
Lauèiuvienë Veronika 602, 873
Laukaitytë R. 1258
Laurelis 626
Laurijanienë M. 406
Laurinavièienë E. 626
Laurinavièienë R. 860
Laurinavièienë Vanda 1121, 1122
Laurinavièius K. 1214
Laurinavièius L. 626
Laurinavièius Valdas 1297
Laurinënaitë Inga 1105
Laurinënas Algirdas 697
Laurinënas Jeronimas 697
Laurinkus M. 1790
Lautarðarkas Andrejus 207
Lauþadienë Elena 1041
Lauþadis Jonas 1041
Lauþikas J. 1122

Lazerson Tamara 2128, 2129
Lazersonas Vladimiras 2128
Lebedaitë Liudmila 479
Lebedaitë Liudvinë 478
Lebedevas Michailas 1251
Lebedinskis 1951
Lebren Elþbieta Viþë 1534
Legavièius Adomas 763, 1078, 1193, 1195,
1222, 1259, 2118
Leika 232, 494, 2118
Leika A. 570, 603, 609, 612, 625, 839
Leika Balys 608
Leika Benas 1907
Leika Bronius 877
Leika Domas 489
Leika J. 628, 635, 637, 676, 680, 905, 1053
Leika Jonas 614, 624, 877, 906,1048, 1054,
1057, 1060
Leika Juozas 6, 8, 18, 20, 489, 498, 569,
578, 608, 609, 620, 877, 880, 904, 1000,
2305, 2311
Leika Jurgis 1048
Leika Matas 232, 490
Leika Mykolas 608
Leika P. 362, 490, 496
Leika Tomas 149
Leika Vincas 878, 894
Leika Vytautas 614, 624, 877
Leikai 877
Leikaitë Anelë 638, 877, 880, 881
Leikaitë Bronë 881
Leikaitë Elþbieta 638, 877, 880, 881
Leikaitë Kotryna 877
Leikaitë Laimutë 1056
Leikaitë Leonora 894
Leikaitë Ona 894
Leikaitë-Baukienë Veronika 765
Leikauskienë I. 1191
Leikienë 367, 710
Leikienë Bronë 1048, 1050, 1060
Leikienë Kostë 894
Leikienë Ona 877, 880, 1405, 1484
Leikienë Stasë 1217, 1907
Leikienë Urðulë 609
Leikys Matas 866
Leikys V. 866
Leikos 612, 1054, 1060
Leipus V. 2276
Leipuvienë Aldona 977
Leipuvienë Alena 976, 977
Leipuvienë V. 979
Lekavièienë Egidija 8, 13, 20, 26, 1007,
1169, 2305
Leketienë D. 2177
Lekevièienë Egidija 2026
Lekler Karolina 1278
Leleikaitë 1120
Leliûgienë Irena 1933
Lemeðkaitë Genovaitë 838
Lenartavièius Andriejus 1222
Leninas 536, 801, 876, 964, 1551, 1948,
2280
Leonaitë-Kairienë Onutë 2131
Leonavièienë Marina 478
Leonavièius Julijonas 480
Leonavièiûtë Viktorija 480
Leonovas 545
Leonovas Nikita 405, 786
Leontjevas 1951
Lermontovas 2115
Lesèius V. 480
Leðèinskai 782
Leðkevièius 2133
Levinaitë Chama 393, 1132
Levinas 1269, 2004
Levinas Ðmuilas Ðleimovièius 1268
Levizorek Antonas 887
Liaudanskas Juozas 507
Liaudanskienë Janina 2006
Liausas Petras 943
Lifðicaitë Naimë 393, 1133
Ligeikis 205, 207
Limba Kazimieras 799
Limba Vincas 799
Linartas B. 229, 1219, 1220

Lindbergas Ch. 2203
Lingauskas 2098
Lingevièius Antanas 1128, 1129, 1130
Lingevièius J. 1130
Lingienë Ona 937
Lingys Vitas 2182
Lingytë Ona 407
Linkevièius V. 1084, 2364
Liobytë A. 855
Lipniûnas A. 1274
Lipskis S. 628
Lisauskas 754
Lisauskienë 592
Lisieckis M. 245
Litvinas Rimas 1793
Liubomirska Magdalena 1532
Liudvikas Galvydis 786
Liugailienë Ona 4, 32
Liulevièius V. 14, 26, 1085, 1169, 1175,
1179, 2058
Liutikienë Danguolë 1299
Liutikovas Jefimas 410
Liutkevièius Zenonas 1112, 1678, 1685,
1686
Lochmatovas 507
Lokominas Nerijus 800
Lomakinaitë Ana 411
Lomakinaitë Anastazija 411
Lomakinaitë Liuba 411
Lomakinaitë Nina 411
Lomakinas Juozas 411
Lomakinas Povilas 411
Lomakinas Vasilijus 411
Lomakinienë Marija 411
Lomonosovas M. 939, 1987
Lopaitë-Podklevskaitë Anastazija 1998
Lopas Algimantas 2273
Lopas-Podklevskis 1998
Lopatienë Ona 2163
Lopotnikovais 2115
Lopðelis Jonas 909
Losevas Juozas 514
Louis East St. 401
Lukaðevièius Motiejus 1223
Lukauskaitë-Jasaitienë Sofija 2130
Lukauskas Bronius-Kurmis 558, 565
Lukauskas Vincas 588, 589
Lukauskienë Zina 642
Lukinskas R. 2048
Lukjanovas 948
Lukjanovas Grigorijus 422
Lukna 823
Lukoðevièienë R. 1326
Lukoðevièius 2120
Lukoðevièiûtë 758
Lukoðevièiûtë Felicija 2120
Lukoðienë Marija 879
Lukoðiûnai 828
Lukoðiûnaitë Anelija 1076
Lukoðiûnaitë Genë 822
Lukoðiûnas 399, 816, 823, 827
Lukoðiûnas A. 399, 577, 607, 673
Lukoðiûnas Antanas 496, 517, 577, 624,
629, 822, 1987
Lukoðiûnas Benjaminas 822
Lukoðiûnas Jonas 237, 496, 515, 518, 574,
822, 1652
Lukoðiûnas K. 220, 397, 398400, 402,
490, 673
Lukoðiûnas P. 220, 490, 577
Lukoðiûnienë Danguolë 822
Lukoðiûnienë Veronika 374, 822
Lukoðiûnienë Z. 1275
Lukoðytë Adelë 805
Lukovskis Juozapas 1222
Lukða 901
Lukða Leonas 1771
Lukðaitë Petronëlë 2105
Lukðas Ignas 2105
Lukðënas Antanas 1585
Lukðtas Algirdas 1582
Lukðtienë Ona 2105
Lungevièiai 1430
Lungevièius 586, 945
Lungevièius Jonas 501, 945, 1087
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Lungevièius Nikodemas 493
Lungevièius Petras 575
Lungis 216

M
Maceika J. 656
Macekas 2130
Maceliai 1934
Macelienë (Kiliulytë) Janina 964, 966
Macijauskaitë B. 853
Macijauskas 1359
Macijauskas Darius 1067
Macijauskienë Marija 1067
Macijevskis Igoris 2274
Mackeviè Ieva 2061
Mackevièienë 758
Mackevièienë Birutë 2008
Mackevièius (Mackovièius) Ðimkus 240
Mackevièius Antanas 397, 398, 2191
Mackevièius Jonas 1970, 2091, 2092
Mackevièius Lukas 2008
Maèeika Jonas 665, 10851087
Maèeikytë Veronika 1026
Maèernis V. 2051
Maèiekus V. 1518, 2364
Maèiulis Bronius 11211123, 2119
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Musteikis Antanas 1038
Musteikis F. 1121
Musteikis J. 582, 1061, 2223
Musteikis K. 1982
Musteikis Motiejus 1061
Musteikytë Jûratë 721, 2223, 2225
Musteikytë Kristina 1734, 2223, 2225
Musteikytë Lilija 2223, 2225
Musteikytë-Paberþienë Apolonija 774

N
Nagelë Jonas 616, 624
Nagelë Juozas 832
Nagelë Kazys 570, 588
Nagelë Pranas 832
Nagelienë Aldona 832
Naikelienë Lina 1293
Naikutis Jonas 954
Nakutis 597
Namajuðka 381, 447, 452, 453, 482, 495,
666, 1181
Namajuðka Antanas 403, 786
Namajuðka B. 1049
Namajuðka Baltramiejus 1048
Namajuðka Bronius 1058
Namajuðka Dominykas 403
Namajuðka J. 380
Namajuðka Jonas 495, 916
Namajuðka Juozapas 403, 636, 786
Namajuðka Jurgis 490, 998
Namajuðka Justinas 403, 404, 786, 787
Namajuðka Kazimieras 1391
Namajuðka M. 674
Namajuðka Petras 450, 452, 496
Namajuðka Vytautas 1058
Namajuðkaitë Agnieðka 441
Namajuðkaitë Barbora 423, 426
Namajuðkaitë Karolina 221
Namajuðkaitë Paulina 434
Namajuðkaitë Rozalija 403, 404
Namajuðkaitë-Namikienë Karolina 2099
Namajuðkaitë-Remeikienë Paulina 404
Namajuðkienë Otilija 916
Namajuðkienë Stasë 740, 742, 916
Namajuðkienë Urðulë 636, 647
Namajuðkienë Veronika 404, 786, 787
Namajuðkos 1054
Nameika Matas 2117
Namikai 218, 2117
Namikaitë Bronë 363
Namikaitë Jûratë 2127
Namikaitë Kastutë 2125
Namikaitë Marija 2124
Namikaitë Natalija 1033, 1578
Namikaitë Nijolë Regina 2125
Namikaitë Onutë 1033, 2125
Namikaitë Veronika 745, 746, 1033, 2111,
2117, 2125
Namikaitë Virginija 2127
Namikaitë-Baliûnienë Veronika 626
Namikaitë-Bièiûnienë N. 1578, 1579
Namikaitë-Pilipavièienë Regina Nijolë
220, 626, 745, 2105, 2127, 1578, 1579
Namikas 222, 498, 577579, 1175
Namikas A. 208, 209, 220, 254, 493, 859,
894, 916, 920, 991, 1102, 1653, 2103, 2110,
2113, 21152122, 2220
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Namikas Aleksandras 2127
Namikas Antanas 14, 26, 205, 208, 213,
220, 745, 981, 983, 1033, 1169, 1175, 1194,
1221, 1746, 2094, 2101, 2102, 2104, 2105,
2110, 2111, 2125, 2127, 2212
Namikas Benjaminas 2124
Namikas Daumantas 2126, 2127
Namikas Gediminas 2125, 2127
Namikas Ignas 220, 893
Namikas Jokûbas 1072
Namikas Jonas 877, 881
Namikas Juozas 14, 26, 363, 370, 486,
496, 613, 1033, 1086, 1170, 1187, 1311,
1322, 1323, 1905, 21232125, 2127
Namikas Jurgis 220, 2106
Namikas Motiejus 220, 221, 1033, 1175,
1225, 1341, 1578, 2099, 21252127
Namikas Nikodemas 363, 2119
Namikas P. 1142
Namikas Rimantas 2127, 2104, 2111, 2127
Namikas Rimvydas 220
Namikas S. 482
Namikas Vytautas 2125, 2127
Namikienë Karolina 220, 753
Namikienë Ona 2104, 2111
Namikienë Sofija 2124, 2125
Napoleonas, imperatorius 383, 2007, 2198
Naraðkevièius Petras 1861
Narbuèiai 877
Narbutaitë-Indraðienë Marytë 952
Narbutas Jonas 490
Narbûtas Juozas 599
Narbutas Justas 490
Narbutas Teodoras 801, 807, 186, 206,
801, 1283, 1308
Narbutienë D. 642, 653
Narbutienë Regina 15, 27, 1170, 2212,
2306, 2311
Narbutienë Ulia 1086
Narbutienë Zofija 809
Narbutis 1427
Narbutis 363, 881
Narbutis Antanas 809, 877, 881
Narbutis Juozas 2264
Narbutis Petras 658
Narbutytë Elena 12, 24, 1167, 1333, 1759
Narijauskaitë N. 1538, 2089
Narijauskaitë-Graþienë Nijolë 1536
Narkevièius Bonaventûras 1223
Nartkus Konstantinas 830
Nartkutë 865
Nartkutë Kotryna 830
Nartkutë Roma 830
Nartkutienë Teofilë 830
Nartkutis Aloyzas 830
Nartkutis Vilius 830
Narûnas 661, 695
Narûnas Adolfas 794, 796, 797
Narûnas Anatolijus 798
Narûnas Boleslovas 794, 796
Narûnas Evaldas 797, 798
Narûnas Justinas 796
Narûnas Ovidijus 797, 798
Narûnë-Pakðtienë J. 2146
Narûnienë Paulina 796
Narûnienë T. 797, 798, 1126, 1127, 1129,
1130
Narusevièienë Bronë 370
Naruðevièiai 904
Naruðevièiaus Mikalojaus 241
Naruðevièienë B. 1336
Naruðevièienë Ona (Hanna) 242
Naruðevièius A. 241243
Naruðevièius Kristupas 242
Naruðevièius Mikalojus 209, 240, 1193
Naruðevièius Stanislovas 242
Naruðienë Angelina 1048, 1050
Naruðis Stasys 1048, 1058
Narvaiðis Ivanas 963
Narvaiðis Jonas 965
Narvaiðis Kazimieras 963965
Narvaiðis Liudovikas 963
Narvaiðis Matas 965
Narvaiðis Matvejus 963
Nastë Ðilionkienë 906

Naðliûnienë Genovaitë-Rasa 470
Naujalis Juozas 1582, 2254
Navarskaitë Evelina 1299
Navickas 1075
Navickas Romualdas 562, 566
Navickas V. 11, 23, 1166, 1515, 1518,
15221524, 2306
Navikas 1360
Navikas A. 868, 1073
Navikas Pranas 493, 894
Navikienë N. 1274
Navikienë Stasë 862
Nekraðienë 1130
Nemanis Jonas 2005
Nenënaitë Anelë 412
Nenënaitë Genovaitë 891
Nenënaitë Monika 412
Nenënaitë Teofilija 412
Nenënas Antanas 412
Nenënas Balys 413
Nenënas Boleslovas 412
Nenënas Juozas 412, 413
Neniðkienë Bronë 1282
Neniðkis Bronius 1282
Neniðkis Lionginas 2170
Neniðkytë Ona 1282
Neniðkytë-Liutkienë Aloyza 582
Nëris Salomëja 579, 1034, 1932, 2245
Neðtaraitë B. 1926
Neteckis Antanas 1176
Netikða Juozas 976, 977
Netikða Kazys 977
Netikðaitë Danguolë 978
Netikðaitë Irena 978, 1129
Netikðos 971, 973
Nezabitauskas A. 209
Niauraitë Liucija 1016
Nikiforovas Majoras 917
Nikita Rutkovskis 787
Nikitina Gitana 1065
Nikolajus I, caras 1534
Nikolajus II, caras 2106
Nikondrovai 365, 501
Niurka J. 860, 1226, 1227, 1228
Nykðtys 206
Norkûnas Jonas 782
Norkûnas Pranas 2199
Norkûnienë Elena 782, 783
Norkus Eugenijus 2306
Norkus R. 628
Norteikaitë 748
Notkiaþindþis 1143
Novelskis Bronius 1217, 1224,1229
Novikienë Jolita 1299
Novodvorskis A. 1933
Novosiolovas 1147

O
Obelinskas 827
Obstas Janas 636
Ochmanskis J. 241, 1193
Odnopalovas Semionas 438
Oginskiai 904, 971, 1308, 1533
Oginskienë Aleksandra 904
Oginskis 759, 761
Oginskis Bogdanas 241
Oginskis Kazimieras Dominykas 243
Oginskis Mykolas 210, 904, 1247, 1533
Okuleèas 451
Okulevièius 482
Onaitis A. 107
Opanskis Dominykas 402
Ordaitë Joana 1043
Orlova Jevdokija 542
Orlovai 866
Orlovas 540542, 544, 545, 588
Orlovas Fiodoras 430
Orlovas Gerasimas 406
Orlovas Ivanas 431, 435
Orlovas Jonas 430, 774, 776
Orlovas Jurgis 412, 867, 1279
Orlovas Michailas 414
Orlovas Mitrofanas 405, 412, 542
Orlovas Mykolas 503, 514, 777

Orlovas Nikolajus 405
Orlovas Petras 501, 513, 538, 540542
Orlovas Povilas 1279
Orlovas Samsonas 774, 775, 776, 777
Orlovas Trofimas 407
Orlovas Vasilijus 412, 774, 776
Orlovas Z. 1090
Orlovienë Marë 412
Orvelas Dþ. 2085
Osipas Matvejus 773
Ostaðevièius Vytautas 1823
Ostedë Andriano 1534
Ostrovskis Juozapas 1222
Oðkinis 628
Ozerovièius Gogelis 957
Ozolas Romualdas 2364
Ozolinis J. 2256
Oþelis 971
Oþkinaitë Jadvyga 1550
Oþkinis Liudas 1861, 1904

P
Pabarðkienë Regina 851
Pabedinskas Skirmantas 2182
Paberalis 839
Pabrëþa Pranas 1001, 1005
Pabrëþa Stasys 1001
Pabrëþienë Ona 1001
Pacevièius Jonas 1223, 1278
Paèkauskienë J. K. 1416
Padalis Pranas 2285, 2286
Pagarelovas 503, 507, 514
Pajadaitë 764
Pajarskas Adomas 1042
Pajarskas Juozas 1229
Pajaujis Juozas 2282
Pajeda 666, 693, 705, 860, 1034
Pajeda A. 495, 674
Pajeda Balys 1401
Pajeda Jonas 362, 812, 1124
Pajëda Juozas 812
Pajeda Jurgis 624, 688
Pajeda Kazys 1068
Pajeda Povilas 494, 1071
Pajedaitë 234
Pajedaitë Bronë 14, 26, 605, 1170, 2128
2132
Pajedaitë Ieva 362, 873
Pajedaitë Kazimiera 710
Pajedaitë P. 693, 815
Pajëdaitë Topylë 1071
Pajedaitë Valerija 362
Pajedaitë Veronika 890
Pajedaitë-Ðliogerienë Roma 1092
Pajëdienë Adelë 1652
Pajëdos 667, 1071
Pakalnienë 651
Pakalnienë M. 1480, 1510, 1512
Pakalnienë Veronika 812
Pakalnis 501
Pakalnis Kostas 906
Pakalnis Povilas 965
Pakalnis Romas 631, 2039
Pakalnis S. 495, 693, 812
Pakalnytë O. 1129, 1130
Pakalnytë Teresë 1063
Pakrovskis F. V. 189
Pakðtaitë Kastutë 362
Pakðtaitë Viktorija 638
Pakðtas 253, 2135, 2139, 2144
Pakðtas Adomas 780, 2140
Pakðtas Balys 14, 26, 21332140
Pakðtas Kazys 258, 370, 451, 369, 378, 780,
825, 1101, 1153, 1154, 1311, 1323, 1424
2149, 2151, 1187, 1308, 1422, 2042, 2064,
2133, 2138, 21402147, 2149, 2150, 2152,
Pakðtas V. 2152
Pakðtienë Emilija 2139, 2140
Pakðtys Adomas 1025
Pakðtys Balys 1170
Palabinskas Gintautas 1750
Palagina G. 1274
Palaikis Tomas 32
Paleckis Justas 828, 1579, 22492251
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Palioniai 581
Paliukaitë Lina 1992
Paliukas Karolis 1992
Paliukas Kæstutis 1992
Paliulionis Pranciðkus 1224
Palskiai 870, 871, 872, 873
Palskienë Karolina 831
Palskienë Ona 831
Palskienë Pelagëja 873
Palskienë Regina 601, 2169
Palskis 495, 518
Palskis Algimantas 869
Palskis Algirdas 873
Palskis Aloyzas 600, 830, 2169
Palskis Augustas 831
Palskis Balys 830, 831
Palskis Bronius 830
Palskis Feliksas 871, 873
Palskis Jonas 873
Palskis Juozapas 872, 873
Palskis Juozas 1021
Palskis Leonas 873
Palskis Liudvikas 873
Palskis Pranas 877, 1426
Palskis Vytautas 830, 831
Palskys 597, 945
Palskys A. 602
Palskys Albinas 874
Palskys Aloyzas 6, 18, 597, 601, 869, 874,
1331, 1812, 1815, 2205, 2306
Palskys Feliksas 597, 601, 874, 875
Palskys Juozas 874
Palskys Konstantinas 874
Palskys Leonas 874
Palskys P. 946, 597
Palskytë Aldona 874
Palskytë Anelija 1024
Palskytë Danutë 874
Palskytë Janina 830
Palskytë Kristina 830
Palskytë Lidija 874
Palskytë Milda 874
Palskytë Rasa 874
Palskytë Regina 874, 2169
Palskytë Rozalija 873
Palskytë Stanislava 869, 874, 875
Palskytë Stefanija 830, 1038
Palskytë Vanda 831
Palskytë Veronika 872, 874, 1023, 1043
Palskytë-Adomaitienë Regina 869, 875
Paltarokas Kazimieras 1149, 1227, 1237,
1325, 1771, 1772
Palubinskaitë Anelija 425
Palubinskaitë Emilija 425
Palubinskaitë Julija 425
Palubinskaitë Karolina 425
Palubinskaitë Ona 425
Palubinskaitë Veronika 425
Palubinskas 568
Palubinskas Antanas 425
Palubinskas Dominykas 424
Palubinskas Gintautas 1754
Palubinskas Juozapas 425
Palubinskas Justinas 425
Palubinskas Liudvikas 425
Palubinskas Petras 425
Palubinskas Stanislovas 425
Palubinskas Vikentijus 425
Palubinskienë Karolina 425
Palubinskienë Ona 12, 25, 716, 856, 1168,
1190, 1336, 1496, 1509, 1512, 1648, 1668,
1744, 1756, 1914, 1921, 2306
Palubinskis Dominykas 415
Pamakðtys G. 1275
Papuðkaitë Urðulë 1675
Paradauskienë 738
Paradnikas Bonifacas 1064
Parðiukai 1672
Parðiukaitë Aldona 962
Parðiukas Antanas 1024
Parðiukas Dominykas 1021
Parðiukas Jonas 961
Parðiukas Juozapas 1174
Parðiukas Kazimieras 962
Parðiukas Pranas 495, 605, 1283

Parðiukienë Elena 502
Parðiukienë Valë 1395
Parðiukienë Valerija 1391
Parðiûnaitë Konstancija 1044
Parðiûnaitë Ona 1044
Parðiûnas Domininkas 1029, 1044
Parðiûnas Jonas 1044
Parðiûnas Juozas 1044
Parðiûnas Matauðas 1044
Parðiûnas Mykolas 1044
Parðiûnas Napoleonas 1044
Parðiûnas Pranas 484, 507, 513, 1044,
1124, 1344
Parðiûnienë Elena 1501, 1502
Parðonis Jonas 1283
Partnikovskis Juozapas 791
Pasevièienë Veronika 1072
Pastalys Balys 977
Paðilienë Elþbieta 943
Paðilis Alfonsas 943
Paðilis Feliksas 943
Paðilis Juozas 943
Paðilis Leonas 943
Paðilis Mykolas 996
Paðilis P. 964
Paðilis Petras 943
Paðilis Pranas 557, 562, 565, 569, 943
Paðilis Steponas 1061
Paðilys F. 506
Paðilys Pranas 569, 570, 604, 729, 1000
Paðilytë Ona 1075
Paðkanis V. 246
Paðkauskas 831
Paðkeviè H. 2113
Paðkevièiai 951, 1934
Paðkevièienë Zina 2182
Paðkevièius 2114
Paðkevièius J. 961
Paðkevièius Jonas 712
Paðkevièius Juozas 729
Paðkevièius P. 496
Paðkevièius Petras 954
Paðkevièius Povilas 362
Paðkevièius Steponas 951
Paðkevièiûtë Regina 954
Paðkevièiûtë Veronika 873, 956
Paðkoniai 405, 764, 898
Paðkonienë 710, 770
Paðkonienë (Milèiukaitë) Paulina 1282
Paðkonienë Anelija 417
Paðkonienë Juzë 938
Paðkonienë Marijona 500, 700
Paðkonienë Marytë 711
Paðkonienë Ona 768
Paðkonienë S. 768, 1498
Paðkonienë Stasë-Klajûnë 558, 559, 561,
562, 565
Paðkonienë Stefanija 687, 768, 1376, 1577
Paðkonienë Verona 1069
Paðkonis 705, 945, 1006
Paðkonis A. 767, 770
Paðkonis Adomas 943
Paðkonis Aleksandras 786
Paðkonis Alfonsas 895
Paðkonis Algis 765, 896, 899, 901, 1355
Paðkonis Antanas 1069
Paðkonis Dominykas 404
Paðkonis F. 769, 768, 1577
Paðkonis J. 964
Paðkonis Jonas 362, 768, 769
Paðkonis Juozapas 404
Paðkonis Juozas 439, 989
Paðkonis Jurgis 1069
Paðkonis Kazimieras 424
Paðkonis Matas-Don Kichotas 403, 404,
558562, 565, 786, 787
Paðkonis Mykolas 1069
Paðkonis Motiejus 788
Paðkonis Pranas 1069
Paðkonis Simonas 1069
Paðkonis Steponas 404
Paðkonis V. 964
Paðkonis Vincas 404, 998
Paðkonis Vincentas 786
Paðkonytë A. 766, 767, 768, 769, 770, 901

Lietuvos valsèiai

Paðkonytë Alma 768, 1377
Paðkonytë Anelë 404
Paðkonytë Audronë 765, 768, 1799
Paðkonytë Barbora 404
Paðkonytë Jûta 815
Paðkonytë Karolina 902
Paðkonytë Regina 768, 769
Paðkonytë S. 992
Paðkonytë Zita 768, 769
Paðkonytë-Griþienë Agnieðka 404
Paðkonytë-Stanikienë Audronë 895, 1113,
1375, 1577, 1620, 1800, 1899
Paðkorius Alfonsas 1067
Patalauskas J. 1130
Patalauskas V. 1131
Patalauskienë J. 1130
Patalokas Antanas 1222
Patapovienë Solveiga 2057
Patkoèiûnai 1429
Patronaitienë Ona 1291
Patumsis 380
Patumsis A. 656, 665, 1087
Patumsis Julius 1984
Pauèinskis Simonas 1223
Paukenytë Rozalija 2237, 2241
Paukðtë 493, 498, 499
Paukðtë Anupras 789
Paukðtis 742
Paukðtis Vilius 741, 742, 743
Paulauskas 824
Paulauskas A. 1821, 2260
Paulauskas Petras (Pavlovskis) 405
Paulienë 634, 1035
Pauliukas Petras 624
Pauliukonis Jonas 432
Pauliukonytë Urðulë 432
Paulius 1035
Paulius Jonas 634, 1035, 1036
Paulius Klemensas 634, 1035
Paunksniai 794, 1008
Paunksnienë 812, 1015
Paunksnienë Bronislova 1063
Paunksnienë Ona 1777, 1781
Paunksnis Albinas 794
Paunksnis Dominykas 1015
Paunksnis Dzidaras 1015
Paunksnis Kazimieras 442, 1015
Paunksnis Leonas 500
Paunksnis Povilas 1015
Paunksnis Pranciðkus 1015
Paunksnis Stasys 1777
Paunksnis Vytautas 1072
Paunksnytë (Butkienë ) Ona 1015
Paunksnytë (Regalienë) Liuda 1015
Paunksnytë Bronë 1015
Paunksnytë Genë 1119, 1120, 1121, 1122
Paunksnytë Ona 794, 1013, 1015
Paunksnytë Urðulë 1015
Paunksnytë Veronika 890, 892
Paunovic M. 2268
Pauris Antanas 375, 378, 505
Paurys 626
Paurys A. 228, 255, 673, 894, 1199, 1201,
12261228, 1237, 1243, 1272, 1279
Paurys Antanas 1204, 1206, 1224, 1225,
1266
Pauþuolienë Vida 723, 969
Pauþuolis Antanas 723, 969
Pauþuolytë Dovilë 969
Pauþuolytë Sandra 969
Pavilionienë Jurgita 2182
Pavilionis 591
Pavilionis Gasparas 981
Pavilionis Juozas 716, 851
Pavilonis 529
Pavilonis Antanas 894
Pavilonis Kazys 894
Pavilonis L. 1090
Pavilonis Petras 894
Pavilonis Stasys 894
Pavilonytë Ona 894
Pavlënas Augustas 963
Pavlënas Matauðas 963
Pavlënas Michailas 963
Pavlënas Osipas 963
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Pavlovskis Foma 405
Pavlovskis Juozapas 1222
Pavlovskis Nikolajus 407
Pavlovskis Sidoras 405, 406, 407
Peèeliûnas Saulius 1792
Peèiulevièius Modestas 1223
Peèiûra Danielius 1005
Peèiûra F. 1985, 1088, 1983, 1984
Peèiûra Gintautas 1649
Peèiûra Steponas 1054
Peèiûraitë-Gargasienë Elena 1094, 1101,
1802, 1983, 19851987,
Peèiûrienë Marijona 949
Peèiûrienë S. 19831985
Peèiûrienë Zinaida 857
Pekeris J. 1926
Peknaitë S. 1084
Pelanienë A. 1917
Pelënaitë Sofija 1081
Pelianis Adomas 1023
Penkauskas Albinas 2202
Pepalis Jonas 661, 695
Pepelis A. 1090
Pernavaitë 564
Pernavaitë Barbora 1013
Pernavaitë Sigita 852, 1192
Pernavaitë Veronika 561
Pernavas 564, 588, 971, 1799
Pernavas Aloyzas 699, 712, 854
Pernavas Bronius 712, 715
Pernavas Gasparas 630, 951
Pernavas Jonas 514, 854, 949, 1000
Pernavas Juozas 560, 561, 566, 588, 949
Pernavas Kazimieras 785, 948
Pernavas Konstantinas 1043
Pernavas N. 853
Pernavas Rimantas 949, 1005
Pernavas Stasys 848
Pernavas Vincentas 996
Pernavas Vladas 853, 854
Pernavienë (Miðkinytë) Genovaitë 1006
Pernavienë Elena 713, 742
Pernavienë Emilija 1043
Pernavienë Gitana 862
Pernavienë Leonora 713
Pernavienë Ona 715
Pernavienë Viktorija 1499
Peðkaitis 501
Petkauskaitë Elena 882
Petkevièienë Rima 839
Petkevièius 761
Petkevièius Martynas 1223
Petkevièius Rolandas 10, 22, 1165, 2302,
2306
Petkevièius T. 2131, 2286
Petkûnaitë Veronika 647, 1477, 2072
Petkûnas Algimantas 1241, 1761, 1765,
1767, 1770, 1773
Petkûnas Petras 498
Petkûnienë Marë 838
Petkûnienë Stasë 838, 1513
Petkutë-Marcinkienë Jurgita 1299
Petraitis Juozas 1952, 2163
Petraitis V. 2180
Petras Gabë 787
Petras Prûsas 690
Petrauskai 902
Petrauskai K. ir M. 2051
Petrauskaitë Dangira 877
Petrauskaitë Elena 902
Petrauskaitë Janë 902
Petrauskaitë Lidija 1731
Petrauskaitë Liudvisë 1825
Petrauskaitë Stefutë 902
Petrauskas Bronius 624, 902
Petrauskas Feliksas 500
Petrauskas Jonas 1067
Petrauskas Juozas 490, 624, 902
Petrauskas Kazimieras 490, 690, 902, 2051
Petrauskas Kipras 940
Petrauskas Liudvikas Mindaugas 1067
Petrauskas Mykolas 493, 514, 624, 902
Petrauskas Stasys 895, 902
Petrauskas Steponas 958
Petrauskas Valdas 1649, 2019

Petrauskienë (Bûgaitë) Julija 902, 903
Petrauskienë (Kazickaitë) Julija 1726
Petrauskienë (Keraminaitë) Milda 838, 842
Petrauskienë Anëlë 647
Petrauskienë Bronë 1299
Petrauskienë Julija 767, 895, 901903
Petrauskienë Lidija 1726
Petrauskienë Milda 12, 24, 841, 1114,
1168, 1311, 1317, 1333, 1552, 1759, 1769,
1909, 1912, 1920, 1968, 2180, 2311
Petravièius Antanas 1182
Petravièius Vytautas 571
Petrikovas Timofejus 431
Petrokaitë Karolina 409
Petronienë B. 1901
Petronis Antanas 1014
Petronis Pranas 2003
Petronys 1008
Petronytë Alë 851
Petronytë Danutë 605, 1014
Petropða Dalë 862
Petrovas 738
Petrovna Jelena 421
Petrovskis Mateuðas 1223
Petrulionis 216
Petrulis 1079
Petrulis Algirdas 1542
Petruðis K. 2177
Petuðkinas 433, 782
Petuðkinas Andriejus 412
Petuðkinas Archipas 1359
Petuðkinas Jegoras 432
Petuðkinas Mykolas 411, 412, 503, 514
Peþas 1981
Peþinskienë Stasë 758, 1336
Pielikienë R. 860
Piesliakas Jurgis 1068
Pijus VI, popieþius 1324
Pileckienë E. 1130
Pileckij Silvestr 963
Pilipavièienë Regina Nijolë 14, 26, 1170,
2124, 2306, 2311
Pilipavièius Benediktas 2110, 2111, 2115,
2125
Piliponis 864
Piliponytë A. 1518
Pilypas Jurgis 1183
Pilkauskaitë Jolanta 1649
Pilkauskas 501
Pilsudskis Juzefas 2130
Pimpienë (Èesonytë) Aldona 1006
Pimpienë Elena 991
Pinkevièienë Genovaitë 1067
Pinkevièienë M. 1727
Pinkevièius R. 1727
Pinkevièius Vidas 1539
Piotrovièius Aleksandras 1221
Piotrovskis Aloyzas 1223
Pyragas Kazimieras 2060
Plakevièius Tadeusas 1222
Plechanovas G. 2283
Plechavièius Povilas 586, 867, 1775, 1798,
1804, 2010, 2211, 2260
Plevakas Jonas 1223
Pliateris 761
Plienas Juozas 2134
Plistka Kondratas 412
Plistkovas Kondratas 412
Plistkovas Malafejus 412
Pluðkevièius A. 2177
Pobiedinskas Laurencijus 1223
Poderienë Audrutë 1103
Poderytë Milda 1103
Pokrovskis F. V. 189209
Pokðtas Vytautas-Vaidotas 571
Poliakovas A. 1538
Politaitë J. 236
Politas A. 235
Pomarnackienë 759, 763
Pomarnackis 186760
Poniatovskienë Magdalena 1533
Poniatovskis Juozapas 244, 904, 1247,
1533, 1534
Poniatovskis Stanislovas Augustas 213,
1533

Pontijus 205
Popeliuèka Klemensas 1958
Popovas A. S. 1950
Poðiûnai 877, 878, 882
Poðiûnas Antanas 991
Poðiûnas Rièardas 804
Poðiûnas Vytautas 882
Poðiûnienë Palmira 877
Poðiûnienë Viktorija 804
Poðkonis Gasparas 828, 829
Potocka Pelagija 1534
Potockis Stanislovas 1534
Povilaitienë Anelë 2017
Povilaitis Jonas 1771
Povilaitytë Paulina 1771
Povilaitytë Stasë 1771
Povilanskis Tomas 1222
Povilas I, caras 1534
Povilas Remeikis 872
Poviliûnienë A. 2171
Pozingienë Ramutë 1300
Poþëla 1978
Poþëla Vladas 2280
Poþëra Juozas 2000
Praèkytë Paulina 478, 480
Prakapavièius Bronius 501, 519, 676
Prakopas A. 380
Pranaitienë Violeta 1112
Pranaitis A. 847, 1106
Pranaitis Arûnas
Pranckevièius Steponas 250, 1251
Pranckûnaitë 862
Pranckûnaitë Elena 638
Pranckûnaitë Emilija 1072
Pranckûnaitë Ona 2048
Pranckûnaitë Regina 856
Pranckûnaitë Veronika 774
Pranckûnas 363, 494, 498, 1677
Pranckûnas Albinas 2035
Pranckûnas Antanas 438
Pranckûnas J. 598
Pranckûnas Juozas 605, 904
Pranckûnas Jurgis 438
Pranckûnas Leonas 500, 853, 1785
Pranckûnas Povilas 519, 624, 871
Pranckûnas Pranas 438, 624, 625
Pranckûnas Vilius 1987
Pranckûnienë E. 1715
Pranckûnienë Ona 857
Praneliûnas Motiejus 784
Praniauskaitë Karolina 1932, 1998
Pranskevièienë 377
Pranskûnai 937
Pranskûnaitë Anastasija 417
Pranskûnaitë Genovaitë 1044
Pranskûnaitë Konstancija 937
Pranskûnaitë Leokadija 833
Pranskûnaitë Leonora 705
Pranskûnaitë Morta 417
Pranskûnaitë-Kilienë Aldona 1424
Pranskûnaitës, G. ir A. 590
Pranskûnaitë-Skardþiuvienë A. 853
Pranskûnaitë-Skrebienë Magdalena 417
Pranskûnas 587, 866, 958, 1039, 1040,
1053, 1360
Pranskûnas Dominykas 1359
Pranskûnas Izidorius 417
Pranskûnas J. 1753
Pranskûnas Jonas 866
Pranskûnas Juozas 914, 915
Pranskûnas Jurgis 1086
Pranskûnas Povilas 590
Pranskûnas Pranas 1072
Pranskûnas Tomas 417
Pranskûnienë Emilija 833, 1752
Pranskûnienë Konstancija 915
Pranskûnitë Magdalena 417
Prascevièienë S. 1130
Prascevièius Liudas 689
Prasevièius 1354
Praspaliauskas Deivydas 21532156
Pravadzevièius 2101, 2102
Pravednas Eustachijus 948
Pravednas Ivanas 430, 948
Pravednas Jevstafijus 430
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Pravednas Samsonas 430
Preikðas Juozapas 1325, 1326
Pretkelis 909
Pretkelis Donatas 688
Prevelis 785
Prevelis Antanas 784
Prevelis Jonas 785
Prevelytë Barbora 785
Priedokaitë Monika 937
Priekarskis B. 2252
Prieveliai 1008
Prievelienë (Garunkðtytë) Stefanija 838
Prievelienë Elena 1061
Prievelienë Elþbieta 899
Prievelienë Stefa 1016, 1018
Prievelienë Veronika 1015, 1016
Prievelis 495, 596 810
Prievelis Antanas 899, 990
Prievelis Feliksas 1061
Prievelis J. 494
Prievelis Juozapas 899
Prievelis Juozas 951
Prievelis Jurgis 1025, 1039, 1061
Prievelis Liudvikas 1015, 1016, 1019
Prievelis Lucius 1016, 1018
Prievelis Petras 899
Prievelys 603, 1197
Prievelys A. 687
Prievelys Antanas 895, 897, 900, 901
Prievelys Benediktas 900
Prievelys Juozapas 692
Prievelys Jurgis 690
Prievelys Petras 899
Prievelys Simonas 1015
Prievelytë A. 897, 901
Prievelytë Alvida 900, 1377
Prievelytë Audronë 765, 900, 1376
Prievelytë Elþbieta 956
Prievelytë Genutë 1019
Prievelytë-Ramanauskienë Audronë 1385,
1386
Prievelytë-Umarienë Ona 601
Prievenienë A. 1376
Prievenytë Alvida 1376
Primakovas Vasilijus 414, 415, 423, 424
Proèkytë Sofija 863
Prokapavièienë Joana 2029
Pronckus Augustinas 2199
Propakavièius 588
Proðinskis Tadeuðas 971
Protazas 918
Prudnikovas V. 2217
Prûsas P. 504, 548, 675, 676, 690, 693,
694, 697, 709, 815
Pruðinskas Benediktas 972
Pruðinskienë 759, 760, 762, 763
Pruðinskienë Elþbieta 972
Pðegalinskas J. 964
Pðegalinskienë Liucija 781
Pðesdeckis 1011
Pðezdzeckiai 2056
Pðezdzieckis Jonas Aleksandras 1532
Ptakas J. 244, 246, 249, 745, 2098
Pûdymaitienë Alma 1633
Pugaèiova Ala 2084
Pûgþlienë (Velutytë) Aldona 838
Puiðiukienë V. 1379
Pûkas Jonas 1086
Pulokai 1036
Puluikis 1188
Pumpuèiai 574, 1067
Pumputienë 799
Pumputienë Veronika 1104
Pumputis Jonas 380
Puodþiukas V. 2054
Puodþiukienë Aldona 15, 27, 1170, 1090,
1103, 2065, 2210, 2306
Puodþius 501
Puodþius Dalius 2225
Puodþius Jonas Rytis 15, 27, 1171, 2221,
22262228, 2311
Puodþius Valensas 15, 27, 1090, 1171,
2221, 2226, 2227, 2228
Puodþiuvienë Katrë 2223, 22252227
Pupinis Edmundas 1331

Puplauskis Vidmantas 1995
Puplauskis Vilmantas 2001
Purënas A. 2184, 2284, 2293
Purënienë L. 389, 390, 2131, 2284
Pûrienë 1131
Purienë Marija 839
Purlys Antanas 1268
Puskunigis Pranas 1281, 1289
Pustelnikovas Vasilijus 434
Puðinis 1219
Puðkinas A. 1998, 2288
Puðkinas Fiodoras 776
Puðkinas Jonas 776
Puðkinas Ladzius 776
Puðkinas Vladas 775, 776
Puðkinas Vladimiras 774
Puteikienë Elena 916
Pûteikis 207
Puteikis Jonas 916
Puteikis Juozas 999
Puteikis Jurgis 996, 998
Puteikis Kazimieras 996, 997
Puteikis Povilas 999
Puteikis V. 1094, 1102, 2181
Puteikytë Elena 1001
Puteikytë Marytë 1001
Putinaitë V. 1716, 1730
Putinas 1052
Putinas G. 713
Putinas Jonas 1050, 1053
Putinas Juozas 1049, 1054, 1716, 1730
Putinienë 1060
Putinienë V. 647
Putna Vytautas 2288
Putrimai 1001
Putrimaitë Anelija 823
Putrimaitë Euzebija 1041
Putrimaitë Marijona 875
Putrimaitë Natalija 628, 1002
Putrimaitë Ona 817
Putrimas 506, 729, 865
Putrimas Antanas 570, 625, 628, 1000,
1001
Putrimas Balys 570, 625, 628, 729, 1000,
1001
Putrimas Feliksas 570, 625, 628, 1000,
1001, 1002
Putrimas J. 687
Putrimas Jonas 570, 628, 999, 1000, 1002
Putrimas Juozas 625, 1001, 1002
Putrimas Romas 1002
Putrimas Stasys 628
Putrimas Teofilis 495
Putrimienë 877, 880
Putrimienë Emilija 1002
Putrimienë Ona 1002
Putrimienë R. 992
Puzevièius Pranciðkus 1222
Puzinauskai (Puzinai) 971
Puzinauskaitë-Girdziuðkienë Zofija 781
Puzinauskas P. 780, 964
Puzyna de Kozelok Michaelis 1222
Pûþienë 895

R
Racënas Rimvydas 1793
Rachmaninovas S. 2255
Raèas Stanislovas 2181
Raèickas V. 1192
Raèiûnaitë R. 1519
Raèiûnas A. 2254
Raèkaitis V. 1649
Raèkauskas Kazimieras 2003
Radvila 238, 239
Radvila Astikaitis 209
Radvila Jonas 239
Radvila Jurgis 239, 240
Radvila Mikalojus 208, 209, 238, 239
Radvila Stanislovas 209, 239, 240
Radvilaitë Barbora 1932
Radvilos 1247, 1308, 1533, 1674, 2041
Radvilos 449, 759761, 763, 906, 971
Radzevièius A. 566
Radzevièius Bronius 949, 1997

Lietuvos valsèiai

Radziðevskis S. 245
Radþiûnaitë Domicelë 422
Radþiûnas 523
Radþiûnas Petras 14, 26, 1170, 1952,
21572166
Radþiûnienë (Makuðkaitë) Vanda 1006
Radþiûnienë Anelë 1383
Ragaiðis 1176
Ragauskaitë Vida 1649
Ragauskas Aivas 4
Ragauskas Rimantas 958, 1649
Ragevièius M. 2044
Ragevièius Teodoras 429
Raguoèiai 380, 574, 825, 826, 971, 1067
Raguotis 492, 971
Raguotis Algimantas 978
Raguotis Antanas 386, 2048
Raguotis Domas 970, 975
Raguotis Gintautas 1064
Raguotis Jonas 885
Raguotis Juozas 380
Raguotis S. 974
Raguotis Vaclovas 1064
Raguotytë Bronë 978
Raguotytë Emilija 774
Raguotytë L. 1700, 2019
Raguotytë Nastutë 774
Raibuþis Jonas 2138
Raikauskas 758
Raila Bronius 2282
Rakauskai 983
Rakauskaitë Gertrûda 410
Rakauskaitë O. 1483, 1484, 14861488
Rakauskas 901
Rakauskas Juozapas 899
Rakauskas Kazys 2292
Rakauskas Petras 989
Rakauskas R. 628
Rakauskas Vincas 1086
Rakauskienë Ona 2002
Ralienë Elena 1306
Ramanauskas 378, 951
Ramanauskas Adolfas-Vanagas 606
Ramanauskas Antanas 1782, 1783
Ramanauskas Juozas-Ðarûnas 558, 559,
560, 625, 565
Ramanauskas Kazys 1782, 1783
Ramanauskas R. 900
Ramanauskienë (Prievelytë) Audronë 895,
899901
Ramanauskienë Levutë 951
Ramanskis Juozapas 1193
Rameikiai 779
Rameikienë Irena Marija 778
Rameikienë Konstancija 949
Rameikienë Ona 776
Rameikis 2119
Rameikytë Konstancija 949
Rameikytë Ona 949
Rameliai 1062
Ramelis 1228
Ramelis Algimantas 1066
Ramelis Antanas 730
Ramelis Jurgis 1062
Ramonas 519
Ramonas Juozas 1280
Ramoðka Antanas 894
Ramoðka Bronius 894
Ramoðka Ignas 837
Ramoðka Jonas 894
Ramoðka Pranas 504, 837
Ramoðka S. 970
Ramoðka Vytautas 894
Ramoðkaitë Anelë 837
Ramoðkaitë Vanda 1984
Ramoðkaitë-Kaladienë Danguolë 800
Ramoðkiai 800, 2038
Ramoðkienë 492, 1431
Ramoðkienë (Kirlytë) Ona 800
Ramoðkienë (Vilutytë) Valerija 1073, 1074,
1075
Ramoðkienë Asta 1294
Ramoðkienë Elena 805
Ramoðkienë Ona 805, 1778, 1779, 1781
Ramoðkienë Salomëja 894
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Ramoðkienë V. 483, 484, 644, 677, 698,
1393, 1394, 1477
Ramoðkienë Valë 698, 1511
Ramoðkienë Valerija 1650
Ramoðkienë Veronika 837
Ramoðkis 492, 494, 654, 661, 670, 1061
Ramoðkis A. 674, 577, 690, 800, 805, 964
Ramoðkis Benjaminas 985
Ramoðkis J. 494
Ramoðkis Jeronimas 2096
Ramoðkis Jonas 800, 1359, 2280
Ramoðkis Juozas 1061
Ramoðkis Kostas 812, 814
Ramoðkis Pranas 482, 493, 675, 677, 690,
698, 702
Ramoðkis Tadas 800, 801
Ramoðkis Vincas 800
Ramoðkis Vytautas 575, 800, 801
Ramoðkytë Birutë 801
Ramoðkytë-Kaladienë Danguolë 800, 801
Ramoðkos 1431
Randelaitë Emilija 1043
Rapackas 754
Rapackas Vladas 745
Rapalionis Stanislovas 1299
Rapolas Urbanavièius 787
Rapolienë Ona 410
Rapðevièius Gasparas 1176
Rapðevièius Petras 1081
Rasakevièiai 870873, 875
Rasakevièienë Rozalija 873, 875
Rasakevièius 870, 1799, 1813
Rasakevièius Algirdas 869, 874
Rasakevièius Antanas 688, 870, 874
Rasakevièius Bronius 699, 874, 1131, 2170
Rasakevièiûtë Aldona 874
Rasakevièiûtë Alma 874
Rasakevièiûtë Elvyra 874, 2169
Rasakevièiûtë Graþina 874, 2169
Rastauskaitë Anelë 428
Rastenienë Ona 1891
Rastenis Justinas 1891
Rastenytë Viktorija 1892, 1894, 1896, 2225
Rasutis P. 1942
Raðèius Antanas 899
Raðèius Jonas 899
Raðèius Pranas 14, 26, 899, 1102, 1170,
2168
Raðèiûtë Julë 899
Raðymaitë Ona 1031
Raðomavièius V.
116,?122,?123,?129,?130,?132,?169
Raðtikis S. 1981, 2147
Raudonikis Algimantas 758, 2256
Raugaitë Marijona 410
Raugaitë-Kuzmienë Emilija 411
Raugas Aloyzas 1067
Raugas Ignas 410, 411
Raugas Ignatijus Prancûnas 410
Raugas Jurgis 410
Raugas Justinas 410
Raugas Tadeuðas 410
Raugas Vincas 410
Raugienë Audra 719
Raulinaitis P. 2147, 2152
Raupelis Justinas 958
Ravko Juozapas 1224
Razytë Marijona 2236, 2240
Razmas Adomas 213, 423, 255, 893, 894,
1134, 1175, 2101, 2106, 1224, 1225
Razumas Valdemaras 1823
Reding Viviane 633
Regalai 1062
Regalas 208, 494, 658, 710
Regalas Bronius 883
Regalas Gasparas 571, 572, 625
Regalas Jurgis 1066
Regalas Martynas 1068
Regalas Matas 1066
Regalas Motiejus 1066
Regalas Vladas 842
Regalienë 710
Regalienë (Pralagauskaitë) Leonora 838
Regalienë Bronë 1065
Regalienë Ona 838

Reida Mitrofanas 2101, 2100, 2116
Reikalai 496
Reikalaitë Julija 434
Reikalaitë Veronika 434, 1713
Reikalaitë Virginija 1730
Reikalaitë-Dalibagienë Marijona 434
Reikalaitë-Vaðkelienë V. 853
Reikalas 494, 860, 1676, 1777
Reikalas A. 698
Reikalas Alfonsas 433, 434
Reikalas Antanas 1776
Reikalas Ignas 433, 434
Reikalas J. 1716
Reikalas Jonas 433, 434, 1071, 1359, 1360
Reikalas Jurgis 899
Reikalas K. 1716
Reikalas S. 853, 859, 860, 1359
Reikalas Zigmantas 431, 433, 951
Reikalienë (Jonienë) 853
Reikalienë A. 647, 1667
Reikalienë Agnieðka 434
Reikalienë Apolionija 1509, 1510, 1511,
1648
Reikalienë Marija 434
Reikalienë Rita 757
Reikalienë Veronika 434
Reikalytë Ona 1234
Reikalytë Urðulë 658
Reinys Meèislovas 1557
Reisdalis Jakobas 1535
Reisdalis Salomonas 1535
Remeikia Matas 775
Remeikiai 779, 1934
Remeikienë 436, 693, 870
Remeikienë Anelë 693, 815, 834
Remeikienë Apolonija 434
Remeikienë Barbora 638, 1086
Remeikienë Birutë 912
Remeikienë Bronislava 869, 876
Remeikienë Elena 834
Remeikienë Elþbieta 435
Remeikienë Emilija 435
Remeikienë Julijona 464
Remeikienë Kostë 949
Remeikienë Ona 775, 776, 778, 1382
Remeikienë Paulina 403, 786, 787
Remeikienë Stasë 778
Remeikienë Stepanida 435
Remeikienë Veronika 1499
Remeikis 494, 654, 664, 872
Remeikis A. 992, 2177, 2179, 2180
Remeikis Adolfas 7, 19, 597, 601, 869,
870, 875, 876, 1812, 21692171, 2174, 2178
2180, 2306
Remeikis Algis 910
Remeikis Antanas 464, 570, 812, 813
Remeikis Audrius 2179
Remeikis Balys 834
Remeikis Benas 912
Remeikis Domininkas 464, 491
Remeikis Feliksas 434, 435, 436
Remeikis Gasparas 654, 658, 670, 910,
14811483, 1648, 2179
Remeikis Ignas 433, 435
Remeikis Izidorius 834
Remeikis Jonas 430, 434, 435, 948, 2292
Remeikis Juozas 436, 500, 690, 692, 693,
698, 705, 812, 813, 814, 834, 909911
Remeikis Jurgis 464, 465, 748, 872, 873
Remeikis Kazys 430, 494, 948
Remeikis M. 1274
Remeikis Matas 778, 949, 1174
Remeikis Mindaugas 2179
Remeikis Motiejus 435
Remeikis Petras 435, 464, 465
Remeikis Povilas 873
Remeikis Pranas 693, 730, 776, 778, 1076
Remeikis Simonas 431, 434, 435, 951
Remeikis Tamoðius 1182
Remeikis Vincas 464, 465, 466, 486, 491,
690, 692
Remeikis Vladas 870, 875, 876
Remeikytë Antanina 435
Remeikytë Apolonija 435
Remeikytë Barbora 428

Remeikytë Birutë 875
Remeikytë Danguolë 834
Remeikytë Elena 464, 465
Remeikytë Eleonora 1022
Remeikytë Emilija 432
Remeikytë G. 1702, 1734
Remeikytë Jadvyga 434
Remeikytë Karolina 1021
Remeikytë Konstancija 949, 1021
Remeikytë Nijolë 834
Remeikytë Ona 435
Remeikytë Pranutë 796
Remeikytë Valë 1002
Remeikytë Vanda 875, 2169
Remeikytë Veronika 745
Remeikytë Viktorija 406
Remeikytë Zita 875, 876
Remeikytë-Sirvydienë Birutë 869, 876
Remeikytë-Þiþienë Vida 909, 912
Repðevièius Petras 1083, 1146
Repðiai 496, 764, 766, 1011
Repðienë Angelë 812
Repðienë Elena 993
Repðienë Emilija 898, 1299
Repðienë Konstancija 889, 1429
Repðienë Marijona 1429
Repðienë Ona 1665
Repðienë Petronëlë 409, 988
Repðienë Rozalija 710
Repðienë Veronika 766
Repðienë Zofija 1066
Repðis P. 588
Repðiukas P. 590
Repðys 469, 487, 496, 517, 670, 694, 705,
831, 991, 995, 1038, 1146
Repðys A. 2260
Repðys Albinas 1030, 1034
Repðys Aleksas 938, 941
Repðys Almantas 1041
Repðys Andrius 408, 409, 411, 434, 991
Repðys Antanas 439, 467, 491, 504, 766,
898, 983, 1021
Repðys B. 494
Repðys Baura Gasparas Pranas 429
Repðys Baura Jurgis 429, 430
Repðys Bronius 1030, 1041
Repðys Èeslovas 495, 958
Repðys D. 569
Repðys Domas 611
Repðys Dominykas 429, 569, 570, 625
Repðys E. 2187
Repðys Gasperas 439
Repðys I. 989, 1080
Repðys J. 2019
Repðys Jokimas 998
Repðys Jokûbas 1071
Repðys Jonas 362, 993, 1024, 1071, 1101
Repðys Juozas 406, 408, 430, 438, 440,
570, 587, 625, 1024
Repðys Kazys 408, 409, 420, 440, 471
Repðys Kostas 439, 491, 791
Repðys Leonas 517, 588
Repðys M. 469, 470
Repðys Martynas 1071
Repðys Matauðas 991
Repðys Mikas 467, 468, 469, 470
Repðys Mykolas 941
Repðys Motiejus 439, 997
Repðys Nikodemas 438
Repðys P. 519, 588, 1676
Repðys Petras 471
Repðys Povilas 503, 507, 514, 516, 628,
909, 941, 941, 1021
Repðys Pranas 812, 997, 1021, 1026
Repðys Rapolas 1021
Repðys S. 628
Repðys Simonas 1071
Repðys Stanislovas 1071
Repðys Stepas (Stasys) 471
Repðys Steponas 471
Repðys Valdas 1041
Repðys Vincentas 413
Repðytë 694, 898
Repðytë Alma 993
Repðytë Apolionija 1031
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Repðytë Bronë Irena 740, 742, 1067
Repðytë Danguolë 993
Repðytë Domicelë 941
Repðytë Eleonora 1021
Repðytë Emilija 439
Repðytë Marilë 409
Repðytë Ona 409, 425, 438, 441, 1021
Repðytë Paulina 409
Repðytë Rozalija 935
Repðytë Veronika 409, 1021, 1554
Repðytë-Baranauskienë Emilija 439
Repðytë-Dagienë Kostancija 729
Repðytë-Kymantienë Irena 467, 468, 469
Repðytë-Viliûnienë Ona 438
Revizorekas Mateus 887
Rëza 540, 544
Rëza Gediminas 549, 550
Rëza Jonas 730
Rëza Stasys 538541, 543547, 550
Rëza Vidmantas 550
Rëzaitë Nijolë 550
Rëzienë Adelë 539, 549, 550
Rëþaitis 1143, 1144
Riauba 1003, 1004
Riauba Antanas 691
Riauba Petras 691
Riaubaitë Elþbieta 885
Riaubaitë-Ðlamienë Genë 1055
Riaubiðkienë Laima 2005
Riaubytë Elþbieta 1087
Riaubytë-Ribokienë 1067
Ribakovas 676
Ribokas 885
Ribokas Dalius 188
Ribokienë L. 845
Ridelis 1132
Ridikaitë Marytë 1034
Ridikas 1050
Ridikas Antanas 570, 611, 625
Ridikas Juozas 625, 1055
Ridikas Vytautas 14, 27, 1170, 2019, 2020,
2181, 2182, 2306
Rimaitë 748
Rimas Antanas 713
Rimas Julius 699
Rimas Petras 699
Rimeikis Ramutis 2091
Rimelienë Livonilija 839
Rimgaudas 206
Rimgaudas, kunigaikðtis 1308
Rimiðkienë 1048, 1060
Rimiðkis 1360, 1555, 1558
Rimiðkis Pranas 11, 23, 187, 1051, 1166,
1554, 1556, 1557, 1594, 2019
Rimiðkytë Bronë 1554
Rimiðkytë Konstancija 1554
Rimiðkytë Ona 1554
Rimiðkytë, O. ir K. 590
Rimiðkytë-Gliþinauskienë Konstancija 187,
590
Rimkevièienë Nijolë 1915, 1916, 1919
1921, 2311
Rimkevièienë Rima 12, 24, 1167
Rimkienë Elþbieta 416
Rimkus Juozas 416
Rimkus Leonas 2163
Rimkuvienë Loreta 1300
Rimskis-Korsakovas N. 1304, 1306
Rimða Edmundas 5, 17, 33, 34, 2306, 2364
Rimða Juozas 1025, 1102
Rinkauskienë Regina 4, 32, 1641
Rinkevièiai 1048
Rinkevièienë Anelë 1062
Rinkevièienë Nijolë 12, 25, 1168, 1190,
1915
Rinkevièienë R. 1186
Rinkevièius 792, 962, 1982
Rinkevièius Edmundas 371, 609, 856, 947,
1054, 1199, 1224, 12301232, 1274, 1288,
1326, 1332, 1333, 1335, 1759, 1770, 1905
Rinkevièius Gediminas 834
Rinkevièius Jonas 791, 792
Rinkevièius Juozas 834
Rinkevièius Stasys 834, 1048
Rinkevièius Vytautas 834

Rinkevièiûtë Genutë 834
Riomeris Mykolas 2033
Risovas Kirilas 414, 418
Risovas Michailas 441, 442
Risovas Prokapas 429, 430
Rykas Antanas 400
Ryliðkienë Elena 949
Ryliðkis 948
Ryliðkis Povilas 949
Ryliðkis Vytautas 949
Rysovas Jokûbas 414
Rysovas Mykolas 414
Rysovas Nikita 414
Rysovas Sidoras 414
Rysovas Trofimas 414
Rysovienë Agafija 414
Rogèinskis Matas 1222
Rogovskis Tadeuðas 1222
Romanovas 507, 590
Romanovas Aleksandras 503, 513, 514
Romanskas Juozapas 2098
Romas G. 2199
Romaðka Adomas 1222
Romeikienë Anelija 773
Romeikienë Jelizaveta 773
Romeikis Gasparas 774
Romeikis Ivanas 773
Romeikis Josifas 773
Romeikis Kazimieras 773, 951
Romeikis Konstantina 773, 774
Romeikis Liudvikas 773, 774
Romeikis Motiejus 773, 774, 951
Romeikis Osipas 773, 774
Romeikis Petras 773
Romeikis Povilas 773
Romeikis Stanislovas 773
Romeikis Vikentijus 773
Romelis A. O. 2260
Rosèelskovskas 469
Rosenis Arnas 2090
Rosolovskis Stanislovas 2198
Roza Kazimieras 1061
Rozanovskis Steponas 1222
Roznekienë O. 2223
Rozniekas Edgaras 2222
Rozniekienë Ona 2222
Roþë 606
Roþë Albinas 561, 564, 568, 949
Roþë Dominykas 948
Roþë Jonas 867
Roþë Juozas 949
Roþë Jurgis 866
Roþë Konstantinas 949
Roþë Martynas 868
Roþë Mykolas 878
Roþë Napoleonas 868
Roþë Norbertas 866, 867
Roþë Pranas 867
Roþienë Ona 1072
Roþienë Vanda 740, 742, 743
Roþytë Ona 868
Roþytë Sofija 877, 883
Roþytë Valerija 838, 1066
Rubcovaitë Elena 411
Rubcovaitë Pelagëja 411
Rubcovas Simonas 411
Rucevièius A. 1183
Rudaminaitë Elena 1278
Rudaminaitë Valë 1278
Rudënaitë Danutë 892
Rudianskienë Ona 918
Rudis Kæstutis 1291, 1293
Rudis Mindaugas 1293
Rudis Stanislovas 1281, 1289, 1291, 1293
Rudis Þygimantas 1293
Rudkienë Zofija 1068
Rudmina 576, 588
Rudmina Antanas 514, 1278
Rudmina Balys 234, 503, 514, 515
Rudminaitë Elena 1217
Rudminaitë Valentina 1217
Rudokai 1068
Rudokaitë Aldona 567
Rudokaitë Anastasija 411
Rudokaitë Elþbieta 411

Lietuvos valsèiai

Rudokas 499, 901, 1359
Rudokas Antanas 494, 568
Rudokas Balys 587, 625
Rudokas Ignas 996
Rudokas J. 403
Rudokas Jokûbas 411, 412
Rudokas Jonas 402, 411, 1068
Rudokas Juozas 411, 428, 567
Rudokas Jurgis 406, 411, 412
Rudokas Kazys 514
Rudokas Pranas 1068
Rudokienë Nijolë 892
Rudokienë Ona 1069
Rudokienë Teklë 406
Rudzikas Zenonas Rokas 1823
Rudzkis E. 1535
Rugienis J. 750, 1220
Ruginavièius Paulius 1223
Rukðënai 1934
Rukðys Juozapas 227
Rukðys Pranas 227
Rûkðtelë Antanas 1407
Rûkðtelë Edvardas 748
Rumbinas 1980, 1981
Rupeika A. 1246,?1251,?1260,?1264,?1265
Rupeikienë Marija 10, 22, 1165, 1245,
1270, 2301, 2306
Rupðys J. 1975
Rupûþinskas 1141
Rusakevièius Antanas 715, 853
Rusakevièius Dainius 1094
Ruseckai 937
Ruseckaitë Alma 937
Ruseckas Bronius 937
Ruseckas Petras 241
Ruseckas Vygantas 937
Ruseckas Vytautas 937
Ruseckienë Stasë 703, 937, 1926
Ruso Petras 1061
Rusteikienë I. 2225
Rutkauskaitë Elena 699, 1280
Rutkauskas 424
Rutkauskas Aleksandras 408, 423, 424
Rutkauskas Antanas 990, 1280
Rutkauskas Anûprijus 439
Rutkauskas Archipas 1279
Rutkauskas Fiodoras 427
Rutkauskas Jakimas 409
Rutkauskas Jonas 418, 422
Rutkauskas Kuzma 424
Rutkauskas Mykolas 410, 436
Rutkauskas Nikiforas 416
Rutkauskas Petras 408, 410
Rutkauskas Ramonas 1047
Rutkauskas Timofiejus 409
Rutkauskienë Anastasija 416
Rutkauskienë Marija 416
Rutkauskienë Ona 409
Rutkauskienë Stasë 652
Rutkevièius 417
Rutkovska Darja 408
Rutkovskaitë Jevdokija 421
Rutkovskaja Aldona 1066
Rutkovskaja Anastasija 414
Rutkovskaja Jevdokija 421
Rutkovskienë Natalija 424
Rutkovskis Aleksandras 406, 409, 430
Rutkovskis Aleksiejus 415, 427, 428, 429
Rutkovskis Andriejus 409, 412, 413
Rutkovskis Anufrijus 414, 419, 420, 421
Rutkovskis Arsenijus 404, 405, 786
Rutkovskis Feodoras 406, 407, 408, 415,
426, 431, 435
Rutkovskis Grigorijus 406, 408
Rutkovskis Ignatijus 431, 435
Rutkovskis Ivanas 406, 408, 409, 415
Rutkovskis Jakovas 427
Rutkovskis Jemeljanas 424
Rutkovskis Kuzma 414, 415, 423, 424
Rutkovskis Marcijanas 408
Rutkovskis Michailas 436
Rutkovskis Mitrofanas 441
Rutkovskis Mykolas 409
Rutkovskis Moisiejus 414, 418
Rutkovskis Nikiforas 415, 416
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Rutkovskis Nikita 404, 405, 786
Rutkovskis Panteleimonas 408
Rutkovskis Petras 409
Rutkovskis Povilas 409
Rutkovskis Romanas 434
Rutkovskis Savelijus 438, 440
Rutkovskis Trofimas 415, 416
Rutkovskis Vasilijus 438
Rutkovskis Zacharas 408
Rutkovskytë Jevdokija 409
Rutkovskytë Jevgenija 409
Ruzgas Adomas 943
Ruzgas Juozapas 1069
Ruzgas Kazys 995
Ruzgas Kostas 943
Ruzgas Vincas 14, 27, 771, 1005, 1101,
1170, 2184
Ruzgas Vladas-Dovydas 572
Ruzgienë 1562
Ruzgienë Monika 1516
Ruzgienë Veronika 1006, 1117
Ruzgys 822
Ruzgys A. 964
Ruzgys Gediminas 1562

S
Sabaliauskaitë Veronika 1922
Sabaliauskas 1431
Sabaliauskas Silvestras 1952, 2163
Sabalienë Bernadeta 2026
Sabalys Juozas 2026
Sabalys Jurgis 837
Sabalytë Stasë 1014
Sabanskaitë Paulina 796
Sabienë Nomeda 1826
Sacevièius Eustachas 491
Sacevièius Juozas 491
Saèkova Marija 1279
Saèkovas Andrejus 1279
Sadauskas 497
Sadauskas Antanas 493, 575
Sadauskas Cezaris 1952, 2159, 2163
Sadûnaitë Nijolë 1151
Sadûnas Jonas 1151
Sadzevièius Dominykas 1222
Sagadinai 833
Sagadinaitë Aldona 833
Sagadinaitë Anelija 999
Sagadinaitë Angelë 834
Sagadinaitë Genë 833
Sagadinaitë Grasilda 999
Sagadinaitë Katrë 430
Sagadinaitë Kotryna 431
Sagadinaitë Milda 833
Sagadinaitë Stasë 833
Sagadinas 445 451, 482, 694
Sagadinas Albinas 833
Sagadinas Algirdas 833
Sagadinas Aloyzas 833
Sagadinas Antanas 834
Sagadinas Bronius 833
Sagadinas Dominykas 914
Sagadinas Jonas 693, 997, 705, 833, 957,
958
Sagadinas Jurgis 996, 997
Sagadinas Karolis 430, 431
Sagadinas Liudvikas 914
Sagadinas Mykolas 997
Sagadinas Motiejus 948, 1069
Sagadinas P. 453, 705, 833, 1702, 1732
Sagadinas Pranas 450, 948
Sagadinas Stasys 833, 957
Sagadinas Vladas 834
Sagadinienë Elþbieta 833
Sagadinienë Ona 832, 833, 915, 1122
Saja K. 855, 1799, 1800
Sakadolskienë Emilija, 2311
Sakalaitë Ona 2049
Sakalas 543
Sakalas Aloyzas 750
Sakalauskai 236, 1008, 1018
Sakalauskaitë (Jakðienë) Donata 1015
Sakalauskaitë (Palevièienë) Vanda 1015
Sakalauskaitë Danutë 2185

Sakalauskaitë Jûratë 378
Sakalauskaitë Laima 851
Sakalauskaitë Verutë 232
Sakalauskas 232, 412, 945, 1359
Sakalauskas A. 232, 233, 514, 515, 575,
588, 658, 690, 1130
Sakalauskas Augustinas 1071
Sakalauskas Balys 1015
Sakalauskas Benius 625
Sakalauskas Benjaminas 370, 569, 2185,
2186, 2187, 2188, 2311
Sakalauskas Feliksas 690, 708
Sakalauskas Henrikas 658
Sakalauskas Juozas 1179
Sakalauskas Kazimieras 14, 27, 412, 853,
1094, 1170, 2064, 2079, 2189
Sakalauskas N. 889
Sakalauskas Petras 1015
Sakalauskas Povilas 711, 945, 1072
Sakalauskas Steponas 853, 2185
Sakalauskienë 738, 1221
Sakalauskienë (Repðytë) Aldona 839
Sakalauskienë Aldona 862, 1131
Sakalauskienë Irena 2186
Sakalauskienë Jûratë 1186
Sakalauskienë Kazimiera 2185
Sakalauskienë Kostë 708
Sakalauskienë Raimonda 1105, 1108, 1112,
1582, 1583
Sakalnykas Juozas 1022
Sakalnykienë 234, 235, 1425, 2047, 2049
Sakas Aleksandras, 2311
Saladþiai 234, 917, 1008
Saladþienë Grasilda 1008, 1009, 1010
Saladþienë Urðulë 937
Saladþius 1007, 1150
Saladþius Balys 427, 504, 937, 1055
Saladþius Dominykas 425
Saladþius Linas 934, 937
Saladþius Matas 1069
Saladþius P. 452
Saladþius Povilas 937
Saladþius Pranas 449, 451, 1008, 1009,
1010, 1018, 1019
Saladþiûtë Ona 937, 1940
Saladþiûtë-Sirvydienë Konstancija 774
Saladþiuvienë Grasilda 1397
Salagiris M. 380
Salûga Romualdas 2213
Samaitis P. 2274
Samsonovaitë O. 1700
Samsonovaitë Pelagëja 409
Samsonovas Aleksandras 409
Samsonovas Antonas 409
Samsonovas Jefimas 431, 432
Samsonovas Mykolas 432, 433
Samsonovas Semionas 406, 409
Samsonovas Vasilijus 408, 409, 410
Samuliai 770
Sapiega 244
Sapiega Aleksandras 244
Sapiega Aleksandras Mykolas 1532, 1533
Sapiega E. 244, 906, 908, 1257
Sapiega Eustachijus 244, 904, 1247
Sapiega Eustachijus Kajetonas 1532, 1534,
1535
Sapiega Eustachijus Severinas 1535
Sapiega Jonas Povilas 1532
Sapiega Kodenis 1535
Sapiega P. 1247
Sapiega Pranas 11, 23, 244, 904, 209,
1166, 1247, 1532, 1534, 1535, 1585, 2097
Sapiegaitë Emilija 1533
Sapiegaitë Hermancija 1532, 1535
Sapiegaitë Karolina 1533
Sapiegaitë Mariana Kotryna 1533
Sapiegaitë (Naruðevièienë) Ona 242
Sapiegaitë Ona Teofilë 1533
Sapiegienë 1533
Sapiegienë Anelë 1535
Sapiegienë Magdalena 1532
Sapiegienë Pelagija 1534, 1535
Sapiegos 217, 413, 905, 906, 1247, 1308,
1532
Sapieha E. 1535

Saplinskienë R. 1338
Sarachozinas Agiðas 241
Sartonas-Virbalis 473
Sasnauskas È. 2012, 2254
Sasnauskas Jurgis 506, 605
Sasnauskienë Regina 8, 13, 20, 25, 968,
1168, 1944, 2306
Satkûnas J. 77
Sauka Leonardas 1823
Saulienë 710
Saulienë (Tervydaitë) Elena 838
Saulis Arvydas 101
Sauliûtë Aldona 837
Sauliuvienë (Velutytë) Danutë 838
Saulys 710
Savickaitë Elena 2128
Savickas Juozas 2281
Savickas Vytautas 1952, 2163
Savièiûnaitë-Mikuèionienë 758
Savulionienë Sofija 1544, 1546
Savulionienë Z. 1102, 2311
Sedelskienë Elena 1061
Sedelskienë Stanislova 1061
Sedelskis E. 2107
Seibuèiai 363, 581, 1068
Seibutienë Daiva 1294
Seibutienë Eleonora 427
Seibutienë Ona 778
Seibutis 498, 758, 1146
Seibutis Aleksandras 427
Seibutis Alfonsas 625
Seibutis Alvydas 778, 1294
Seibutis Antanas 990, 1047
Seibutis Dominykas 426
Seibutis Eugenijus 1275
Seibutis Gerardas 363
Seibutis J. 236, 363, 755, 756, 758, 1080,
1214
Seibutis Jonas 415
Seibutis Juozas 375, 407, 426, 754, 1086,
1648, 1661
Seibutis Jurgis 426, 427, 439, 491
Seibutis Laurynas 426, 427
Seibutis Leonas 363, 755, 756
Seibutis Liudvikas 407, 426, 427
Seibutis M. 491
Seibutis Matas 491
Seibutis Pranas(?) 625
Seibutis Tadas 426
Seibutis Zigmantas 426, 427
Seibutytë Agnieðka 407
Seibutytë Eleonora 407
Seibutytë Karolina 407
Seibutytë Viktorija 426, 427
Seibutytë-Lukoðiûnienë Eleonora 427
Seibutytë-Mierkienë Genovaitë 1562, 1608
Seibutytë-Ðeduikienë Viktorija 427
Semënas Evaldas 713
Semënas Jonas 408
Semënas Nikodemas 408
Semënas Pranas 408
Semënienë Emilija 408
Semionovas Aleksas 1279
Sent-Egziuperi Antuanas de 1919, 2085,
2154
Senulienë Anelë 787
Sereièikienë Urðulë 413
Sereika Ignas 822
Sereika Tomas 822
Sereika Vaidotas 822
Sereikai 1934
Serþentaitë Domicelë 439
Serþentaitë Juzë 436
Serþentaitë Ona 436
Serþentas Antanas 436
Serþentas Jonas 436
Serþentas Jurgis 436
Serþentas Martynas 436, 437
Serþentienë Agnietë 436
Serþintai 1008
Serþintaitë Alma 1012
Serþintaitë Egida 1012
Serþintaitë Elvyra 1012
Serþintas Algis 1012
Serþintas Antanas 1012
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Serþintas Jonas 1012, 1019
Serþintas Kazimieras 1012
Serþintas Petras 1012
Serþintas Vygandas 1012
Serþintienë (Paunksnytë) Stefanija 1012,
1019
Severkovas A. 2214
Siaurusaitienë (Gabavièiûtë) Onutë 839
Sidabras Pranas 1068
Sidabras Raimundas 1068
Sidoras Kublickis 787
Sidoravièius Pranciðkus Ksaveras 213
Sierakauskas Zigmas 397, 398
Sihvo Aris 1049, 1050
Sihvo Jûratë 1050, 1057
Silvestravièius Antanas 1222
Simakovas 1578
Simanavièienë Danutë 842
Simniðka Leonas 1323
Simniðkis R. 198,?199
Simniðkytë Andra 5, 17, 185,
188,?190,?191,?200,?202,?203, 2300, 2306
Simniðkytë-Strimaitienë A. 188
Simonavièienë Virginija 1299
Simonëlis 605
Simoniokas-Suðèenovas 945
Sinevièius Mikalojus 1223
Sinicienë (Butkytë) Vilija 839
Sinicienë (Puteikytës) Elena 1004
Sinkeviè Jadvyga 1299
Sinkevièienë 493, 746
Sinkevièius 746
Sinkevièius Jurgis 746
Sinkevièius V. 1791
Sinkevièiûtë 1074
Sinkevièiûtë Dalia 746
Sirjakai 2119
Sirjakas Jurgis 2119
Siruèiai 971, 1058, 1062
Sirutavièius V. 2281
Sirutavièius Vladas 2280
Sirutienë Agota 976
Sirutienë Gvida Marijona 8, 20, 1047,
1050, 1053, 1057, 1058, 2306, 2311
Sirutienë Grasilda 963
Sirutienë N. 1746
Sirutienë Ona 1654, 1744
Sirutis 625, 971
Sirutis Julius 568, 625
Sirutis A.-Eimutis 618
Sirutis Aleksas 973
Sirutis Antanas 965
Sirutis Balys-Granitas 559, 561, 562, 566
Sirutis Bronislovas 729, 965, 1048
Sirutis D. 102
Sirutis Jonas 974, 975, 976, 977
Sirutis Julius-Eimutis 559, 561, 566
Sirutis Juozas 965
Sirutis Jurgis 965, 977
Sirutis Kazimieras 970, 1174, 1181, 1183
Sirutis Kostas 965
Sirutis Martynas 1174, 1181, 1182
Sirutis Matviejus 963
Sirutis Osipas 963
Sirutis Petras 963
Sirutis Simonas 1001
Sirutis Steponas 976, 977
Sirutis Vaclovas 990
Sirutis Vikentijus 963
Sirutis-Eimutis Julius 1426
Sirutytë Milda 806
Sirutkevièius 406
Sirvydaitë Ona 822
Sirvydaitë Palmira 640
Sirvydaitë V. 1504, 1505
Sirvydaitë Valerija 362
Sirvydaitë Veronika 1502
Sirvydas Albinas 1539
Sirvydas Antanas 710
Sirvydas Napalys 705
Sirvydienë 494, 742
Sirvydienë (Lungevièiûtë) Janina 838
Sirvydienë (Mikuckaitë) Faustina 2190
Sirvydienë Agota 773
Sirvydienë Anelija 1040, 1043

Sirvydienë Bronislova 1068
Sirvydienë Elena 1065
Sirvydienë Emilija 774, 775
Sirvydienë Eugenija 2198
Sirvydienë Faustina 14, 27, 640, 851, 853,
1170, 1365, 1374, 1861, 2190, 2191
Sirvydienë Jekaterina 436
Sirvydienë Magdalena 772
Sirvydienë Morta 436
Sirvydienë Ona 8, 11, 20, 23, 854, 860,
861, 849, 857, 860, 944, 1054, 1068, 1166,
1112, 1565, 2306
Sirvydienë Pranë 1127, 1129, 1130, 1131,
1394
Sirvydienë Valë 742, 743
Sirvydienë Veronika 773
Sirvydienë-Musteikytë Emilija 774, 775
Sirvydis 1140
Sirvydis Albinas 100
Sirvydis Alfonsas 1778
Sirvydis Algimantas Povilas 1809
Sirvydis Algis 1043
Sirvydis Anatolijus 1043
Sirvydis Andrius 381, 436, 691, 1004,
1020, 1023, 1030, 1041, 1042, 1043, 1072,
1359, 1778
Sirvydis Baltramiejus 1023
Sirvydis Baltrus 414
Sirvydis Boleslovas 1023, 1043
Sirvydis Bronislovas 1068
Sirvydis Bronius 1006
Sirvydis Ernestas 602, 1042, 1102
Sirvydis Gytis 1066, 1324
Sirvydis Jonas 15, 27, 414, 436, 691, 831,
853, 1023, 1026, 1041, 1042, 1043, 1044,
1087, 1101, 1170, 1130, 1131, 1308, 1861,
1864, 2064, 2196
Sirvydis Juozas 691, 1002, 1023, 1034,
1041, 1043, 998, 1240, 1355, 1360, 1778
Sirvydis Jurgis 436, 795, 1020, 1023, 1031,
1041, 1042, 1063, 1127, 1128, 1129, 1425
Sirvydis Justinas 431, 436, 772, 951
Sirvydis Kazimieras 436, 1023, 1043, 1067,
1069
Sirvydis Konstantinas 773, 774, 1359,
2197
Sirvydis Leonas 1068
Sirvydis Liudvikas 774, 1026, 1041
Sirvydis M. 776
Sirvydis Martynas 1425
Sirvydis Matas 775
Sirvydis Motiejus 774, 775, 776, 777, 915
Sirvydis Napoleonas 1043, 1069, 1505
Sirvydis Osipas 772, 774
Sirvydis Ovidijus 1043
Sirvydis Petras 2192
Sirvydis Pranas 1042, 1043, 1065
Sirvydis Rapolas 873, 1023, 1043
Sirvydis Saulius 1068
Sirvydis Simonas 853, 1776, 1777
Sirvydis Stasys 775, 776, 777, 778, 1003,
1004, 1042
Sirvydis Vincas 602, 691, 751, 1023, 1041,
1336, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203
Sirvydis Vytautas 369, 1101, 1308, 1861,
1864, 2196, 2198
Sirvydis Vytautas Jonas 15, 27, 873, 2197
Sirvydis Vytautas Konstantinas 853, 1823,
2064, 2195
Sirvydis Vladislavas 1023
Sirvydytë 567, 774
Sirvydytë Agota 1023
Sirvydytë Alma 1043
Sirvydytë Anelija 773
Sirvydytë Angelë 1063
Sirvydytë Antanina 1004
Sirvydytë Benigna 772
Sirvydytë Bronë 567
Sirvydytë Veronika
Sirvydytë Dangira 1042
Sirvydytë Danutë 1030, 1041, 1042
Sirvydytë Diana 2198
Sirvydytë Donata Teofilë 1041
Sirvydytë Elþbieta 1022
Sirvydytë Emilija 1003, 1012, 1023

Lietuvos valsèiai

Sirvydytë Gintë 2198
Sirvydytë Jarûnë Julijona 937
Sirvydytë Karolina 436, 1023, 1043
Sirvydytë Liudgarda 431, 956
Sirvydytë Milda 1042
Sirvydytë Natalija 1023
Sirvydytë Ona 802, 1041
Sirvydytë Palmira 1014, 2224, 27, 712,
188, 833, 834, 849854, 856860, 945, 1042,
1102, 1121, 1123, 11651167, 1170, 1235,
1240, 1359, 1554, 1759, 1860, 1861, 1862,
1864, 2306, 2192
Sirvydytë Ramunë 1649
Sirvydytë Romualda 1042
Sirvydytë Stasë 1043
Sirvydytë Teofilë 773, 1041
Sirvydytë Ulijona 772
Sirvydytë Urðulë 773
Sirvydytë Varvara 773
Sirvydytë Veronika 441, 1023, 1041, 1042,
1214
Sirvydytë Viktorija 772
Sirvydytë-Kundavièienë Veronika 774
Sirvydþiai 1101, 2193, 2197
Skardienë Akvilë 849
Skardienë Vladislava 723
Skardinskaitë Vaida 1336
Skardytë Laima 723
Skardytë Vida 723
Skardþiai 494, 496, 654, 664, 862, 2192
Skardþienë Graþina 1311, 2205
Skardþius 1431
Skardþius Bronius 723, 968, 969, 1336
Skardþius Edgaras 2204, 2205
Skardþius Gediminas 1311, 2204, 2205,
2206, 2208, 2209
Skardþius Juozas 715, 849, 1431,?1432
Skardþius Vladas 768, 1086, 1572, 2054
Skardþiûtë Graþina 2204
Skardþiûtë Virginija 1094
Skardþiuvienë Akvilë 715, 850, 862
Skardþiuvienë E. 1102, 1537, 1984, 1986,
2053, 2080
Skardþiuvienë Elena 787
Skardþiuvienë Elzë 1543
Skardþiuvienë Graþina 2207, 2208
Skardþiuvienë Vlada 969
Skarelis Jonas 954
Skarelis Juozas 954
Skarelis Romas 954
Skarelytë Emilija 954
Skarga Petras 1284
Skarina 540, 544, 545
Skarina Andrius 416
Skarina Jekaterina 542
Skarina Josifas 538
Skarina Julija 542
Skarina Juozas 501, 540, 541, 542
Skarina Maksimas 504, 542, 788, 1055
Skarina Olga 542
Skarina Vasilijus 417
Skarina Vladimiras 542
Skarinaitë Liuda 540
Skarinienë 1186
Skarinienë E. 677
Skeirienë Asta 1297
Skeldavièiûtë K. 1713
Skeldavièiûtë M. 1706, 1732
Skemundris Sigitas 1067
Sketerskienë Liuda 748
Skibicki S. 759
Skirckus 577
Skirgaila 210
Skirius Juozas 4, 32
Skirskus Feliksas 493, 504
Skirskus Juozas 493, 1504
Sklërius Stanislovas 380
Skorina Andriejus 417
Skorina Josifas 541
Skorina Vasilijus 414, 542
Skrebë 363
Skrebë Antanas 417
Skrebë Julius 1065
Skrebë Juozas 1068
Skrebienë Magdalena 418
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Skrebiðkis 971
Skrebiðkis Pranas 974
Skrebiðkis Vaclovas 976
Skrebytë-Paðkonienë Anelija 417
Skripka Bronius 501
Skrodenis Stasys 4
Skruzdienë L. 1129
Skubiejienë Toma 839
Skubiejis Sigitas 839
Skuja Vladas 1306
Skurkienë Anelë 788
Skurkytë Ona 805
Skvarèinskai 236
Skvarèinskaitë A. 236
Skvarèinskaitë V. 236
Skvarèinskas 233, 378, 730
Skvarèinskas Antanas 232, 659
Skvarèinskienë 232
Slabodþinskis Nikolajus 1222
Slabðys Edvardas 1005
Sladkevièius Vincentas 1071, 1768
Slanèiauskienë J. 1182
Slanèinskienë (Slapðinskienë) Juozapota
1183
Slapðiai 1066
Slapðienë Emilija 1381, 1382, 1496, 1500,
1503, 1705, 1733, 1734
Slapðinskaitë Konstancija 380
Slapðinskas 2101
Slapðinskienë 1177
Slapðinskienë Juozapota 1176, 1179
Slapðys 971
Slapðys Ignas 638, 1079
Slapðys Juozas 1069
Slavënaitë Vincenta 1106
Slavënas Pranas 1025
Slavinas 592
Slepovai 434
Slepovas Kirjanas 431, 433
Slepovas Makaras 431, 433, 434
Slepovas Maksimas 434
Slepovas Michailas 414
Slepovas Mikolajus 434
Slepovas Nikiforas 434
Sleþevièius Mykolas 2280
Sliþys B. 1958, 2158
Sliþys Saulius 1056
Smalakis Antanas 787, 965
Smalakis Ignotas 963
Smalakis Matvejus 963
Smalinskas Leonas 1782, 1783
Smalskys 452
Smalstys Jurgis 447, 449, 450, 451, 453,
482, 2279
Smetona Antanas 224, 405, 506, 516, 581,
796, 881, 1050, 1071, 1147, 1308, 1322,
1776, 1957, 1973, 2045, 2109, 2144, 2145,
2146, 2149, 2294
Smirnovas Ivanas 514
Smolskis 447, 453
Smolskis Jonas Tadas 1222
Smolskis Pranas Saulius 1068
Smolskytë Jurgita 449
Smoryginas Jepifanas 411, 412
Sniadeckis Andrius 2198
Snieèkus A. 2251, 2286, 2289, 2294
Snieèkus Petras 1216
Snukiðkienë Stefa 917, 942
Snukiðkis Bronius 917
Soèkovas Jonas 742
Sodeika Stepas 2136
Sokolovas 589
Sokolovskis Michalas 904
Sokratas 1915
Solovjovas Vladimiras 2115
Sondeckis Jackus 2130, 2131, 2280
Sorokina Ona 1279
Sorokinas A. 514, 590
Sorokinas Aleksas 412, 588
Sorokinas Josifas 412
Sorokinas Juozas 514
Sorokinas Maksimas 412
Sorokinas Rapolas 412
Sorokinas V. 412, 590, 588
Sorokinienë Ulijona 405

Sparrow Giles 2060
Speièys Petras 1952, 1956, 2158, 2159,
2163
Spencer Jonathan 1515
Sprogis 2114
Sriubaitë Dalë 935
Sriubaitë E. 748
Sruoga 216, 1266
Sruoga A. 2158
Sruoga Balys 586, 1932, 1933, 2266
Sruoga Kazys 1086
Sruogienë Marijona 1054
Sruogos 1341
Stachovskis Jonas 1221
Stakënienë R. 1917
Stalinas 15, 391, 476, 494, 521, 577, 634,
828, 863, 866, 1171, 1340, 1538, 1551, 1674,
1675, 1783, 1944, 2004, 2010, 2051, 2110,
2111, 2120, 2211, 2271, 2272, 2278, 2293
Stalnionienë Petronëlë 1072
Stanaitis A. 779
Stancevièius Antanas 1147
Stanikienë Audronë 7, 8, 10, 11, 19, 20,
22, 23, 764, 1165, 1166, 1577, 2306
Stanilauskaitë Brigita 2226
Stanilauskaitë Rûta 2226
Stanislauskas Eugenijus 2225
Stanislauskas Raimundas 2225
Stanislauskas Stasys 2225
Stanislauskienë Irena 2225, 2311
Stanislovas Augustas, karalius 904, 971
Stanislovavièius Ipolitas 1223
Stanislovënai 1429
Stanislovënas Jonas 1063
Stanislovënas Vladislovas 1063
Staniulis Gintaras 1299
Stankevièienë R. 1120
Stankevièienë Vanda 713, 714, 716, 852
Stankevièius 738
Stankevièius Aleksandras 1952, 1958,
2158, 2159, 2162, 2163
Stankevièius Dominykas 1223
Stankevièius L. 855
Stankûnas 514, 588, 712, 1055
Stankûnas Bronius 503, 514, 519
Stankûnas Petras 691
Stankûnas Tamoðius 1174, 1175, 1176,
1178, 1183
Starkai 1934
Starkus 540, 541, 544, 545
Starkus Antanas 538, 540, 541, 542
Starkus Juozas 501
Starkuvienë (Baltuðkaitë) Julë 1283
Starta Klemensas 822
Stasiðkaitë 375
Stasiðkaitë Agnieðka 1078
Stasiðkiai 500, 558, 870, 871, 1062
Stasiðkienë (Roþytë) Milda 738
Stasiðkienë Danutë 1048
Stasiðkienë Emilija 1058, 1060, 1749, 1750
Stasiðkienë Irena 1793
Stasiðkienë Izabelë (Zabielija) 416
Stasiðkienë Janina 721
Stasiðkienë-Matuliauskaitë Janina 720
Stasiðkis Antanas Napaleonas 12, 24, 369,
370, 371, 500, 638, 673, 720, 843, 846, 853,
861, 1071, 1167, 1188, 1124, 1308, 1311,
1333, 1336, 1757, 1758, 1774, 1790, 1802,
1905, 1793, 1807, 1986, 1987, 2306, 2311
Stasiðkis Balys 625, 690, 1047, 1050
Stasiðkis Bronius 511, 625, 1054
Stasiðkis Bronius-Sûkurys 555, 556, 557,
558, 565
Stasiðkis Domininkas 1048, 1051, 1055,
1056, 1058, 1060
Stasiðkis Eugenijus 876
Stasiðkis Evaldas 876
Stasiðkis Feliksas 511, 625, 1054
Stasiðkis Feliksas-Smûgis 555, 557, 558,
561, 565, 604
Stasiðkis Gasparas 1048, 1059
Stasiðkis Jonas 658
Stasiðkis Juozapas 1050, 1359
Stasiðkis Juozas 850
Stasiðkis Kazys 1048, 1055, 1060

Stasiðkis Leonas 1648
Stasiðkis Pranas 688, 690, 703, 876, 1048
Stasiðkis Vaiþgantas 876
Stasiðkis Vilius 876
Stasiðkytë Bronë 1054, 1058
Stasiðkytë Emilija 1047
Stasiðkytë Janina 720
Stasiðkytë Natalija 1011
Stasiðkytë Ona 1006, 1117, 1776
Stasiðkytë Paulina 876
Stasiðkytë Zita 869, 876
Stasiðkytë-Vaðkelienë Aldona 1057
Stasiulytë Rozalija 438
Stasiûnaitë 1076
Stasys Bernotas 906
Staðevièius Petras 1194, 1195, 1209, 1222
Staðinskis Jokûbas 1223
Staðkauskas P. 401, 1223
Staðkus Albertas 2105
Staðkus Jonas 2105
Staðkus Petras 2105
Staðkutë Genë 2105
Staðkutë Zita 2105
Staðkuvienë Paulina 2105
Statkus V. 1975, 1978
Statulevièius 2110
Statulevièius Vytautas 990
Staugaitis G. 110
Staugaitis Justinas 1242
Stauskas Norbertas 409
Stauskienë Agnieðka 409
Steckaitë J. 1336
Stenbergas Andrius 210
Stepanionienë Julija 1066
Stepanonienë (Ðatkutë) Elena 1004
Stepanonis Balys 1004
Stepanonis Feliksas 998
Stepanonis Jonas 999, 1004, 1069
Stepanonis Juozapas 948, 1069
Stepanonis Liudvikas 774
Stepanonis Pranas 868
Stepanonis Vikentijus 774
Steponaitytë 1140
Steponas 917, 918, 919
Steponas, kunigaikðtis 241
Steponavièiai 1062
Steponavièienë 654
Steponavièienë Konstancija 495, 516, 518,
664
Steponavièienë Marija 785
Steponavièius 961, 962, 1360
Steponavièius J. 517
Steponavièius Petras 996, 997, 1069
Steponavièius Stanislovas 785
Steponënas Kazys 949
Stimbirienë 1176
Stipinas Vincas 997
Stipinas Vincentas 996
Stirnaitis Justinas 1303
Styraitë Zosë 2163
Styraitë-Staniðkienë Zofija 2159
Stochovskis Kazimieras 1222
Stomas Jonas 805
Stonèius Darius 4
Storpirðtis G. 1192
Straiþys 572
Stravinskas Antanas 1407
Strazdas 1998
Strazdas Algis 821
Strazdas Bronius 1228, 1229, 1244
Strazdas Juozas 799
Strazdas Jurgis 799
Strazdelis 540, 542, 1947
Strikas 406
Strimaitis Justinas 1281
Strolis Jonas 907
Strolytë E. 2170
Strutinskis Nikalojus 1222
Stukai 800, 1178
Stukaitë 969
Stukaitë Aistë 1105
Stukaitë Aurelija 1105
Stukaitë Daiva 1649
Stukaitë Elena 1756
Stukaitë Gabrielë 1105
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Stukaitë Regina 1701
Stukaitë-Skardþiuvienë Vladislava 969
Stukas 494
Stukas Aleksas 362
Stukas Alvydas 725, 1105
Stukas Antanas 362, 670, 910, 1071
Stukas Balys 800, 804, 805
Stukas Bronius 912, 913
Stukas Domas 661, 695
Stukas Dominykas 1071
Stukas J. 494
Stukas Jonas 1016
Stukas Juozas 362, 695, 661, 913, 1431
Stukas Jurgis 910
Stukas Kazimieras 708, 743, 1071, 1105
Stukas Ovidijus 1105
Stukas Petras 491
Stukas Povilas 491, 560, 566, 625
Stukas Stasys 1071, 1739
Stukienë A. 1379
Stukienë Barbora 1493
Stukienë Milda 1738
Stukienë Ona 625, 740, 741, 742, 743
Stukienë Ona Anelë 804
Stukienë Ona-Motina 560, 566
Stukienë V. 848
Stukienë Virginija 1103, 1104, 1105, 1114
Stukienë Zoja 9, 21, 743, 1073
Stulginskis Aleksandras 872, 1151, 1826
Stulginskis Mykolas 2072
Stulienë Virginija 32
Stundþia Mindaugas 919, 1943, 2181
Subatavièienë 693
Subatavièius Jonas 812
Subatavièiûtë 693
Suèila Antanas 2199
Sudvajus 209
Sugaunis Jonas 699
Suliatickis Aleksandras 241
Suliatickis Jurgis 241
Sungailienë E. 1499, 1501
Sunklodai 236, 1048
Sunklodaidë Vida 2210
Sunklodaitë Agnë 2210
Sunklodaitë Agota 785
Sunklodaitë Bronë 233
Sunklodaitë Dalia 2210
Sunklodaitë Domicelë 785
Sunklodaitë Giedrë 1570, 1601
Sunklodaitë Lilija 2223
Sunklodaitë Marijona 785
Sunklodaitë Onutë 788, 790
Sunklodaitë Rozalija 785
Sunklodaitë Valerija 1125
Sunklodaitë Veronika 233
Sunklodaitë-Tutinienë Viktorija 2236
Sunklodas 234, 1059, 1144
Sunklodas Antanas 787, 790, 1048, 2210
Sunklodas Dominykas 785
Sunklodas Evaristas 785
Sunklodas Izidorius 785
Sunklodas Jonas 15, 27, 233, 1170, 1411,
2064, 2079, 2210
Sunklodas Jonas Kazys 2210
Sunklodas Juozas 500, 785, 1050, 1648
Sunklodas Leonas 575
Sunklodas Pranas 788, 790, 908
Sunklodas Sanislovas 785
Sunklodienë 1075
Sunklodienë Kristina 785
Sunklodienë Monika 1411
Suodikas 658
Surankovièiai 436
Surgailiai 964, 2212
Surgailienë Emilija 1509, 1511
Surgailienë S. 1693
Surgailienë Urðulë 1067
Surgailienë Vanda 1065
Surgailienë Veronika 377
Surgailis 380, 1067, 1779
Surgailis B. 676
Surgailis Gintautas 13, 25, 779, 1168, 1932
Surgailis Jonas 779, 966, 1656
Surgailis Kazys 965
Surgailis Matas 965

Surgailis Tomas 377, 496, 577, 2212
Surgailis Zenonas 1987, 2212
Surgailytë 1067
Surgailytë Sofija 1065, 1651, 1656
Surgailytë-Narbutienë Regina 370, 2212
Surgeilis Antonas 963
Surgeilis Matviejus 963
Surgeilis Osipas 963
Surkovas 544
Survila 1150
Survila Antanas 1151, 1214, 1241, 2116
Survila Antanas
Susèianovas 822
Suðèenovas Povilas 551, 553
Suðèenovas Simonas 503, 514
Suðèenovienë Ona 551, 553, 985
Suðèianovaitë Aleksandrina 1279
Suðèianovas 440, 516
Suðèianovas Aleksiejus 430
Suðèianovas G. 1699
Suðèianovas Ivanas 429, 430
Suðèianovas Jonas 430
Suðèianovas Kostas 430
Suðèianovas Povilas 496, 497, 502, 507,
658
Suðèianovas Simonas 430, 622
Suðèianovas Steponas 430, 496
Suðèianovas V. 507
Sutkus Antanas 1550, 1904
Sutkus Juozas 691, 2146
Svieðnikovas A. 2255
Svilai 205, 206, 410, 764, 1053, 766, 1054,
1062
Svilaitë Aldona 789
Svilaitë Auðra 767
Svilaitë Bronislava 1014
Svilaitë Emilija 1024
Svilaitë Ona 467
Svilaitë-Pajedienë Anelë 206
Svilas 769, 971, 1243, 2120
Svilas (Svylas) Benediktas 472
Svilas Albinas 789
Svilas Alfonsas 562, 625
Svilas Alfonsas-Streikus 559, 561, 562, 565
Svilas Balys 474, 788, 789, 1059, 1072
Svilas Benediktas 472476, 789891, 954
Svilas Boleslovas 472, 1049
Svilas Bronius 625
Svilas Bronius-Aidas 559, 560, 565
Svilas Eugenijus 475, 476
Svilas Henrikas 476
Svilas Jonas 767, 1062
Svilas Jurgis 476, 477
Svilas Mykolas 1071
Svilas Nikodemas 767
Svilas Povilas 745, 782
Svilas Tomas 1063
Svilas Vytautas 789
Svilas Vladas 573, 575, 578, 767, 1559
Svilienë 233
Svilienë B. 767
Svilienë Barbora 767
Svilienë Bronë 767
Svilienë Bronislava 476
Svilienë Natalija 374, 754
Svilienë Ona 410
Svirskienë Dalia 364
Svylas Algirdas 955
Svylas Balys 491
Svylas Benediktas 491

Ð
Ðabaldauskai 2012
Ðablinskaitë Jolanta 1093
Ðablinskas Antanas 1003
Ðablinskienë 1354
Ðadeika 243
Ðadzevièius Dominykas 1194
Ðakalienë Laimutë 11, 23, 1166, 1575
Ðakalienë R. 1917
Ðakalis Vilius 1071
Ðakarvis Vladas 1002, 1003, 1004
Ðakënas P. 698, 1090
Ðakënas Povilas 676

Lietuvos valsèiai

Ðaknys Þ. B. 1519
Ðaknys Þilvytis 4
Ðakûnas Ksaveras 836
Ðakûnas Vytautas 836
Ðakûnienë 710
Ðakûnienë O. 1483, 1485, 1486
Ðalkauskienë Julija 2245
Ðalkauskis Stasys 2147, 2245
Ðaltenis A. 1552, 2025
Ðaltenis S. 1790
Ðalugovskis (Ðamarauskas) Aleksiejus 411
Ðalugovskis (Ðamarauskas) Borisas 411
Ðalugovskis (Ðamarauskas) Jokûbas 411
Ðapoka 810, 1907
Ðapoka
Ðapoka A. 453, 708, 904, 1297, 1488,
1551, 1555, 2032
Ðapoka Adolfas 608, 1927
Ðapoka Algis 708, 2054
Ðapoka Antanas 690, 707, 708, 1711,
1729, 1736
Ðapoka Hausas 2107
Ðapoka Juozas 609, 690
Ðapoka Kazys 1066
Ðapoka Pranas 708
Ðapokaitë Urðulë 608
Ðapokaitë V. 2211
Ðapokaitë Zosë 810, 1064
Ðapokienë Elena 2035
Ðapokienë Teklë 1481, 1483, 1484, 1486,
1487, 1495, 1505, 1513
Ðapokienë Valda 1005
Ðapokienë Veronika 708
Ðarakauskas 1427
Ðarakauskas Jonas 690
Ðarakauskas Juozas 1066
Ðarakauskas Martynas 690, 709
Ðarakauskienë (Vilutytë) Magiliona 838
Ðarakauskienë M. 1316
Ðarapovaitë Ana 411
Ðarapovaitë Liuba 411
Ðarapovas Aleksandras 411
Ðarapovas Arsenijus 411
Ðarapovas Jokûbas 411
Ðarapovas Vasilijus 411
Ðarapovas Vladimiras 411
Ðarapovienë Barbora 411
Ðarka Èeslovas 1003, 1004
Ðarkanienë (Pranckûnaitë) Genë 519
Ðarkis Simonas 1071
Ðarkis Steponas 1071
Ðarkovas Grigorijus 431
Ðarkovskaja (Ðarkauskaitë) Petronëlë 408
Ðatelenas 1951
Ðatkai 1423
Ðatkauskienë Genovaitë 1335
Ðatkus 995, 1066
Ðatkus Aleksas 991
Ðatkus Antanas Narimantas 991
Ðatkus Izidaras 949
Ðatkus Jonas 94, 658, 1004
Ðatkus Kazys 691, 1001, 1004
Ðatkus Povilas 1001, 1002
Ðatkus Simonas 727, 998
Ðatkus Zigmantas 430, 948
Ðatkus Zigmantas Izidaras 948
Ðatkutë 834
Ðatkutë Ona 705, 1006
Ðatkuvienë 606
Ðatkuvienë Emilija 1001
Ðatkuvytë Birutë 1001
Ðatkuvytë Verutë 1001
Ðauèiûnas Juozas 1053, 1060, 1572
Ðauèiûnas Kazimieras 1047
Ðauèiûnas Vytautas 11, 23, 1166, 1572,
1573
Ðauèiûnienë 1060
Ðauèiûnienë Inga 1630
Ðaulevièius Benediktas 1223
Ðavalinskas Vaclovas 990
Ðèesnulevièienë M. 1577
Ðèiûris 857
Ðeduikaitë Aldona Veronika 1078
Ðeduikienë Ona Viktorija 426
Ðeduikienë Viktorija 427, 1274
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Ðeduikis Juozapas 426, 427
Ðeduikis Motiejus 1063
Ðepka Lionginas 2056
Ðerienë 738
Ðerimukðnis P. 494
Ðerkðnovas 768, 902, 1673
Ðermukðnis 396
Ðermukðnis Vytas 2170, 2171
Ðerstniovas Dmitrijus 689
Ðerþintas Petras 1066
Ðerþintas V. 715
Ðeðkutë 1119, 1121
Ðevachovièiûtë Rimë 1133
Ðevèenka Tarasas 2108
Ðiauèiukënienë L. 1933
Ðiauèiûnas 1005
Ðiauèiûnas Viktoras 1998
Ðiauèiûnienë Inga 1580, 1581
Ðiauèiûnienë V. 749
Ðidlauskas P. 1235
Ðidlauskienë Angelë 809
Ðikðnienë (Kazakevièiûtë) Teofilë 1004
Ðikðnienë (Tranaitë) Kotryna 997
Ðikðnienë Anelija 914
Ðikðnys Antanas 915
Ðikðnys Dominykas 730, 773, 774, 914, 915
Ðikðnys Jonas 914, 915, 1002, 1004
Ðikðnys Justinas 914, 948
Ðikðnys Klemensas 948
Ðikðnys Kostantas 914
Ðikðnys Pranas 915
Ðikðnys Stanislovas 995
Ðikðnys Valdas 915
Ðilaika Mykolas 1223
Ðilas Feodoras 905
Ðilas Ivanas Ivanovas 905
Ðilas Mykolas 906
Ðileika Albinas 1192
Ðileika Pranas 584
Ðileikienë (Repðytë) Ona 839
Ðileikienë Genë 1064
Ðileikis Balys 973
Ðileikis Kæstutis 839
Ðileikis Robertas 847
Ðileikis V. 1505
Ðileikytë R. 1336
Ðilienë Karolina 906
Ðilionka 588
Ðilionka Avakumas 906
Ðilionka Jakova 905
Ðilionka Jonas 503, 514, 906
Ðilionka Jurgis 413, 906
Ðilionka Mykolas 413, 1987
Ðilionkienë 367
Ðilionkienë Nadija 413
Ðilionkienë Ona 906
Ðilionok Avvakum 905
Ðilionok Jakov Vasiljeviè 905
Ðilionok Michail Vasiljeviè 905
Ðilova N. 691
Ðilova Natalija 504, 1186
Ðilovas A. 676, 708
Ðilovas Andrëjus 628, 700
Ðilovas Andrius 1219
Ðilovienë 2075
Ðimelytë 576
Ðimelytë-Rudminienë 581
Ðimkevièius Dominikas 1223
Ðimko Mackoviè 209
Ðimkûnaitë Eugenija 752, 1581, 2013
Ðimkûnas 2043
Ðimkûnienë Kazimiera 823
Ðimkus 209
Ðimkus Antanas 2104
Ðimkus J. 1977
Ðimkus S. 2254
Ðimkutë Bronë 2104
Ðimkuvienë Ona 2104
Ðimonelienë (Rimeikytë) Teresë Alva
1429,?1432
Ðimonëlienë Graþina 917
Ðimonëlienë Salomëja 1648, 1651
Ðimonëlienë Vanda 941, 942
Ðimonëlis 395, 580
Ðimonëlis Algis 941, 942

Ðimonëlis B.
Ðimonëlis Balys 693, 740
Ðimonëlis Jonas 570, 587, 625, 1067
Ðimonëlis Liudvikas 625
Ðimonëlis Petras 812
Ðimonëlis V. 917, 1216, 1231
Ðimonëlytë Inga 917
Ðimonëlytë Ramunë 941
Ðimonis K. 1421, 1540
Ðimukënas Virginijus 1325
Ðimulaitis 237
Ðimutis L. 2150
Ðinkûnas 1132
Ðinkûnas R. 1259,?1263
Ðinkûnienë Eleonora 1072
Ðipkauskienë Lina 1012
Ðirin Aleksandr 905
Ðirinas Aleksandras 413
Ðirinas Ivanas 905
Ðirinas Timofiejus 413
Ðirkuvienë 1429
Ðirvydas J. O. 1182
Ðirvys P. 1317
Ðkladaras 395, 582, 972
Ðklederavièius Alteras 1087
Ðklërius Kajetonas 2191
Ðlama A. 1151
Ðlamai 705, 1053, 1054
Ðlamaitë Agota 418
Ðlamaitë Konstancija 1825
Ðlamaitë Natalija 1055
Ðlamaitë-Aglinskienë Danguolë 1057
Ðlamaitë-Kustienë Konstancija 872
Ðlamas 494
Ðlamas Boleslovas 1183
Ðlamas Jurgis 491
Ðlamas Kæstutis 606
Ðlamas P. 1050
Ðlamas Pranas 1049
Ðlamelis Jerþis 951
Ðlamienë 1052, 1123
Ðlapðinskaitë Kornelija 1054
Ðlapðinskas Modestas 1047, 1050, 1057
Ðlepetienë Jûra 223, 232, 2218, 2219, 2306
Ðlepetys A. 1077
Ðlepetys Julijonas 15, 27, 1170, 1984, 2211
Ðlevis G. 1257
Ðleþys Juozas 491
Ðleþys Petras 491
Ðliaupa A. 75,?76,?77
Ðliogerienë Rena 1108, 1187, 1188, 1189,
1190, 1336
Ðliosbergaitë 1279
Ðliosbergaitë Reiðkë 1278
Ðliosbergas Abelis 395, 580
Ðliûpas Jonas 2040, 2184
Ðlivinskienë M. 1333
Ðliþauskas 552
Ðliþys Saulius 1105, 1110, 1336
Ðmatavièius 781
Ðmatavièius Ðarûnas 2225
Ðmatavièiûtë Ðarûnë 2225
Ðmitas E. 197
Ðneidemanas Mendelsonas 402
Ðniukas Domas 2183, 2364
Ðnore R. 187
Ðnurova Genovaitë 8, 13, 20, 26, 970,
992, 1169, 2035, 2306
Ðocas 706
Ðopauskas J. 2035, 2036
Ðopenas Friderikas 2014
Ðopenhaueris A. 177
Ðostakienë Kristina 1066
Ðova 2118
Ðpakauskas Vladislovas 778, 976, 979,
1004
Ðpektoras Igoris 1793
Ðrederis Tadeusas 1222
Ðrin Ivan Ignatjeviè 905
Ðtaras 729, 730
Ðtarka J. 2254
Ðtatkus Simonas 1273
Ðtirvydas 993
Ðuazelis 399
Ðubertas Francas 2014, 2254

Ðukevièius Augustinas 1222
Ðukiai 881
Ðukys 654, 670, 798
Ðukys A. 877
Ðukys Feleksas 877, 881
Ðukys Jonas 603
Ðukys Karolis 412
Ðukys Kazimieras 784
Ðukys Pranas 495, 506
Ðukys Pranas-Jurginas 605
Ðukys Valdas 877
Ðukytë Veronika 770
Ðulcas 11, 23, 1560
Ðulcas Antanas-Ðilius 1955
Ðulcas Romas 1056, 1290, 1294, 1407,
1422,?1423, 1549, 1560, 1598
Ðuleikinas 1951
Ðulskienë (Abelinskaitë) Anelë 817
Ðulskis 816, 827
Ðulskis Albinas 491
Ðulskis Algimantas 817
Ðulskis Aloyzas 817
Ðulskis Juozas 491
Ðulskis Kazys 1427
Ðulskis Leonardas 817
Ðulskis Pranas 817, 1242, 2211, 1241
Ðulskis Valentinas 375, 817
Ðûmanas R. 2255
Ðuminas Jonas 1218
Ðumlinskis Eustachijus 241
Ðumskas Juozapas 1197, 1198, 1221, 1241,
1424
Ðumskas Tadas 2259
Ðumskis Juozas 230, 371, 849, 850, 1224,
1229, 1323, 1757, 1758, 1904, 1905, 1288,
1324, 1326, 1767, 1761, 1762, 1763, 1764,
1765, 1766, 1768, 1769, 1770, 1771, 1773,
1929
Ðuraitë M. 1074
Ðutaitë Eleonora 419, 420
Ðutaitë-Griþienë Rozalija 420
Ðutas Petras 691
Ðutas Povilas 504, 625
Ðutas Vaclovas 625
Ðutienë Marijona 407
Ðutinienë Irena 4
Ðvatelis Juozapas 1222
Ðvedas 2135
Ðvedas Eugenijus 2109
Ðvedas Jonas 1303, 2272, 2135, 2254, 2256
Ðvegþda 1180
Ðveikauskai 1062
Ðveikauskas Antanas 1062
Ðventoþeckis Juozapas 1222
Ðvetkauskienë (Tursaitë) Laima 1014
Ðvilpienë Daiva 550
Ðvitra G. 129,?130
Ðvitrigaila 207, 208, 211, 251
Ðvoba Jonas 2182

T
Tabarienë Valerija 2056
Tacas Josifas 726
Talaèka Albertas 1532
Tallat Kelpða J. 2051, 2252, 2254
Tamaðauskas 1971
Tamoðaitis Anicetas 378
Tamoðiûnai 1417
Tamoðiûnaitë Juzefa 1041
Tamoðiûnaitæ Palmira 936
Tamoðiûnaitë Viktorija 1025, 1039
Tamoðiûnaitë-Abukauskienë Regina 1424,?
1425, 1431
Tamoðiûnaitë-Vanagienë 1025
Tamoðiûnas Akvilius 941
Tamoðiûnas Domas 654, 690
Tamoðiûnas Fabijonas 376
Tamoðiûnas Ignasius 941
Tamoðiûnas Pranas 376, 393, 654, 1321,
2058
Tamoðiûnas Romas 579, 941
Tamoðiûnas Tadas 581, 589
Tamoðiûnas V. 219, 220, 676
Tamoðiûnas Vytas Antanas 1823

2343

UÞPALIAI II

Tamoðiûnas Vladas 219, 236, 395, 655,
664, 675, 683, 690, 815
Tamoðiûnienë Ona 941, 1101
Tamoðiûnienë Urðulë 1196
Tamoðius 1184, 1185
Tamoðius Barauskas 787
Tarandaitë Dalia 11, 23, 1166, 1532, 2306
Tarasenka P. 187, 792
Tarasevièienë E. 862
Tarasevièius Petras 1799
Tarnovskis Aleksandras 240
Tartilas R. 749, 1336
Tarulevièius Kazimieras 1223
Tarulytë Barbora 1242
Tarutis Griovys 1053
Tarutytë Jadvyga 1242
Tarvidavièius Ignacijus 1223
Tarvydai 236, 1413, 1672, 2119
Tarvydai, J. ir K. 494
Tarvydaitë 2048
Tarvydaitë Aldona 1986
Tarvydaitë Birutë 236, 1985, 1987
Tarvydaitë Danutë 891
Tarvydaitë Eglutë 2217
Tarvydaitë Eleonora 836
Tarvydaitë Emilija 754
Tarvydaitë I. 233, 236
Tarvydaitë Jûra 233, 236
Tarvydaitë Ona 836, 1043, 1083, 1146
Tarvydaitë Pranciðka 235, 362, 2218
Tarvydaitë R. 1074
Tarvydaitë Sandra 2230
Tarvydaitë Severiutë 1077
Tarvydaitë V. 236, 2225
Tarvydaitë Valia 667
Tarvydaitë Vanda 363, 375
Tarvydaitë Veronika 221, 1043, 2095,
2223, 2227, 2229
Tarvydaitë Verutë 836, 1902
Tarvydaitë Viktorija 415
Tarvydaitë-Garunkðtienë Donata 375,
1217
Tarvydaitë-Murnikovienë N. 860
Tarvydaitë-Plauðymaitë Ona 1043
Tarvydaitë-Puodþiuvienë Katrë 493
Tarvydaitë-Ðlepetienë Jûra 1101, 2214
Tarvydaitis Motiejus 785
Tarvydaitis Vincentas 785
Tarvydas 733, 734, 769, 971, 1043, 1076,
1134, 1143, 1656
Tarvydas A. 225, 233, 234, 673, 2019
Tarvydas Aloyzas 15, 27, 1102, 1170,
2215, 2216, 2217
Tarvydas Anatanas 15, 27, 235, 486, 491,
510, 655, 664, 1043, 1086, 1648, 1676, 2214,
2218
Tarvydas Balys 15, 27, 234, 769, 1081,
1143, 1170, 2113, 2220
Tarvydas Dainius 2230
Tarvydas Donatas 491, 897, 235, 1676,
2218
Tarvydas Gediminas 766, 1214
Tarvydas J. 220, 669, 2223, 2230
Tarvydas Jonas 235, 376, 496, 510, 577,
625, 655, 658, 664, 1144, 1676, 2218, 2221,
2222, 2223, 2228, 2229
Tarvydas Julius 233
Tarvydas Juozapas 1676
Tarvydas Juozas 235, 429, 1086, 2218
Tarvydas Jurgis Sirjakas 2118
Tarvydas Kazimieras 496, 674, 1676, 2221
Tarvydas Marius 2217
Tarvydas Martynas 2221
Tarvydas Mykolas 2119
Tarvydas P. 392, 669
Tarvydas Paulius 2217
Tarvydas Petras 696, 1676
Tarvydas Povilas 766
Tarvydas Pranas 1043, 1044
Tarvydas R. 236, 2039, 2232
Tarvydas Rimvydas 15, 27, 1171, 2231
Tarvydas Romas 2229, 2230
Tarvydas Silvestras 897, 1069
Tarvydas Vytautas 233, 897, 2019
Tarvydas-Lundþius Jonas 586

Tarvydas-Tarvydavièius Jonas 15, 27,
1171, 2221
Tarvydavièienë Genovaitë Ona 868
Tarvydavièienë Kotryna 785
Tarvydavièienë Teresë 785
Tarvydavièius Dominykas 785
Tarvydavièius J. 2221
Tarvydavièius Jonas 2221
Tarvydavièius Juozas 785
Tarvydavièius Konstantinas 424
Tarvydavièius Vidmantas 868
Tarvydavièius Vincentas 785
Tarvydavièiûtë Domicelë 785
Tarvydavièiûtë Katrë 2221
Tarvydavièiûtë Monika 785
Tarvydavièiûtë Veronika 785, 2221
Tarvydienë 705
Tarvydienë Barbora 2221
Tarvydienë Emilija 1043
Tarvydienë G. 653
Tarvydienë Irena 2230
Tarvydienë Karolina 838
Tarvydienë L. 684, 696, 844, 2311
Tarvydienë Magdalena 2228
Tarvydienë Milda 2230
Tarvydienë Stasë 1067
Tarvydienë Veronika 658, 1214, 2223
Tarvydis Balys 430
Tarvydovièiai 2119
Tarvydovièius Juozas 1043
Tarvyds Antanas 1170
Taurinskas Algis 1539
Tautavièius A. 187,?188,?190,?197
Tavianskas Ignotas Gieraltas 214
Tebelðkis P. 86, 103
Telksnys Juozas 789
Telksnys V. 2168
Telksnytë M. 1649
Teresë Remeikytë 878
Tervydavièius Pranas 889
Tijûnaitis Viktoras-Bijûnas 572
Tilindienë 638
Tilindienë Marija 884
Tilindis 971, 1359
Tilindis Antanas 492, 658
Tilindis Bronislovas 7, 19, 884, 1101, 1102,
2306
Tilindis Ignotas 492
Tilindis Vytautas 625
Tilvytis Teofilis 2043, 1104, 1951
Tiðkevièius Eustachijus 190,?191
Tiðkus Domantas 2226
Tiðkus Vladas 2226
Tiðkutë Ugnë 2226
Tiutèevas Fiodoras 1864
Tyla Antanas 4
Tylaitë Z. 516
Tyrilis Antanas 1224
Tyzenhauzai 1011, 1532, 1998, 2056
Toleikis P. 1922
Tolstojus Levas 1998
Tolvaiðienë E. 1192
Tomaðevièius Andrejus 1221
Tomaðevièius Andrius 241
Tompsonas Ernestas Setonas 1997
Trainys Domininkas 822
Trainys Jonas 822, 1497, 1706, 1730
Trainys Juozas 1563
Trainytë D. 1730
Trainytë Daiva 1648
Trainytë Dalia 1706
Trainytë Valerija 822
Trainytë-Uborevièienë Bronë 1563, 1564
Trakaitë Zofija 890
Trakas Juozas 715, 854
Trakas Vilius 713, 715
Trakienë D. 855, 856
Trakienë L. 856
Trakienë Rima 715
Tranas 503, 516, 577, 729
Tranas Antanas 513, 514
Tranas Feliksas 380, 440
Tranas Gasperas 440
Tranas J. 513, 590
Tranas Jonas 440, 493

Lietuvos valsèiai

Tranas Jurgis 514, 588
Tranas Povilas 513, 514
Tranas Pranas 440
Tranas Vytautas 1395
Tranas Zigmantas 438
Tranienë 705, 2099
Trapavièius Bonfilas 1222
Trapnauskas Skirmantas 1104
Trapulionytë Auðra 1299
Traukalas (Janonis) 1359
Treèiokaitë-Þebenkienë Irena 1542
Tregeriai 2004
Treinys Pranas 2035
Trepkuvienë Bronë 1546, 1926
Trepkuvis Èeslovas 1101
Trinkûnai 1297
Trinkûnas Alvydas 966
Trinkûnas Jonas 1297
Trinkûnienë Inija 1297
Triubilienë Emilija 649
Trockiai 1676, 2283
Trockis 964
Trojanovskis 1144
Tropikas Augustinas Juozas 1066
Trubilienë E. 649
Trukleckaitë Elvyra 1128
Tûbelis 2145
Tûbelis Juozas 812, 1299, 2146
Tûbelis Petras 1053
Tuchaèevskis Michailas 2288
Tuma J. 1177
Tumaitë 2140
Tumaitë Angelë 890
Tumas R. 2243
Tumasonis 533
Tumas-Vaiþgantas Juozas 1152, 1176,
1178, 2133, 2140, 2191
Tumënaitë Genë 1040
Tumënaitë Irena 1040
Tumënaitë S. 626
Tumënas Antanas 1040
Tumënas Romualdas 235, 253, 626, 627,
628
Tumënas V. 626, 627
Tumënienë Anelë 1040
Tumënienë E. 626, 627
Tumënienë Marija 626
Tumienë (Gikytë) Paulina 1282, 1283
Tumonytë Janina 936
Tunaitis Juozas 1772
Turas J. 187
Turas Pilypas 1222
Turauskas E. 2152, 2147
Turauskis Fabijonas 1223
Turbyla 2293
Turgenevas 1998
Tursa 899
Tursa Adomas 2238
Tursa Andrius 2241
Tursa Antanas 1013, 1014, 1018, 2233,
2234, 2237, 2238, 2240, 2241
Tursa Audrius 2233
Tursa Balys 1013, 1019
Tursa Bartolomiejus 2236, 2240
Tursa Benediktas 2235, 2238
Tursa Dominykas 1013, 1014, 2235, 2236,
2237, 2240, 2241
Tursa Feliksas 895, 898
Tursa Gediminas Jonas 2233, 2234, 2236,
2238, 2241
Tursa Gintautas 1014
Tursa Ignotas 2235, 2240
Tursa Jokûbas 2236, 2237, 2240, 2241
Tursa Jonas 1013, 2235, 2236, 2237, 2238,
2240, 2241
Tursa Juozas 1013, 1019, 2235, 2236,
2237, 2240, 2241
Tursa Juozas Kazimieras 2236, 2240
Tursa Juozas Tomas 2236, 2240
Tursa Jurgis 1013
Tursa Justinas 412, 877, 878, 882, 883,
2237, 2238, 2241
Tursa Karolina 2241
Tursa Karolis 2238
Tursa Kasparas 2237, 2241
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Tursa Kazimieras 1013, 2235, 2236, 2237,
2240, 2241
Tursa Konstantinas 2237, 2241
Tursa Leonas 569, 629, 877, 883, 1218
Tursa Leonas-Patrimpas 604
Tursa Liudvikas 2235, 2237, 2241
Tursa Mykolas 2235, 2240
Tursa Morta Kotryna 2236
Tursa Nikodemas 877, 878, 883
Tursa Petras 2233, 2234
Tursa Povilas 2237, 2241
Tursa Pranas 504, 1013, 2236, 2237, 2238,
2240, 2241
Tursa Rapolas 878, 882, 2238
Tursa Rimantas 1014
Tursa Simonas 2238, 2240
Tursa Tadas 2235, 2240
Tursa Tomas 2236, 2240
Tursa V. 601
Tursa Vincentas 2235, 2237, 2240
Tursa Vitalis Jurgis 2236, 2240
Tursa Vladas 661, 695, 882, 1007, 1013,
1017, 1019
Tursai 764
Tursaitë (Daugilienë) Veronika 1013
Tursaitë (Mierkienë) Anelë 1013
Tursaitë (Petrauskienë) Bronislava 1013
Tursaitë (Stasiðkienë) Elþbieta 1013
Tursaitë (Venclovienë) Stefa 1013
Tursaitë Agota 2233, 2234, 2235, 2236,
2240
Tursaitë Agota Barbora 2236, 2240
Tursaitë Agota Viktorija 2238, 2240
Tursaitë Anelë 2240
Tursaitë Barbora 883, 2236, 2240
Tursaitë Dalia 1013, 1017
Tursaitë Elþbieta 2236, 2237, 2238, 2240,
2241
Tursaitë Genovaitë 877, 883
Tursaitë Grasilda 2240
Tursaitë Judita 2238, 2240
Tursaitë Julijona 2236, 2240
Tursaitë Juozapota 2236
Tursaitë Karolina 2236, 2237, 2240
Tursaitë Karolina Kotryna 2238
Tursaitë Kotryna 2236
Tursaitë Laima 1014
Tursaitë Marijona 2235, 2240
Tursaitë Monika 2236
Tursaitë Morta 2235, 2236, 2240
Tursaitë Ona 878, 2233, 2234, 2235, 2236,
2238, 2240
Tursaitë Rachelë 2236
Tursaitë Reda 2236, 2238
Tursaitë Teodozija 2235, 2240
Tursaitë Teresë 2235, 2240
Tursaitë Urðulë 2236, 2240
Tursaitë Valerija 2236, 2240
Tursaitë Veronika 2235, 2236, 2237, 2238,
2240, 2241
Tursaitë Viktorija 2236, 2240
Tursas Nikodemas 516
Tursevièius 2235
Tursienë (Garunkðtytë) Anelë 898
Tursienë Anelë 1007, 1019, 1218
Tursienë Bronë 1014, 1018
Tursienë Domicelë 1013
Tursienë Eglë 2234
Tursienë Emilija 1013
Tursienë Urðulë 2235, 2238
Tursienë Veronika 883
Tursos 1008, 1018, 2240
Tuskenis A. 979
Tuskenis Antanas 607
Tuskenis Jonas 1038
Tuskevièius Motiejus 1223
Tuðas Saulius 724, 726
Tutinai 365, 501
Tutinaitë Roma 1649
Tutinas 494
Tutinas Jonas 363, 495, 1217, 1336
Tutinas Juozas 365, 501, 956
Tutinas Pranas 430
Tutinas Vytautas 1987
Tutinas Vladas 625

Tutinienë Anastazija 430
Tutinienë Marytë 1496, 1503
Tutinienë Viktorija 2240
Tvarijonas Vytautas 2182
Tvaronas 1975
Tvaronas P. 1973

U, Û
Ubarevièienë Bronë 1648, 1650, 1667,
2019
Ubarevièius 864, 2119
Ubarevièius Aloyzas 515
Ubarevièius Feliksas 864
Ubarevièius Jonas 1655, 1664, 1740
Ubarevièius Pranas 864
Ubarevièiûtë Janina 864
Ubarevièiûtë Stasë 1649
Ubavièienë Bronë 1062
Ubeika Aleksandras 868
Ubeika Gintaras 868
Uborevièienë Bronë 11, 23, 638, 653, 894,
1166, 1503, 1604, 1742
Uborevièius 745, 1029
Uborevièius J. 220, 2288
Uborevièius Jeronimas 2288
Uborevièius Jonas 894, 1563
Uborevièius Jurgis 496, 577, 655, 664, 676,
677
Uborevièius Kazys 894
Uborevièius Petras 497, 577, 603, 894
Uborevièius Tamoðius 1174
Uborevièiûtë M. 1543
Uborevièiûtë Ona 1564
Udra Jonas 819, 820
Udra Juozas 820
Ûdra K. 1173, 1177, 1178
Ûdra Kazimieras 1176
Udra Leonas 819
Udra Stasys 819
Udrienë Jadvyga 820
Ukrinas Napoleonas 782
Ukrinienë Birutë 782, 783
Umarai 792, 793, 882, 1360
Umaraitë Anelija 878
Umaraitë Danutë 1701, 1703, 1733
Umaras 654, 664, 1360
Umaras Gasparas 791
Umaras Jeronimas 791
Umaras Jonas 877, 878, 882
Umaras Juozapas 791
Umaras Juozas 500, 1015
Umaras Jurgis 791
Umaras Kazys 791
Umaras Leonas 513, 514
Umaras Napalys 1068
Umaras Tadas 791
Umarienë A. 1713
Umarienë Anelë 1706
Umarienë Angelë 1732
Umarienë Angelija 791
Umarienë Rasa 855
Untanavièius 516
Upeikytë Emilija 552
Urba K. 694, 1118, 1119, 1121, 1122, 1123
Urba Kazimieras 706, 1118, 1119, 1121
Urba Kazys 693, 815, 832
Urbanas 792
Urbanavièienë (Galvydytë) Ona 1717
Urbanavièienë E. 748
Urbanavièienë Rakelë 786
Urbanavièius 233, 625, 663
Urbanavièius Antanas 786, 866
Urbanavièius B. 748
Urbanavièius Bronius 897
Urbanavièius Dominykas 786
Urbanavièius Izidorius 786
Urbanavièius Juozapas 786
Urbanavièius Justinas 786
Urbanavièius Laimis 897
Urbanavièius Napalis 504, 897
Urbanavièius Rapolas 786
Urbanavièius S. 512, 866
Urbanavièius Vincentas 786
Urbanavièiûtë Julijona 786

Urbanonas Jokûbas 866
Urbanonas Simonas 866
Urbanonis Jurgis 1062
Urbanonis Kasparas 2041
Urbonaitë B. 1121, 1128, 1129, 1130
Urbonaitë Gvida 1048
Urbonaitë Irena 794
Urbonaitë Julija 794
Urbonaitë Konstancija 794
Urbonaitë Rima 794
Urbonaitë Viktorija 794
Urbonaitë-Sakalauskienë Raimonda 1582
Urbonaitë-Sirutienë Gvida 1057
Urbonas 1565
Urbonas Aloyzas 2006
Urbonas E. 1782, 1783
Urbonas I. 2147
Urbonas Jonas 15, 27, 705, 794, 1048,
1056, 1060, 1171, 1678, 1685, 1799, 2085,
2242
Urbonas Klemensas 1176
Urbonas Rimantas 15, 27, 369, 1171, 2064,
2243
Urbonas Vilius 794
Urbonas Vincas 794
Urbonavièiai 866
Urbonavièienë 1217
Urbonavièienë Genovaitë Veronika 895
Urbonavièius 597, 654, 770
Urbonavièius Antanas 404, 405
Urbonavièius B. 252
Urbonavièius Boleslovas 412
Urbonavièius Bronius 1559
Urbonavièius Feliksas 498
Urbonavièius Georgijus 1223
Urbonavièius Juozapas 412
Urbonavièius Juozas 1729
Urbonavièius Kazimieras 412
Urbonavièius Liudvikas 412
Urbonavièius Rapolas 405
Urbonavièius Tomas 412
Urbonavièiûtë Tavadozija 1073
Urbonavièiûtë Valerija 1073
Urbonienë Ona 794
Urbonienë V. 1489, 1739
Urbonienë Veronika 1661
Urnieþiûtë Lina 1828
Urðulë 785
Urvakis Artûras 1065
Urvelis Jonas 2015
Urvelytë V. 1069
Uðakovas Michailas 415
Uðakovas Mikas 426
Uðakovas Mykolas (Michailas) 425
Uðakovas Petras 413, 425, 426, 906908
Uðakovas Stepas 426
Uðakovas Vladas 426
Uðakovas Zacharijus 425
Uðakovienë P. 906
Uðakovienë Paulina 906
Uðpalevièius 2121
Uðpalis 2121
Utka 567
Utkinas Elizavejus 514
Utkinas Liudas 906
Utkinas Liudvikas 413
Utkinienë Anastasija 440
Utkinienë Marë 776, 777
Uzdilaitë Apolonija 1214, 1218
Uþkurnis Ipolitas 1423
Uþringis V. 1217

V
Vadiðèius 998
Vagneris R. 2255
Vagnorius G. 2171, 2172, 2173
Vaicekauskas J. 1999
Vaièaus A. 1233
Vaièionis 738
Vaièiukënaitë Genutë 1987
Vaièiukënas 497
Vaièiulaitis A. 2143
Vaièiulienë Valentina 747
Vaièiulionis Jonas 1065
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Vaièiulis 627
Vaièiulis Pranas 746, 747, 748
Vaièiulis Stasys 1945
Vaièiûnaitë N. 693
Vaièiûnas 606
Vaièiûnas A. 494
Vaièiûnas Adomas 991
Vaièiûnas Antanas 625, 812
Vaièiûnas Balys 570, 625, 1429
Vaièiûnas Jonas 696
Vaièiûnas Juozas 812
Vaièiûnas Mykolas 991
Vaièiûnas Povilas 494, 673, 855, 991, 992,
1173, 1861
Vaièiûnienë Veronika 705
Vaièius Rolandas 1094
Vaièiûtë-Ðauèiûnienë Emilija 1572
Vaidelis J. 1782
Vaidelis Justas 1782, 1783
Vaikulë Laima 2084
Vaikutis Jurgis 417
Vaikutis Kazys 1049, 1060
Vaikutytë Jeronima 1049
Vailokaitis Jonas 2146
Vainilaitis Martynas 2000
Vainiûnas Stasys 1299
Vainius Z. 1127, 1129, 1130
Vainoras 669
Vaiðiûnaitë Nijolë 815
Vaiðnoraitë Emilija 1186
Vaiðvila Zigmas 631, 633
Vaitas Brutenis 1333
Vaitiekaitis A. 1772
Vaitiekûnas Adolfas 487
Vaitiekûnienë Asta 1293, 1299
Vaitiekus Jasenskas 209
Vaitkevièienë J. 75
Vaitkevièienë P. 2012
Vaitkevièius (Vaitkus) Vincas 2134
Vaitkevièius Albinas 1222
Vaitkevièius Jonas 1222
Vaitkevièius Petras Paulius 1224
Vaitkevièius V. 201, 2136, 2138
Vaitkevièiûtë Danutë 2012
Vaitkus Vincas 2135
Vaitkutë E. 1130
Vaitkutë Emilija 1128
Vaitonienë Ona 374
Vaitonis 1146
Vaitonis J. 698, 1080, 1174
Vaitonis Povilas 15, 27, 363, 1171, 2244
Vaitonytë Ona 363
Vaiþgantas 2000, 2168
Vajëga J. 1947, 2113
Valadka È. 2168
Valanèius 2145
Valanèius Grigas 2144
Valanèius M. 375, 853, 1087
Valanèius Motiejus 636
Valanèius V. 1225
Valbasys (Velbasys) Adomas 418
Valbasys Jonas 414
Valeckas E. 1964
Valeikis 378
Valentinavièius 1119
Valentukevièius Petras 1782, 1783
Valevièius 1360
Valevièius Bronius 713
Valevièius J. 494, 1223
Valickas Gintaras 1065
Valienë Emilija 2104
Valiulienë V. 494
Valiulis Vladas 539
Valiulytë Ona 411
Valiûnaitë Eufrozina 425
Valiûnas 216
Valiuðis Vytautas 1294
Valys Adolfas 2104
Valys B. 2276
Valys Kazys 2104
Valytë Adelë 2104
Valytë Angelë 2104
Valytë Emilija 2104
Valytë Irena 2104
Valytë Janë 2104

Valuckienë Virginija 1823
Valuzevièius Andrionas 1223
Valuþis S. 1192
Vanaga Stasys 1038
Vanagai 782, 1431, 2117
Vanagaitë A. 711
Vanagaitë Aldona 1031, 1033, 1036, 1037
Vanagaitë Angelë 1024, 1025, 1026, 1038,
1039
Vanagaitë Apolionija 700, 711, 741, 1031,
1034, 1126, 2262
Vanagaitë Balys 1038
Vanagaitë Barbora 1039
Vanagaitë Bronë 1022, 1038
Vanagaitë Donata 1022, 1038
Vanagaitë Elena 1038
Vanagaitë Elþbieta 1022, 1025
Vanagaitë Emilija 1025, 1026
Vanagaitë Genovaitë 1020, 1031, 1034,
1037, 2262
Vanagaitë Irena 1039
Vanagaitë Janina 1039
Vanagaitë Judita 822
Vanagaitë Julija 901
Vanagaitë Karolina 436, 1025, 1039
Vanagaitë Konstancija 1025, 1032
Vanagaitë Leonarija 1032
Vanagaitë Marija 1031, 1033
Vanagaitë Natalija 1025, 1039
Vanagaitë Nijolë 1039
Vanagaitë Ona 1023, 1024, 1025, 1026,
1039, 2140
Vanagaitë Pranciðka 1020, 1042, 1126,
1130
Vanagaitë Pranë 1031
Vanagaitë Regina 1031, 1033
Vanagaitë Rozalija 1023
Vanagaitë Stefa 1030, 1031
Vanagaitë Stefanija 1031, 1037, 1038,
1126
Vanagaitë Vaida 953
Vanagaitë Valerija 1032
Vanagaitë Veronika 1020, 1025, 1037,
1039
Vanagaitë-Juodelienë Ona 1039
Vanagaitë-Lapinskienë Ona-Pempë 605
Vanagaitë-Putrimienë Genë 495, 605
Vanagaitë-Sasnauskienë R. 1336
Vanagaitë-Seibutienë Barbora 426
Vanagaitë-Sirvydienë Pranciðka 1033
Vanagas 498, 499, 587, 822, 896, 945,
1672
Vanagas A. 252, 688, 896, 968, 2038,
2245, 2276
Vanagas Adomas 625
Vanagas Albinas 15, 27, 899, 1031, 1034,
1037, 1171, 2245, 2246, 2311
Vanagas Aleksandras 1672
Vanagas Alfonsas 899
Vanagas Alfredas 831
Vanagas Algis 898
Vanagas Aloyzas 898
Vanagas Antanas 514516, 605, 654, 659,
670, 698, 699, 705, 898, 909, 1022, 1025,
1026, 1037, 1038, 1044, 1069, 1088
Vanagas Balys 1022, 1026, 1039
Vanagas Baltramiejus 1025
Vanagas Benjaminas 898
Vanagas Boleslovas 1032
Vanagas Bronius 1034, 1037, 1038, 1044,
1045
Vanagas Ciprijonas 658
Vanagas D. 1031
Vanagas Domas 1020, 1025, 1026, 1030,
1034, 1037, 1045, 1344, 1944
Vanagas Domininkas 492, 634, 1022, 1023,
1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1031, 1032,
1033, 1035, 1036, 1040, 1044, 1045, 2116
Vanagas Egidijus 1034, 2246, 2247, 2311
Vanagas Ernestas 1022, 1037
Vanagas Evarestas 417, 424
Vanagas Gasparas 1032
Vanagas J. 1336, 2250, 2256, 2261, 2276
Vanagas Jonas 654, 658, 670, 10201022,
1025, 1026, 1032, 10371039, 1987

Lietuvos valsèiai

Vanagas Juozas 15, 27, 373, 711, 831,
899, 945, 946, 1021, 1022, 1023, 1026, 1030,
10311034, 10371039, 1045, 1126, 1171,
1316, 2249, 22512260, 2262
Vanagas Juozas-Kavolis 1038
Vanagas Jurgis 1022, 1025, 1038, 1039,
1040
Vanagas Justinas 1025
Vanagas Karolis 440
Vanagas Kazimieras 899
Vanagas Kazimieras (Kazys) 898
Vanagas Kazys 492, 1026, 1038
Vanagas Kæstutis 898, 1034, 2311
Vanagas Kostas 625
Vanagas Laurynas 2246, 2247
Vanagas Matas 895
Vanagas Matas (Motiejus) 898
Vanagas Petras 990, 1025, 1038
Vanagas Povilas 440, 1022, 1038
Vanagas Pranas 492, 822, 1026, 1029,
1034, 1037, 1044, 1124
Vanagas Pranas Gytis 1034
Vanagas Pranciðkus 1022, 1025, 1039
Vanagas Rapolas 1023, 1024, 1025, 1026,
1027, 1032, 2246, 2247
Vanagas Rimas 1034
Vanagas Stasys 625, 1031, 1032, 1034,
1037, 1044, 2262
Vanagas Steponas 492
Vanagas Ugnius 1034
Vanagas V. 955
Vanagas Vaidas 740, 953
Vanagas Valentinas 1022, 1026, 1029,
1031, 1037, 1045
Vanagas Vilius 822, 955
Vanagas Vincas 415, 417, 420, 426, 1032
Vanagas Vincentas-Vanagëlis 424
Vanagas Vytautas 1031, 1033, 1035, 1036
Vanagas Vytautas Èeslovas 1034
Vanagas-Kavolis Jurgis 1038
Vanagienë (Gauèytë) Julijona 1039
Vanagienë (Repðytë) Kostë 1283
Vanagienë (Stukaitë) Irena 1431,?1432
Vanagienë (Þemaitytë) Aldona 1283
Vanagienë Aldona 1016, 1218, 1283, 1293
Vanagienë Alma 1218
Vanagienë Genovaitë 1036
Vanagienë Irena 1428
Vanagienë L. 649
Vanagienë Laima 2247
Vanagienë Laimutë 2246, 2247
Vanagienë Marija 1034, 2262
Vanagienë Natalija 634, 1033, 1035, 1036
Vanagienë Ona 947
Vanagienë Stefanija 831
Vanagienë Teresë 895
Vanagienë V. 1712
Vanagienë Vanda 1022
Vanagienë Veronika 1734
Vanaginskas 712, 730, 1055
Vanaginskas Antanas 691
Vanaginskas Balys 691
Vangas Pranas 1032
Vangas Stanislovas 1034
Varaðkevièius Zigmas 1783
Varenbergienë Marija 1331
Varkauskai 429
Varkauskaitë Stefanija 424
Varkauskas Antanas 429
Varkauskas Jonas 429
Varkauskas Petras 429
Varkauskas Vincas 429
Varnaitë Kostancija 549
Varnaitë Liucija 947
Varnaitë Stasë 836
Varnaitë Teklë 1040
Varnaitë Vanda 837
Varnas 541, 746, 945, 1672
Varnas A. 1421,?1424,?1425,?1426
Varnas Adomas 2138
Varnas Antanas 711, 945
Varnas Jonas 15, 27, 658, 837, 1171, 2265
Varnas Juozas 658, 711, 945, 946
Varnas Jurgis 658
Varnas M. 1085, 1086
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Varnas Napalys 658
Varnas Povilas 500, 541, 711, 945, 1388
Varnas Pranas 549, 711, 945
Varnas Stasys 947
Varnas Valentinas 836
Varnienë Anastazija 641, 653, 946, 947,
1394, 1565, 1567, 1568, 1632
Vartbegë Hermanas 207, 210, 211,9, 2120
Vartburgietis Hermanas 2112
Vasilenko Aleksandras 413
Vasilenko Juozas 413
Vasilevièienë Danutë 851
Vasilevskis Teofilius 1224
Vasiliauskaitë Onutë 1242
Vasiliauskaitë Viktorija 2105
Vasiliauskas Jonas 2104
Vasiliauskienë (Gaidytë) Laima 839
Vasiliauskienë A. 1929
Vasiliauskienë Aldona 1324
Vasiliauskienë Juzë 2104
Vasiliauskienë Pelagëja 786
Vasiliauskienë Veronika 1823
Vasilionka 588
Vasilionka Aleksandras 906
Vasilionka Vladas 503, 514, 515, 661, 805
Vasilionky Piotr Fedorovy 905
Vasilionok Konstantin 905
Vasilionok Petr 905
Vasilionok Teodor 905
Vasiljeva 748
Vasiljevièius Maikas 240
Vasilkevièius Kazimieras 1223
Vasinauskas P. 1151
Vasiukevièius Petras 1222
Vasiulienë S. 740, 744
Vasiulienë Stefanija 738, 739, 742, 743
Vaðkas Jonas Algimantas 1066
Vaðkeliai 236, 667, 1054, 1061, 1063, 1150,
1413, 1672, 1776
Vaðkelienë 374, 1187
Vaðkelienë (Bislytë) Ona 1283, 1497
Vaðkelienë (Klevinskaitë) Kristina 751
Vaðkelienë (Stasiðkytë) Aldona 511
Vaðkelienë Aldona 518, 1053, 1060, 1217,
1770, 1217
Vaðkelienë Bronë 518, 607
Vaðkelienë Bronislava 495, 606
Vaðkelienë Danutë 1020
Vaðkelienë Elþbieta 1042
Vaðkelienë Emilija 986
Vaðkelienë Kristina 720, 751
Vaðkelienë Ona 740, 809, 1648, 1741
Vaðkelienë Rima 1056, 1336
Vaðkelienë Stasë 1061
Vaðkelienë Stefanija 1336
Vaðkelienë Teofilë 1150
Vaðkelienë V. 492
Vaðkelienë Valë 1217, 1275
Vaðkelienë Valerija 723, 725, 726, 1311,
2193
Vaðkelienë Vesta 720, 1275
Vaðkelienë Zofija 1061, 1340, 1516, 1522
Vaðkelienës (Bislytë) O. 1077
Vaðkelis 216, 430, 494, 496, 1206, 1073
Vaðkelis Juozapas 787
Vaðkelis A. 234, 673, 2019
Vaðkelis Albertas 1023, 1042, 1044
Vaðkelis Aleksandras 705
Vaðkelis Aleksys 1061
Vaðkelis Algimantas 720, 1064, 1275
Vaðkelis Algirdas 1101, 2193
Vaðkelis Alvydas 723, 726, 1275, 1311
Vaðkelis Andriejus 982
Vaðkelis Antanas 691, 945, 965, 1023,
1042, 1057, 1243, 1359
Vaðkelis Augustinas 1047, 1048, 1050,
1057
Vaðkelis B. 853
Vaðkelis Balys 691, 1023, 1042, 1360, 1778
Vaðkelis Bronius 15, 28, 369, 1061, 1171,
1308, 1930, 2064, 2266
Vaðkelis Domininkas 969, 1023, 1039,
1042, 1054
Vaðkelis Feliksas 658, 1204, 1243, 1423
Vaðkelis Gasparas 1411

Vaðkelis Jeronimas 685, 690, 944, 1056,
1073, 1559
Vaðkelis Jerþis 983
Vaðkelis Jonas 11, 23, 500, 705, 945, 1023,
1061, 1073, 1166, 1416, 1559, 1596, 1676
Vaðkelis Juozas 569, 1050, 1061, 1064,
1069, 1754
Vaðkelis Jurgis 914
Vaðkelis Kazimieras 982
Vaðkelis Kazys 983
Vaðkelis Kostas 986, 987
Vaðkelis Liudvikas 1023
Vaðkelis Martynas 982
Vaðkelis Mykolas 1063
Vaðkelis Povilas Algirdas 15, 28, 232, 234,
944, 1021, 1086, 1171, 2064, 2267, 2268,
2269, 2270
Vaðkelis Pranas 690, 945, 1023, 1042,
1045, 1125, 1676
Vaðkelis Rapolas 705
Vaðkelis Stanislovas 1024
Vaðkelis Steponas 983, 1061
Vaðkelis Tadas 720
Vaðkelis Tautvydas 720
Vaðkelis V. 712, 853
Vaðkelis Valentinas 1023
Vaðkelis Vytautas 712, 1055, 1058, 1778,
1781
Vaðkelis Zigmantas 1023, 1026
Vaðkelytë 1354
Vaðkelytë Adelë 2219
Vaðkelytë Anelë 810
Vaðkelytë Anelija 1043
Vaðkelytë Cecilija 417
Vaðkelytë E. 236
Vaðkelytë Elvyra 234
Vaðkelytë Elþbieta 1023
Vaðkelytë Emilija 1023
Vaðkelytë Ieva 1186
Vaðkelytë Lina 1749, 1750
Vaðkelytë Marija 1054
Vaðkelytë Marytë 865, 1031
Vaðkelytë Nijolë 935
Vaðkelytë Ona 1042
Vaðkelytë P. 236
Vaðkelytë Palmira 234, 1094
Vaðkelytë Roma 1754
Vaðkelytë Rozalija 1025
Vaðkelytë Veronika 429, 789
Vaðkelytë Þemyna 720
Vaðkelytë-Balèiûnienë B. 1290, 1226, 1931
Vaðkelytë-Lisauskienë Ona 1058
Vaðkelytë-Sirvydienë Anelija 1043
Vaðkelytë-Vanagienë Rozalija 1026
Vaðtakaitë Genutë 836
Vebas Dominykas 405, 786
Vebas Jonas 1072
Vebas O. 428
Vëbra Aleksas 935
Vëbra Balys 889
Vebra Dominykas 888, 889
Vëbra Jonas 1569
Vëbra Pranas 968
Vëbra R. 1180
Vëbraitë Viktorija 875
Vëbraitë Ona 416, 417
Vebraitë-Indraðienë Ona 889
Vëgëlë 1150
Vegelienë (Ðatkutë) Salomëja 1006
Vegelis Jonas 781
Veikðrytë Mikalina 991
Veinis Simonas 784
Velaniðkytë 874
Velbasys J. 1727
Velbasys Jurgis 416, 418
VelbasysV. 1727
Velëniðkis 597
Velëniðkis Pranas 951
Veleniðkis Pranas-Demokratas 556, 558
Velièka 740, 741
Velièka Gasparas 2136, 2135, 2136
Velièka Jonas 1818
Velièkaitë-Petronienë Bronë 1797
Velièkienë Bronë 708
Velièkienë Eugenija 707

Veluèiai 233, 496
Velulytë L. 236
Velutienë 748
Velutienë Anastasija 410
Velutienë Konstancija 1040
Velutienë Ona 837
Velutienë Stasë 626
Velutienë Vytautë 1103
Velutis 494, 710, 866, 1069
Velutis A. 2019
Velutis Antanas 419, 423, 638, 1086
Velutis Bronius 573
Velutis Feliksas 1069
Velutis Ferdinandas 657, 1404
Velutis Gasparas 860, 1069
Velutis J. 494, 1031, 1237
Velutis Jonas 423, 1031, 1039, 1040, 1045,
1066, 1069, 1242, 1243
Velutis Mykolas 1066
Velutis Motiejus 1242, 1243
Velutis P. 237
Velutis Petras 691, 836
Vëlutis Pranas 423, 866, 2100
Velutis Stasys 233
Velutis Vladislovas 1280
Velutytë Aldona 1186
Velutytë Anelë 900
Velutytë Danutë 1799
Velutytë Emilija 1043
Velutytë Gintarë 1094
Velutytë Ona 699
Vencevièaitë Jadvyga 2229
Venckovièius Tomas 1223
Venclauskis K. 2284
Venclovas Antanas 493
Venclovas B. 1013
Vengelienë Saulë 2060
Venglikas Petras 471
Veniksas Janas 1535
Venskûnas J. 1547
Venslavièienë Loreta 1299
Venslovas P. 628
Vepðtienë Julija 2002
Vercinkevièius Juozas 1861
Verd Dþ. 2255
Vereþèinskis 920
Veriovkina 386, 451
Veriovkinas 450
Vernë Klodas 1535
Veronezë Paolo 1534
Verpakovskytë Viktorija 2237, 2241
Verslovienë Ona 1667
Verðickas I. 75,?76,?77
Verðila Juozas 891
Veselis Zigmas 1783
Veteikis 511
Veteikis Antanas 570
Veteikis Jonas 506, 605
Vëtienë Vaida 550
Veþikovskis Paulius 1223
Viburienë Filomena 550
Vièinaitë Laura 2224
Vièinaitë Rûra 2224
Vièinas Rimantas 2224
Vidugiris Juozas 473
Vienaþindis Antanas 2000
Vienaþindytë B. 815
Vienoþinskis Justinas 1542
Vienuolis-Þukauskas Antanas 2256
Vigëlis Juozas 1066
Vikaitë (Vitkaitë, Vitkevièiûtë) Ona 2238
Vikaitë Ona 2241
Vikonis 1132
Vilèinskas 208
Vilèinskas J. 2279
Vilèinskas P. 189191,?200,?201, 205
Vildþiûnas Jonas 379, 380
Vileiðis Antanas 2234
Vileiðis Jonas 2234
Vileiðis Petras 2234
Vileiðytë Birutë 2238, 2241
Vileiðytë-Tursienë Birutë 2236
Vilëniðkis 378, 493, 577
Vilëniðkis J. 746
Vilëniðkis Jurgis 745, 746, 2117

2347

UÞPALIAI II

Vileniðkis P.-Demokratas 619
Vilimas Kostas 2159, 2163
Vilimas Stasys 719
Vilimienë Graþina 719
Vilimienë Irena 1067
Viliûnai 792, 793
Viliûnaitë Agota 409
Viliûnaitë Indrë 792
Viliûnas 494
Viliûnas B. 793
Viliûnas Balys 791
Viliûnas Boleslovas 791
Viliûnas Dalius 792
Viliûnas Giedrius 792
Viliûnas Irmantas 792
Viliûnas Juozapas 409
Viliûnas Justinas 438
Viliûnas Povilas 745, 791, 792
Viliûnas Þydrius 792
Viliûnienë 638
Viliûnienë Grasilda 791
Vilkelis 1656
Vilsonas 2144
Vilsonas E. 1328
Viluèiai 1062
Viluètis Juozas 496
Vilumas Petras 1067
Vilûnas 1067
Vilûnas Vytautas 791
Vilûnienë 1067
Vilutienë Kotryna (Katrë) 430
Vilutienë O. 1653
Vilutienë V. 1659
Vilutis 961, 1061, 1146, 1656
Vilutis (Èioèinis) 1359
Vilutis A. 234, 961
Vilutis Alvydas 502, 1336
Vilutis Anicetas 961, 962
Vilutis Antanas 237, 419, 431, 501, 625,
962, 1025, 1676
Vilutis B. 588, 590, 1099
Vilutis Bronius 605, 625, 962, 1071
Vilutis D. 234
Vilutis Domininkas 658, 961, 962, 1025
Vilutis Edvardas 962
Vilutis Ferdinandas 1341
Vilutis G. 1130
Vilutis Ignas 1025
Vilutis J. 693
Vilutis Jonas 415, 420, 427, 428, 431, 625,
1022, 1025, 1041, 1071
Vilutis Juozas 420, 431, 693, 694, 812,
1061, 1086
Vilutis Jurgis 406, 427, 428, 1043
Vilutis Kazimieras 422, 424, 961, 962
Vilutis Kazys 415, 420, 426, 1412
Vilutis Matas 866
Vilutis Mykolas 1025, 1042
Vilutis Petras 417, 962, 1041
Vilutis Pranas 419, 431
Vilutis Stasys 1071
Vilutis Valentinas 1025
Vilutis Vincas 1676
Vilutis Vincentas 431, 1359
Vilutis Vytautas 234, 496
Vilutytë 1073
Vilutytë Aldona 234
Vilutytë Anelija 427, 428, 429
Vilutytë Angelë 431
Vilutytë Audronë 234
Vilutytë Barbora 817
Vilutytë Bronë 431
Vilutytë Elena 1041
Vilutytë Elþbieta 1026, 1041
Vilutytë Grasilda 1042
Vilutytë Judita 2238, 2240
Vilutytë Karolina 1024, 1025, 1039
Vilutytë Konstancija 1025, 1041
Vilutytë Laima 234
Vilutytë Marija 1041
Vilutytë Pranciðka 1025
Vilutytë Rozalija 1025
Vilutytë Skolastika 435
Vilutytë V. 1074
Vilutytë Valë 1073

Vilutytë Valerija 431, 1342, 1344
Vilutytë-Gineitienë Valerija 431
Vilutytë-Kavolienë Adelë 962
Vingelienë S. 2061
Vingelys 523
Vingilis Kazys 503, 514
Vingilis Povilas 514
Vingilys 523
Vinkðnelis Petras 1282
Vinkðnelis Titas 1224
Vinkðnelytë Bronë 1282
Virbaðius Egidijus 1294
Virbickas Lionginas 1996
Visockaitë 2119
Visockaitë Genovaitë 1914
Visockaitë Nijolë 1914
Visockaitë Regina 1914
Visockaitë Vanda 1914
Visockaitë-Rimkevièienë Nijolë 1914
Visockas 782
Visockienë (Lipinskaitë) Genovaitë 781,
782, 783
Visockienë G. 782, 1404
Visockienë Genovaitë 1283, 1914
Visockis A. 404
Visockis Aleksandras 413
Visockis Filipas 413
Visockis Ignatijus 412, 413
Visockis Ivanas 413
Visockis Michailas 413
Viðèiakas J. 2189
Vitaitë Rima 1297
Vitkaitë Elþbieta 2016
Vitkaitë-Juknienë Elþbieta 493
Vitkauskas P. 2012
Vitkauskas V. 1971
Vitkelienë Rozalija 974
Vitkelis Antanas 974
Vitkelis Bronius 974
Vitkelis Petras 974
Vitkelytë Antanina 974
Vitkelytë Emilija 974
Vitkelytë Stefanija 974
Vitkelytë Tamara 974
Vitkûnas Artûras 1068
Vitkûnas J. 1802, 1983
Vitkûnas Jonas 1088, 1986
Vitkûnienë Daiva 724, 725
Vitkus Algirdas 1985, 1987
Vitkus J. 429, 499, 1176
Vitkus Kæstutis 751
Vitkus Mykolas 1067
Vitkus R. 1130
Vitkutë Ona 1125
Vitonis Jonas 1064
Vitonis Juozas 493, 1064
Vitonis Mykolas 1064
Vivaldi A. 2254
Vizbarienë Danutë 891
Vizgirdas Sebastijonas, brolis 1222
Viþë Lebren E. 1535
Viþinienë Gelmina 941
Vydûnas 781
Vygëlienë Stasë 1012, 1013, 1018, 1019
Vygëlis Antanas 1013
Vygëlis Bronius 519, 607, 625, 1013, 1648
Vygëlis Jonas 625, 1012, 1013
Vygëlis Kazimieras 1012, 1013
Vygëlis Vaclovas 981, 982
Vygëlis Vytautas 696
Vygëlytë 362
Vygëlytë Adelë 1013
Vygëlytë Janina 1013
Vygëlytë Ona 1013, 1026
Vygëlytë Urðulë 1013
Vygëlytë Veronika 1013
Vysockis Vasilijus 438
Vyðniauskas B. 1545
Vytautas Didysis 251
Vyþintaitë 2271
Vyþintaitë Birutë 1006
Vyþintaitë Graþina 1006
Vyþintaitë Konstancija 1002
Vyþintaitë-Kaèerauskienë Graþina 1290,
1767
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Vyþintaitë-Zinkevièienë Birutë 990
Vyþintas A. 82, 1291, 1305, 2202, 2273,
2274, 2275, 2276
Vyþintas Aleksas 730, 1006
Vyþintas Algirdas 15, 28, 373, 730, 1006,
1171, 1290, 13021304, 1308, 1316, 2064,
22712274, 2276, 2277, 2311
Vyþintas Benediktas 2271
Vyþintas Dominykas 728, 729, 730, 731,
999, 1001, 1005, 1006
Vyþintas Gediminas 2275
Vyþintas Jonas 2271
Vyþintas Pranas 1006
Vyþintas Þilvinas 2275
Vyþintienë Ligija 2275
Vyþintos 1001
Voiðvilienë J. 964
Voldemaras A. 389, 2044
Voldemaras Augustinas 390, 2045, 2282
Volkovas Mykolas 430
Volkvinas 206
Vologdinas 1951
Volskis Juozas 984
Volungevièius J. 105
Vonbauk 586
Voruta Mindaugas 206
Vosylius Juozas 1539
Voskresenskis A. 421
Vrubliauskai 236
Vrubliauskaitë Irena 233
Vrubliauskas Bronius 233
Vrubliauskienë Marytë 741, 742
Vulfstanas 205
Vþesnevskis E. 400

Z
Zabalevièienë Danutë 1335
Zabalevièiûtë E. 1336
Zabalevièiûtë Jurgita 1094
Zabarauskas R. 2061
Zabarauskienë (Kalinskaitë) Eleonora 1006
Zabarskaitë T. 1120
Zaberezinskis Jonas Jonaitis 239
Zaberskas K. 2211
Zabiela Gintautas 4, 187,?188190, 1051
Zabiela Vilius 952
Zabiela Vytautas 2086
Zabielaitë Gitana 953
Zabielaitë Ona 1146
Zabielaitë Vanda 2086, 2087
Zablockas Kaliosantas 214
Zaborovskis Jegoras 412
Zaborskaitë Vanda 1537
Zaborskienë Janina 1005
Zaborskytë Audronë 2229
Zabukaitë-Velutienë Eleonora 573
Zabukaitë-Vilutienë S. 853
Zabukas 486, 590, 956, 1360
Zabukas Antanas 395, 580, 1360, 1373,
1778
Zabukas Vytautas 713
Zabukonis 1064
Zabulioniai 2056
Zabulionienë E. 603
Zabulionienë Karolina 809
Zabulionis Aleksandras 809
Zabulionis Antanas 973
Zabulionis Juozas 514, 519, 1064, 1065
Zabulionis P. 514, 1997
Zabulionytë Atilija 2046
Zabulionytë Ona 7, 809, 2306
Zabulis 363
Zabulis Juozas 588
Zabulis K. 853
Zabulis Pranas 496
Zabulytë J. 80, 1407
Zabulytë Jolanta 10, 22, 1165, 1407, 2302,
2306
Zacharis Abraomas 393
Zacharis Abromas Jorgelis 1133
Zagreckas Povilas 1785
Zairys Kazys 958
Zakarevièius J. 453
Zakarevièius Jonas 451
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Zakarka Juozas 1000, 1004
Zakarka Klemensas 960
Zakarka Pranas 500, 1000, 1003, 1004
Zaknienë 1178
Zakorskaitë-Vedrickienë 1056
Zaleckas 219, 236, 655
Zaleckis 375, 664
Zaleskis Algimantas 480
Zaleskis Antanas 1224
Zaleskis Bronius 478, 479, 480
Zaleskis Juozapas 1222
Zaleskis Paulius 1221 A
Zaleskis Tadas 2285
Zamauskaitë 693
Zamauskas Balys 1003
Zamauskas Bronius-Kietis 558, 565
Zamauskas Petras 958
Zamparskas Ksaveras 481
Zapolskienë Vida 1062
Zaranka Domas 486
Zaranka Jonas 492, 1076
Zaranka Petras 1076
Zaranka Povilas 492
Zaranka Vincas 492
Zarankaitë Eleonora 886
Zavadskas Juozas 559, 561, 564, 565, 568
Zboraþskis Steponas 920
Zdanavièienë Genë 986
Zdanevièienë L. 749
Zelmanas 393, 1374
Zemèiûgovas 252
Zeneviè Piotr 905
Zibënas Stasys 605
Ziberkas Alfonsas 493, 1064
Ziberkas Jonas 1065, 1815
Ziberkas Leonas 1094
Zidaras 1661
Zienkavièius 1194
Zigmantas III 241
Zikaras 2295
Zikaras Juozas 1902
Zimanas G. 2294
Zimanas Henrikas 386, 2047, 2293
Zinkevièienë Birutë 7, 19, 727, 728, 1187,
2306
Zinkevièius Z. 1647
Zitikienë Elena 1131
Zitikis I. E. 187
Zizirskas 392
Zlatkus Antanas 872
Zovytë Aldona 1282
Zruolia 483
Zruolienë 483
Zuokienë Agnë 1917, 1919
Zurofas 592

Þ
Þaibas 540, 542
Þaibutë Virginija 935
Þakavièius 2110
Þakavièius Petras 2118
Þaldokienë Eurelija 1066
Þalimas Dainius 1792
Þegûnaitë Indrë 2224
Þegûnienë Paulina 1066
Þeligovskis 2042
Þemaitë 853, 854, 1003, 1061, 1986, 2048
Þemaitienë Ramunë 856, 1336
Þemaitienë V. 653
Þemaitienë Valë 1731, 1733
Þemaitienë Vitalija 1218
Þemaitis 577, 579
Þemaitis A. 694, 815
Þemaitis Kazys 497, 498, 603, 838
Þemaitis V. 592
Þemaitis Vladas 593
Þemaitis Zigmas 2082
Þemaitis-Vytautas Jonas 1791
Þemaitytë Bronë 1987
Þemaitytë Regina 874
Þemaitytë-Naruðevièienë B. 1101
Þibënas Anicetas 572
Þibënas Stasys 570, 571, 572, 625
Þièkus Ipolitas 765

Þigaitis R. 2254
Þigutaitë Janë 1179
Þilënaitë Raminta 378
Þilënas Alfonsas 2091
Þilënas Algimantas 2003
Þilënas Anupras 986
Þilënas D. 220, 1907
Þilënienë Virginija 1907
Þilevièius J. 2254, 2138
Þiliai 599
Þilienë (Urbonavièiûtë) A. 512
Þilienë A. 1316
Þilienë Aldona 638
Þilienë Anelija 831
Þilienë Antanina 969
Þilienë Apolionija 831
Þilienë Kazë 831
Þilienë Marijona 969
Þilinskaitë Kostë 837
Þilinskaitë Ona 836, 837
Þilinskas Antanas 1015
Þilinskas G. 1192, 1583
Þilinskas Kostas 658, 812
Þilinskas Vladas 497, 911
Þilinskienë (Prievelytë) Genovaitë 1016
Þilinskienë Auksë 1105
Þilinskis Petras 1065
Þilis 518
Þiliûtë V. 1179, 1180
Þilys Albinas 1021
Þilys Alfonsas 831
Þilys Antanas 1021
Þilys Bronius 495, 969, 1244
Þilys Edvardas 848, 1058, 1275
Þilys Faustas 831
Þilys Gintautas 969
Þilys Jonas 831
Þilys Juozas 831, 968, 969
Þilys Petras 229, 504, 969
Þilys Vytautas 969
Þilys Vladas 831
Þilytë Elþbieta 1023, 1042
Þilytë Emilija 1040
Þilytë Marytë 831
Þilytë Rasa 969
Þilytë Vanda 969
Þilytë Veronika 1182, 1183, 1214
Þilytë-Juodelienë Emilija 1040
Þilytë-Rimkienë Stasë 969
Þilytë-Vaðkelienë Elþbieta 968
Þiugþda Juozas 1149
Þiugþda Juozas 2293
Þiugþdos 2115
Þiurlis A. 2282
Þiûsmanas 392, 668
Þiþienë Vida 8, 20, 2306
Þygimantas 208, 210
Þygimantas Augustas 239, 240, 241, 392
Þygimantas II 1194
Þygimantas Kæstutaitis 207, 211, 251
Þygimantas Senasis 238, 239
Þymantas S. 2285, 2286
Þymantienë J. 781
Þlëja 572
Þlëja Petras 571, 572
Þlëja Petras-Uþkurys 572
Þlëja Zigmas 571
Þmuidzinavièius A. 1539, 1540
Þostautas 2124
Þukaitë Dalia 2226
Þukas A. 1977
Þukas K. 480
Þukausaitë Emilija 406
Þukauskaitë Karolina 406
Þukauskaitë Marijona 406
Þukauskaitë Viktorija 406
Þukauskaitë-Ðutienë Marijona 407
Þukauskas 597
Þukauskas Antanas 406
Þukauskas Balys-Þaibas 506, 538, 539, 540,
542, 545, 546, 547, 548, 558, 561, 599
Þukauskas Jonas 406
Þukauskas Jurgis 406
Þukauskas S. 1976, 1977
Þukauskas-Vienuolis 580

Þukauskienë Teofilija 407
Þukovas G. 2288
Þukovas Georgijus 2288
Þulonienë (Leikaitë) Rima 839
Þurauskaitë Marija 1034
Þurauskas 1034
Þurauskienë 423
Þurkevièienë Geda 1300
Þustkis 392
Þvikas V. 955
Þvinys 864
Þvirblaitë Veronika 1040
Þvirbliai 1054, 1060
Þvirblienë (Vinkðnelytë) Elena 1282
Þvirblienë Vida 1048
Þvirblis A. 1053
Þvirblis Algimantas 1048, 1050, 1057
Þvirblis Juozas 1048, 1049
Þvirblis Valentinas 1054
Þvirblys Algimantas 1054
Þvirblytë Regina 1282
Þvirblytë-Indraðienë Domicelë 1057
Þvirblytë-Mieèienë Reda 1057
Þvirblytë-Pangonienë Adelë 1057
Þvironai 218, 381, 382, 389, 443, 446, 574,
825, 826, 945, 2038, 2132, 2280
Þvironai A. ir V. 916
Þvironaitë 603
Þvironaitë Aurelija 1734
Þvironaitë Emilija 818, 2046
Þvironaitë Ona 818
Þvironaitë Sigutë 2129, 2290, 2294
Þvironaitë V. 657, 662
Þvironaitë Valerija Ona 1068
Þvironaitë Veronika 379, 390, 605, 667,
818, 2113, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132,
2278, 2279
Þvironaitë Vida 750
Þvironaitë Zofija 823
Þvironaitë-Kirvelienë Emilija 2038
Þvironas Antanas 6, 15, 18, 28, 220, 222,
369, 370, 379, 384386, 389, 395, 443, 449,
453, 482, 506, 661, 750, 784, 816, 818, 825
828, 1101, 1142, 1154, 1171, 1187, 1308,
1311, 1323, 1424, 2038, 2039, 2047, 2049,
2056, 2064, 2079, 2129, 2130, 22782290,
2292, 2293, 2306
Þvironas Jonas 380, 381, 383, 384, 385,
386, 450, 514, 577, 580, 818, 2119, 2279,
2295
Þvironas Juozas 379, 381, 383, 384, 386,
389, 390, 391, 1079
Þvironas Juras 2296
Þvironas Jurgis 492
Þvironas Kazys 15, 28, 369, 828, 1171,
2295, 2296, 2297
Þvironas Martynas 492
Þvironas P. 494, 661, 673
Þvironas Povilas 383, 384, 818, 2280, 2287
Þvironas Pranas 657, 666, 818, 828, 1154,
2289
Þvironas Raimondas 818
Þvironas Rimas 2296
Þvironas Ringis 390, 1154, 2038, 2289
Þvironas Saulius 2296
Þvironas Stasys 577, 629, 658
Þvironas Vincas 658, 991
Þvironienë 693, 828
Þvironienë (Ramoðkaitë) Urðulë 383
Þvironienë A. 390
Þvironienë Adelë 991
Þvironienë Adolfina 2287, 2289
Þvironienë Eugenija 2296
Þvironienë J. 2131
Þvironienë V. 666
Þvironis Jonas 1071
Þvyronaitë Agnieðka 409
Þvyronaitë Veronika 14, 26, 1170, 2229
Þvyronas Juozapas 409
Þvyronas Norbertas 409, 410
Þvyronas Petras 406, 409
Þvyronienë Petronëlë 409
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W
Waszkielis Andrziej 982
Waszkielis Antoni 982
Waszkielis Marcin 982
Wehner J. S. 1259, 1193
Weyssenhoffas 761
Wenner J. S.
Willamas 1242
Willis R. 1515
Wirikovskis Arnolfas 241
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ÞEMËLAPIAI

Buvusio Uþpaliø valsèiaus þemëlapis, sudarytas pagal
1923 m. Lietuvos gyventojø suraðymo duomenis.
Sudarë UAB Þemëlapiø artelë kartografë
Aira Dubikaltienë
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Lietuvos valsèiai

Buvusio Uþpaliø valsèiaus demografinis þemëlapis.
Sudarë UAB Þemëlapiø artelë kartografë Aira Dubikaltienë
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Lietuvos valsèiai

Uþpaliø seniûnijos demografinis þemëlapis.
Sudarë Vidmantas Jurka
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ÞEMËLAPIAI

Uþpaliø miestelio þemëlapis. Sudarë UAB Þemëlapiø artelë kartografë Aira Dubikaltienë
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ÞEMËLAPIAI

Buvusiø Lietuvos
valsèiø þemëlapis.
Tamsiai iðskirtas
Uþpaliø valsèius.
Sudarë
UAB Þemëlapiø
artelë kartografë
Aira Dubikaltienë
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Buvusiø Lietuvos valsèiø abëcëlinis sàraðas
Adùtikis
Akmìnë
Alantâ
Aleksandravºlë
Alytùs
Ålovë
Als¸dþiai
Alvítas
Andrióniðkis
Anykðèia¤
Antålieptë
Antanåvas
Antåzavë
Ariógala
Amintâ
Aukðtådvaris
Auktóji Panemùnë
Aukðtup¸nai
Båbtai
Baisógala
Balbiìrikis
Bãlninkai
Barstôèiai
Ba»tninkai
Barzda¤
Batakia¤
Baziliónai
Berèi¿nai
Betôgala
Bírtonas
Bírþai
Bûblìliai
B¾dvietis
Butrimónys
Ceikinia¤
Èedasa¤
Èìkikë
Èyp¸nai
Darb¸nai
Da÷gai
Da÷gailiai
Dauj¸nai
Debe¤kiai
Degùèiai
Déltuva
Dievìnikës
Dotnuvâ
Dovila¤
Drùskininkai
D¿ktas
Dùsetos
E¤ðiðkës
Endriejåvas
E»þvilkas
Gadûnåvas
Gaidìliai
Gargþda¤
Garliavâ
Gasèi¿nai
Ga÷rë
Geguþínë

Gelìþiai
Geµgaudiðkis
Gélvonai
Giedra¤èiai
Gi»kalnis
Giþa¤
Graþíkiai
Gri¹kiðkis
Gríkabûdis
Gr¾ðlaukë
Gruzdþia¤
Gudìliai
Gudþi¿nai
Gulbina¤
Iglikºliai
Ignalinâ
Ylakia¤
Ilgiþia¤
Ilguvâ
I§bradas
I¹turkë
Janåpolë
Janåvas
Janka¤
Jai¿nai
Jiìznas
Jonavâ
Jonikºlis
Jõniðkis
Jõniðkis (Molëtø r.)
Jósvainiai
Juknãièiai
Juodãièiai
Júodupë
Jùrbarkas
Jûþinta¤
Kabìliai
Kaiðiadórys
Kalesni¹kai
Kaµtanënai
Kaµtinënai
Kalvarijâ
Kamaja¤
Kåpèiamiestis
Karkl¸nai
Karm¸lava
Ka»tena
Katôèiai
Ka÷nas
Ka÷piðkiai
Kavãrskas
Kazlÿ Rûdâ
Këdãiniai
Keµmë
Ketùrvalakiai
Kybãrtai
Kidulia¤
Kietåviðkës
Kinta¤
Klebíkis
Klôkoliai

Klóvainiai
Kråkës
Kråþiai
Krekenavâ
Kretingâ
Kretingålë
Kria÷nos
Krinèínas
Kriuka¤
Kri¾kai
Krókialaukis
Krosnâ
Krúonis
Kruopia¤
Kuèi¿nai
Kùktikës
Kudírkos Na÷miestis
Kulia¤
Kùpikis
Kuprìlikis
Kurklia¤
Kurð¸nai
Kúrtuvënai
Kv¸darna
Kvetka¤
Kvietíkis
La¤þuva
Lankìlikiai
Låpës
La÷ksargiai
La÷kuva
Lazdíjai
Leckavâ
Léipalingis
Lek¸èiai
Leli¿nai
Lenkímai
Le¹tvaris
Lyduõkiai
Lôgumai
Li¹kmenys
Linkuvâ
Liolia¤
Likiavâ
Liubåvas
Liudvinåvas
Lukðia¤
Luõkë
Mãiiagala
Marcinkónys
Marijãmpolë
Maþe¤kiai
Mìdininkai
Merkínë
Mekùièiai
Metelia¤
Mick¿nai
Mielag¸nai
Mîeþiðkiai
Mikalíkiai
Miroslåvas

Mol¸tai
Mósëdis
Mùsninkai
Nåtkiðkiai
Naujåmiestis
Naujóji Vílnia
Nedzîngë
Nemaj¿nai
Nemåkðèiai
Nemenèínë
Nemunãitis
Nemunºlio Radvílikis
Nevar¸nai
Obìliai
Õnuðkis
Pabãiskas
Pabérþë
Påbirþë
Pabradº
Padovinôs
Padubysýs
Paeþerºliai
Paeþeria¤
Pag¸giai
Pagiria¤
Pågramantis
Pajevonýs
Paj¿ris
Pakaµniai
Pakapº
Pakrúojis
Pakúonis
Palangâ
Pandëlýs
Panemunºlis
Panemùnis
Panevëþýs
Panoteria¤
Papílë
Papilýs
Paróvëja
Pasvalýs
Paiãuë
Pauvýs
Pavitinýs
Paupínë
Paþãislis
Perlojâ
Pérnarava
Petrai¿nai
Piktup¸nai
Pílvikiai
Piniavâ
Pivai¿nai
Plåteliai
Plókðèiai
Plùngë
Prîekulë
Prîenai
Pùmpënai
Puniâ
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Pùalotas
Radvílikis
Ragìliai
Raguvâ
Raitini¹kai
Ramôgala
Raséiniai
Raud¸nai
Raudìnis
Raudóndvaris
Raudõnë
Rieº
Rietåvas
Rimº
Rõkiðkis
Rozalímas
Rudaminâ (Lazdijø r.)
Rudaminâ (Vilniaus r.)
R¾diðkës
Rùdnia
Ru§ðiðkës
Sålakas
Salanta¤
Saldùtikis
Salõèiai
Sangrûdâ
Sasnavâ
Sa÷gos
Sedâ
Seiríjai
Semelíkës
Séndvaris
Serìdþius
Sidabråvas
Sîesikai
Símnas
Sintauta¤
Skaistgirýs
Skåpiðkis
Skaudvílë
Skiemónys
Skírsnemunë
Skudùtikis
Skuõdas
Slavíkai

Smalini¹kai
Smãlvos
Smiµgiai
Staèi¿nai
Ståkliðkës
Stõniðkiai
Str¿naitis
Stu§briðkis
Subåèius
Súostas
Surdìgis
Survílikis
Svëdasa¤
Ðakia¤
akôna
Ðaµèininkai
ãukënai
Ðeduvâ
Ðeðuõliai
Ð¸ta
Ðiaul¸nai
Ðiaulia¤
Ðilålë
Ðilavótas
ilùtë
íluva
imkãièiai
Ðimónys
írvintos
ùmskas
Ðunska¤
Ðv¸kðna
Ðvenèionºliai
Ðvenèiónys
Ðve¹teþeris
Tauj¸nai
Tauragº
Taurågnai
Telðia¤
Tirkðlia¤
Tôtuvënai
Tråkai
Tra÷pis
Trôkiai
Trok¿nai

Truskavâ
Truìliai
Turgìliai
Turþ¸nai
Tvìrai
Tverìèius
Ùbikë
Ûdríja
Ukmergº
Upôna
Utenâ
Uþpåliai
Ùþventis
Vabalni¹kas
Vadõkliai
Vãiguva
Vainùtas
Valkini¹kai
Vandþiógala
Varënâ
Va»niai
Vaðka¤
Vegìriai
Veisieja¤
Veiveria¤
Veivírþënai
Veliuonâ
Velþýs
Vìpriai
Vidìnikiai
Vidùklë
Viekðnia¤
Vîeintos
Vievilº
Vîevis
Vilkavíkis
Vilkijâ
Viµkyðkiai
Virbålis
Víakio Rûdâ
Vitôtis
Vôþuonos
Zapôkis
Zini¿nai
Þagårë

Þaiginýs
Þalióji
Þar¸nai
Þåsliai
Þeimìlis
Þe¤miai
Þélva
Þema¤èiø Kalvarijâ
Þema¤èiø Na÷miestis
Þema¤tkiemis
Þidíkai
Þieþmåriai
Þygãièiai
Þvirgþdãièiai

PASTABA. Ðiame
sàraðe neáraðyti uþ
dabartiniø Lietuvos
sienø atsidûræ
valsèiai (11):
Aknystâ (Latvija)
Berþini¹kai (Lenkija)
Bùdbergis (Latvija)
Gerv¸èiai (Baltarusija)
Krasnåvas (Lenkija)
Pùnskas (Lenkija)
Rodûniâ (Baltarusija)
Seina¤ (Lenkija)
Subåtë (Latvija)
Varanåvas (Baltarusija)
Víþainis (Lenkija)
Taip pat ðie valsèiai,
neturëjæ centrø (4):
Alótø valsèius
A¹tnemunio valsèius
Galsdonÿ valsèius
Javaråvo valsèius
Ið viso 408 valsèiai.
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Buvusiø Lietuvos valsèiø teritorinis sàraðas
ALYTAUS apskr.
Alytaus r.
Alytùs
Ålovë
Butrimónys
Da÷gai
Miroslåvas
Nemunãitis
Pivai¿nai
Puniâ
Raitini¹kai
Símnas
Ûdríja
Lazdijø r.
B¾dvietis
Janåvas
Kåpèiamiestis
Krosnâ
Kuèi¿nai
Lazdíjai
Léipalingis
Metelia¤
Rudaminâ
Seiríjai
Ðve¹teþeris
Veisieja¤
Varënos r.
Drùskininkai
Kabìliai
Likiavâ
Marcinkónys
Merkínë
Nedzîngë
Perlojâ
Rùdnia
Valkini¹kai
Varënâ
KAUNO apskr.
Jonavos r.
Jonavâ
Panoteria¤
Turþ¸nai
Þe¤miai
Kaiðiadoriø r.
Geguþínë
Kaiðiadórys
Kietåviðkës
Krúonis
Ru§ðiðkës
Þåsliai
Þieþmåriai
Kauno r.
Auktóji Panemùnë
Båbtai
Èìkikë
Garliavâ
Karm¸lava
Ka÷nas

Låpës
Paþãislis
Petrai¿nai (Kauno m.)
Raudóndvaris
Vandþiógala
Vilkijâ
Zapôkis
Këdainiø r.
Dotnuvâ
Gudþi¿nai
Jósvainiai
Këdãiniai
Kråkës
Pagiria¤
Pérnarava
Survílikis
Ð¸ta
Truskavâ
Prienø r.
Amintâ
Balbiìrikis
Bírtonas
Jiìznas
Klebíkis
Nemaj¿nai
Pakúonis
Prîenai
Ståkliðkës
Ðilavótas
Veiveria¤
Raseiniø r.
Ariógala
Betôgala
Gi»kalnis
Ilgiþia¤
Nemåkðèiai
Raséiniai
íluva
Vidùklë
Þaiginýs
KLAIPËDOS apskr.
Klaipëdos r.
Dovila¤
Endriejåvas
Gargþda¤
Kretingålë
Prîekulë
Séndvaris
Truìliai
Veivírþënai
Kretingos r.
Darb¸nai
Gr¾ðlaukë
Ka»tena
Kretingâ
Palangâ
Salanta¤

Skuodo r.
Barstôèiai
Ylakia¤
Lenkímai
Mósëdis
Skuõdas
Ðilutës r.
Gaidìliai
Juknãièiai
Katôèiai
Kinta¤
Nåtkiðkiai
Pag¸giai
Piktup¸nai
Sa÷gos
Stõniðkiai
ilùtë
Ðv¸kðna
Vainùtas
Viµkyðkiai
Þema¤èiø Na÷miestis
MARIJAMPOLËS
apskr.
Marijampolës r.
Antanåvas
Gudìliai
Iglikºliai
Kalvarijâ
Kazlÿ Rûdâ
Kvietíkis
Liubåvas
Liudvinåvas
Marijãmpolë
Mikalíkiai
Padovinôs
Raudìnis
Sangrûdâ
Sasnavâ
Ðunska¤
Víakio Rûdâ
Ðakiø r.
Barzda¤
Bûblìliai
Geµgaudiðkis
Gríkabûdis
Ilguvâ
Janka¤
Kidulia¤
Lek¸èiai
Lukðia¤
Paeþerºliai
Plókðèiai
Sintauta¤
Slavíkai
Ðakia¤
Þvirgþdãièiai
Vilkaviðkio r.
Alvítas
Ba»tninkai
Giþa¤

Graþíkiai
Ka÷piðkiai
Ketùrvalakiai
Kybãrtai
Lankìlikiai
Paeþeria¤
Pajevonýs
Pílvikiai
Vilkavíkis
Virbålis
Vitôtis
Þalióji
PANEVËÞIO apskr.
Birþø r.
Bírþai
Èyp¸nai
Gulbina¤
Kvetka¤
Nemunºlio Radvílikis
Påbirþë
Papilýs
Paróvëja
Súostas
Vabalni¹kas
Kupiðkio r.
Aukðtup¸nai
Kùpikis
Kuprìlikis
Skåpiðkis
Subåèius
Ðimónys
Panevëþio r.
Berèi¿nai
Gelìþiai
Krekenavâ
Mîeþiðkiai
Naujåmiestis
Panevëþýs
Piniavâ
Raguvâ
Ramôgala
Smiµgiai
Stu§briðkis
Vadõkliai
Velþýs
Pasvalio r.
Dauj¸nai
Jonikºlis
Krinèínas
Pasvalýs
Pùmpënai
Pùalotas
Salõèiai
Vaðka¤
Rokiðkio r.
Aleksandravºlë
Èedasa¤
Júodupë
Jûþinta¤
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Kamaja¤
Kria÷nos
Obìliai
Pandëlýs
Panemunºlis
Panemùnis
Ragìliai
Rõkiðkis
ÐIAULIØ apskr.
Akmenës r.
Akmìnë
Klôkoliai
Kruopia¤
Papílë
Vegìriai
Viekðnia¤
Joniðkio r.
Gasèi¿nai
Jõniðkis
Kriuka¤
Skaistgirýs
Zini¿nai
Þagårë
Kelmës r.
Karkl¸nai
Keµmë
Kråþiai
Liolia¤
Paiãuë
ãukënai
Tôtuvënai
Ùþventis
Vãiguva
Pakruojo r.
Klóvainiai
Linkuvâ
Lôgumai
Pakrúojis
Pavitinýs
Rozalímas
Staèi¿nai
Þeimìlis
Radviliðkio r.
Baisógala
Gri¹kiðkis
Pauvýs
Radvílikis
Sidabråvas
eduvâ
Ðiaul¸nai
Ðiauliø r.
Baziliónai
Gruzdþia¤
Kurð¸nai
Kúrtuvënai
Mekùièiai
Padubysýs
Pakapº
Raud¸nai
akôna
Ðiaulia¤

TAURAGËS apskr.
Jurbarko r.
E»þvilkas
Juodãièiai
Jùrbarkas
Raudõnë
Serìdþius
Skírsnemunë
Smalini¹kai
imkãièiai
Veliuonâ
Vievilº
Ðilalës r.
Kaµtinënai
Kv¸darna
La÷kuva
Paj¿ris
Ðilålë
Upôna
Tauragës r.
Batakia¤
Ga÷rë
La÷ksargiai
Pågramantis
Skaudvílë
Tauragº
Þygãièiai
TELÐIØ apskr.
Maþeikiø r.
La¤þuva
Leckavâ
Maþe¤kiai
Sedâ
Tirkðlia¤
Þidíkai
Plungës r.
Als¸dþiai
Kulia¤
Plåteliai
Plùngë
Rietåvas
Tvìrai
Þema¤èiø Kalvarijâ
Telðiø r.
Gadûnåvas
Janåpolë
Luõkë
Nevar¸nai
Telðia¤
Trôkiai
Ùbikë
Va»niai
Þar¸nai
UTENOS apskr.
Anykðèiø r.
Andrióniðkis
Anykðèia¤
Debe¤kiai
Kavãrskas
Kurklia¤

Skiemónys
Surdìgis
Svëdasa¤
Tra÷pis
Trok¿nai
Vîeintos
Ignalinos r.
Ceikinia¤
D¿ktas
Ignalinâ
Li¹kmenys
Mielag¸nai
Rimº
Tverìèius
Molëtø r.
Alantâ
Bãlninkai
Giedra¤èiai
I¹turkë
Jõniðkis
Mol¸tai
Skudùtikis
Vidìnikiai
Utenos r.
Da÷gailiai
Kùktikës
Leli¿nai
Pakaµniai
Saldùtikis
Taurågnai
Utenâ
Uþpåliai
Vôþuonos
Zarasø r.
Antålieptë
Antåzavë
Degùèiai
Dùsetos
I§bradas
Paupínë
Sålakas
Smãlvos
VILNIAUS apskr.
Ðalèininkø r.
Dievìnikës
E¤ðiðkës
Jaði¿nai
Kalesni¹kai
Ðaµèininkai
Turgìliai
Ðirvintø r.
Gélvonai
Mùsninkai
írvintos
Ðvenèioniø r.
Adùtikis
Kaµtanënai
Pabradº
Str¿naitis

Ðvenèionºliai
Ðvenèiónys
Trakø r.
Aukðtådvaris
Le¹tvaris
Õnuðkis
R¾diðkës
Semelíkës
Tråkai
Vîevis
Ukmergës r.
Déltuva
Lyduõkiai
Pabãiskas
Sîesikai
Ðeðuõliai
Tauj¸nai
Ukmergº
Vìpriai
Þélva
Þema¤tkiemis
Vilniaus r.
Mãiiagala
Mìdininkai
Mick¿nai
Naujóji Vílnia
Nemenèínë
Pabérþë
Rieº
Rudaminâ
ùmskas
BALTARUSIJA
Gerv¸èiai
Rodûniâ
Varanåvas
LATVIJA
Aknystâ
Bùdbergis
Subåtë
LENKIJA
Berþini¹kai
Krasnåvas
Pùnskas
Seina¤
Víþainis
1) Sàraðas sudarytas
pagal Lietuvos
teritoriná suskirstymà,
buvusá iki 1999 m.
savivaldybiø reformos.
2) Sàraðe neáraðyti ðie
valsèiai, neturëjæ centrø:
Alótø valsèius
A¹tnemunio valsèius
Galsdonÿ valsèius
Javaråvo valsèius
Ið viso 408 valsèiai.
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Apie serij

Lietuvos valsčiai

„Lietuvos vals iai“

„Versm s“ leidykla nuo veiklos prad ios 1994-aisiais rengia ir leid ia lokalini monografij serij „Lietuvos vals iai“, skiriam Lietuvos t kstantme iui,
min tam 2009-aisiais, Lietuvos valstyb s susik rimo 750 met jubiliejui (1253–2003)
ir Lietuvos valstyb s atk rimo 100-me iui, kur min sime 2018-aisiais. Kartu monografijos dedikuojamos ir kitoms reik mingoms valstyb s, jos miest ir miesteli
bei kit
aliai svarbi istorinių vyki sukaktims.
Serijos pavadinimas pasirinktas neatsitiktinai – XIX a. viduryje susiformav
vals iai iki j panaikinimo 1950 m. buvo ma iausi ir palyginti stabil s administraciniai-teritoriniai vienetai, jung tapa ios etnin s kult ros mones, vals i ribos
paprastai atitiko ir parapij bendruomeni ar nekt ribas.
Remdamiesi moni atsiminimais, archyv duomenimis, mokslo studijomis,
kitais ra ytiniais altiniais bei med iaga, kiekvien serijos knyg ra o dideli – iki
120 autori kolektyvai: inomi Lietuvos istorikai, archeologai, etnologai, tautosakininkai, kalbininkai, sociologai, geologai, geografai, biologai, kra totyrininkai,
kra tie iai ir kiti autoriai. I viso serijai jau yra ra per 2 000 autori , i j daugiau kaip 370 turi mokslo vardus ( r. www versm lt)
„Lietuvos vals i “ serija – tai daugiatomis vienodos strukt ros leidinys apie
Lietuvos miestus ir miestelius, kaimus ir vienkiemius, apie j ir j apylinki kra tovaizd io raid bei istorij nuo seniausi
prie istorini laik iki m s dien , kovas u Nepriklausomyb , apie tradicin
kult r , verslus, kalendorinius ir eimos
papro ius, papro i teis , liaudies i mint , ba ny ias, ymius mones, tarmi
ir vietos nekt ypatumus, tautosak ,
tautines ma umas, j papro ius ir kt.
„Užpaliai“ – 27-oji „Lietuvos valsčių“ serijos dviejų dalių, 2 372 p. monografija (I dalis – 1 160 p., II dalis –
1 212 p.). Anks iau i leistos: „ agar “
(1-oji serijos monografija; dedikuota
agar s 800 met jubiliejui, 912 p.,
1998), „Obeliai. Kriaunos“ (2-oji; Obeli 480 m. sukak iai, 864 p., 1998; 2-oji
laida – Obeli ir Kriaun 500 m. jubi lie jui, 1 224 p., 2009), „Pla te liai“
(3-ioji; Plateli 550 m. jubiliejui, 800 p.,
1999), „ iobi kis“ (4-oji; iobi kio parapijos 200 m. jubiliejui, 1 024 p., 2000),
Lietuv s vals i
seri a uv traukta
„ irvintos“ (5-oji; irvint 525 m. suLietuv s t kstantme i r ram kuriai
kak iai, 776 p., 2000), „Lygumai. Sta i m ru i
ritar Lietuv s
nai“ (6-oji; Sta i n parapijos 90-me- var t kstantme i valsty in k misi a
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iui, 896 p., 2001), „Veliuona“ (7-oji;
Magdeburgo teisi suteikimo Veliuonai 500 m. jubiliejui, 1 176 p., 2001),
„Raguva“ (8-oji; Raguvos 500 m. jubiliejui, 1 128 p., 2001), „Sered ius“ (9-oji;
Sered iaus 710 m. sukak iai, 1 238 p.,
2003), „Kv darna“ (10-oji; Kv darnos
675 m. sukak iai, 1 160 p., 2004), „Papil “
(11-oji; Papil s 665 m. sukak iai, I dalis – 1 082 p., 2004, II, III dalys – 752 p.,
2006), „Tauragnai“ (12-oji; Tauragn
750 m. jubiliejui, 1 364 p., 2005), „Musnin kai. Ker na v . io bi kis“ (13-oji;
Musnink 445 m., Kernav s 725 m.,
iobi kio 475 m. sukaktims, 1 304 p.,
2005), „Laukuva“ (14-oji; Lau ku vos
750 m. ju bi lie jui, I da lis – 924 p.,
2005, II dalis – 950 p., 2008), „Gelvonai“
(15-oji; Gel vo n 625 m. su kak iai,
1 384 p., 2009), „Baisogala“ (16-oji; Baisogalos 470 m. sukak iai, 1 056 p., 2009),
„Gruzd iai“ (17-oji; Gruzd i 375 m.
sukak iai, I dalis – 1 000 p., 2009, II
dalis – 1 304 p., 2010), „Endriejavas“
(18-oji, Endriejavo 230 m. sukak iai,
1 412 p., 2010), „Vepriai“ (19-oji, Vepri 625 m. sukak iai, 1 320 p., 2010),
„ ei me lis“ (20-oji, eimelio 510 m.
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sukak iai, I dalis – 888 p., II dalis –
908 p., 2010), „Lietuvos lokaliniai tyrimai“ (21-oji, I dalis – 2000–2002 m.
mokslo darbai, 1 082 p., 2011), „Panemunėlis“ (22-oji, Panemunėlio 240
metų sukakčiai, I dalis – 858 p., II
dalis – 825 p., 2011), „Gelgaudiškis“
(23-ioji, Gelgaudiškio 500 metų jubiliejui, I dalis – 900 p., II dalis – 908 p.,
2011), „Juodupė. Onuškis“ (24-oji,
Onuškio 510 m. sukakčiai bei Juodupės
100 m. jubiliejui, I d. – 912 p., II d. –
920 p., 2012), „Sintautai“ (26-oji, I d. –
1 448 p., II d. – 1 464 p., 2013). Išleidus paskutinę 2013 m. monografiją
„Užpaliai“, „Lietuvos valsčių“ seriją
kartu su serijoje nenumeruota, dar plonais vir eliais i leista angine knyga
„Sintautai. virg dai iai“ (430 p., 1996)
sudarė 27 monografijos, kurių bendra
apimtis 38 tomai, 38 968 puslapiai.
Lietuv s vals ių seri ai ara yti m ksliniai
Prasminga Lietuvos pirmojo raytinio pamin jimo istorijos altiniuose strai sniai vertinti Lietuv s l kalinių tyrimų
t kstantmet , Lietuvos valstybės atkūri- m ksl ar ų k misi s irmiausia askel iami
eri ini elektr nini seri ini lei ini Lietuv s
mo šimtmetį, kitas svarbiausias alies
l
kaliniai tyrimai I N
internet
istorijos sukaktis sieti su kiek kuklesniais jos miest ir miesteli jubiliejais ir svetain e www llt lt
ias tradici kai irgi su j pirmuoju ra ytiniu pamin jimu siejamas sukaktis prasminti taip pat ra ytiniu od iu – knyga.
Lietuvoje b ta daugiau kaip 400 vals i , kuri vietoje kurt dabartini seni nij yra apie tris imtus. Vildamiesi, kad u teks j g nors apie dal j i leisti
knygas, nuoširdžiai dėkojame savo kraštų serijos monografijas jau išleidusiems
gimtinės puoselėtojams ir maloniai kvie iame kult ros ir kitas staigas, rajon
savivaldybes, seni nijas, aktyvius kra tie ius, kra totyrininkus, valstybininkus, kult rininkus, r m jus, visus ra an iuosius susikaupti ties dar neįveiktais darbais ir
neatid liojant telktis Lietuvos istorijos ir tradicin s kult ros imtatom s „Lietuvos
vals i “ serijos k r j – autori , reng j , leid j ir r m j – b r . Laukia ne vien
de imtmet truksiantis didelis prasmingas darbas.

2365

U Ž PA L I A I I I

Lietuvos valsčiai

2366

A P I E S E R I J Ą „ L I E T U V O S VA L S Č I A I “

en iamų

Lietuv s vals ių

seri s

m n ra i ų ei m n ra i ų i leistų
iki

m

amsiau

a ai s

em la is

a ym ti tie vals iai kurių

m n ra i s au i leist s

ar ne ai tų

ra yti ir ren ti s au ai seri s m n ra i ų
vals iai nus alvinti viesiau
A

em la ių artel

u ar

kart ra

Aira Du ikaltien
A ma

Lietuv s Vals iai

m n ra hs ein

re are

issue

y the en

marke

Vals iai (rural

th se t

th se
arker

istricts) sh w

u lishe

while

istricts in icate

the m n ra hs ein
an

an
he

m n ra hs alrea y
the li hter marke

series

in

re arati n

e c m se
2367

U Ž PA L I A I I I

About the “Lietuvos Valsčiai

Lietuvos valsčiai

series

Established in 1994 the Versmė Publishing ouse, a serial book publisher, is
dealing with preparation and publishing of monograph series only under the title
of “Lietuvos Valsčiai devoted for Lithuania s Millennium celebrated in 2009, the
750th anniversary of the creation of the Lithuanian State (1253–2003) and starting
from the 15th monograph of “Gelvonai also for the entenary of the Restoration of the Lithuanian State to be celebrated in 2018. The books published are
also dedicated to other anniversaries of historical events important to the state,
its towns and settlements.
Based on reminiscences of people, archive data, scientific studies, written
sources and material, each serial book is being written by large teams consisting
of up to 120 author teams: prominent Lithuanian historians, archaeologists, ethnologists, folklorists, linguists, sociologists, geologists, geographers, biologists, local
lore investigators et al. Total number of authors is over 2 000 with more than
370 persons holding scientific degrees (see www versme lt).
The “Lietuvos Valsčiai series is a multi-volume edition about Lithuania s
towns, townships, villages, homesteads, landscapes and their history from the
olden times to the present days, about independence fights, traditional culture,
trades, calendar and family traditions, custom laws, folk wisdom, churches, celebrities, features of dialects and local sub-dialects, folklore, ethnical minorities and
their traditions etc.
“Užpaliai – the27rd monograph in the “Lietuvos Valsčiai series (Part I,
1 160 p., Part II, 1 212 p., 2013).
The following series have appeared before: “Žagarė (dedicated to the 800th
jubilee of Žagarė, 912 p. in 1998) that was the first book issued with the official
logo of the Lithuanian Millennium elebration; “Obeliai. Kriaunos (2nd; 480th anniversary of Obeliai, 864 p., 1998, 2nd edition – 500th jubilee of Obeliai and Kriaunos, 1 224 p., 2009), “Plateliai (3rd; 550th jubilee of Plateliai, 800 p., 1999), “Žiobiškis (4th; 200th jubilee of Žiobiškis parish, 1 024 p., 2000), “Širvintos (5th; 525th
anniversary of Širvintos, 776 p., 2000), “Lygumai. Stačiūnai (6th; 90th anniversary
of Stačiūnai parish, 896 p., 2001), “Veliuona (7th; 500th jubilee of the Magdeburg
Law granting to Veliuona, 1 176 p., 2001), “Raguva (8th; 500th jubilee of Raguva,
1 128 p., 2001), “Seredžius (9th; 710th anniversary of Seredžius, 1 238 p., 2003),
“Kvėdarna (10th; 675th anniversary of Kvėdarna, 1 160 p., 2004), “Papilė (11th;
665th anniversary of Papilė, Part I, 1 082 p., 2004; Parts II and III, 752 p., 2006),
“Tauragnai (12th; 750th jubilee of Tauragnai, 1 364 p., 2005), “Musninkai. Kernavė.
Čiobiškis (13th; 445 anniversary of Musninkai, 725 anniversary of Kernavė, 475
anniversary of Čiobiškis, 1 304 p., 2005), “Laukuva (14th; 750th jubilee of Laukuva,
Part I, 924 p., 2005; Part II, 950 p., 2008), “Gelvonai (15th; 625th anniversary of
Gelvonai, 1 384 p., 2009), “Baisogala (16th; 470th anniversary of Baisogala, 1 056 p.,
2009), “Gruzdžiai (17th; 375th anniversary of Gruzdžiai, Part I, 1 000 p., 2009; Part
II, 1 304 p., 2010), “Endriejavas (18th; 230th anniversary of Endriejavas, 1 412 p.,
2010), “Vepriai (19th; 625th anniversary of Vepriai 1 320 p., 2010), “Žeimelis (20 th;
510 anniversary of Žeimelis, Part I, 888 p., Part I, 908 p., 2010), “Lithuanian Local
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Lietuvos valsčiai

Researches is the 21th monograph (Part I: 2000–2002 scientific works, 1 082 p.),
“Panemunėlis (22nd, 240th anniversary of Panemunėlis, Part I, 858 p., Part II, 825 p.,
2012), “Gelgaudiškis (23rd, 500th jubilee of Gelgaudiškis, Part I, 900 p., Part II,
908 p., 2012), “Juodupė. Onuškis (24th; 510th anniversary of Onuškis and 100th
anniversary of Juodupė, Part I, 912 p., Part II, 920 p., 2012), „Sintautai“ (26rd,
Part I, 1 448 p., Part II, 1 464 p., 2013).
Total number of pages of these monograph books published together
with the maiden soft-cover book issued under the title “Sintautai. Žvirgždaičiai
(430 p., 1996) is 38 968 pages.
The celebration of the Millennium of the first reference to Lithuania in
written historical sources is reasonable to relate with more modest jubilees of its
towns and townships and give an implication to these anniversaries of their first
written reference by a written word–a book.
In pre-war Lithuania there were more than 400 rural districts (vals iai), which
were later replaced by neighbourhoods (seniūni s) numbering now about 300. ith
a hope that our capacities will enable us to publish books about the majority of
them, we kindly invite culture institutions, district governments, neighbourhoods,
local activists, local lore investigators, state men, culture activists, sponsors and all
writers to join, without hesitation, the team preparing and publishing the hundred
volumes of the “Lietuvos Valsčiai series about Lithuanian history and traditional
culture. A great work to last several decades is waiting for you.
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A

ntrajame Užpalių monografijos tome sutel-

kiamas dėmesys tradicinei užpalėnų kultūrai, knygnešiams,
užpalėnų tarmės savitumui, šio krašto vietovardžiams, padavimams, legendoms, čia puoselėjamai muzikinei kultūrai,
tradicijoms, etnologijai, analizuojama švietimo raida Užpalių
valsčiuje nuo daraktorinių mokyklų iki gimnazijos, plačiai pristatomi sakraliniai paminklai ir dvaro architektūra.
Monografijoje išsamiai apibūdinamos istorinės asmenybės, turėjusios įtakos ne tik Užpalių krašto, bet ir visos Lietuvos, o gal ir pasaulio mokslui, kultūrai, politikai, taip pat
išskirtinis dėmesys sutelktas Užpalių garbės piliečių vardą
pelniusiems, garsiems šio krašto praeities ir dabar gyvenantiems žymiausiems Užpalių bendruomenės idėjų, vilčių įkūnijimą puoselėjantiems kraštiečiams, gausiam būriui tautodailininkų ir jų darbams.
Straipsniai gausiai iliustruoti asmeniniuose archyvuose
išsaugotomis praėjusio amžiaus fotografijomis bei pastarųjų
dešimtmečių nuotraukomis.

Senasis medinis Šventosios tiltas prieškariu.
Giedriaus Indrašiaus asmeninio archyvo nuotr.
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Žvyronaitė
Štepetienė
Prievenienė
[...] Migle po pirmosios
komunijos, bei sūnumi Nojumi
estuvės
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Asmeninis archyvas
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Mintėje
gyveno Šiaudiniuose
Rožei Kalinauskienei
Gelmina Vižinienė
Benjaminas Kaluškevičius, Kazys
Misius.
Pažymėjimo. Aloyzas Indrašius
Remeikių kaimas
antrinis
Stasė Žilytė-Rimkienė (1921–1945)
gyveno su tėvais ūkyje. Žuvo
jauna.

gyvendamas Voroneže, dirbo
tenykštėje lietuvių gimnazijoje.

Ne tas užrašas

Archivnyje materialy
Muravjovskogo
Kviklys B. Mūsų Lietuva, 1991,
t. 2.
Minčėje
gyveno Šiauliuose
Rožei Malinauskienei
Gelmina Vičinienė
Kaluškevičius B., Misius K.
pažymėjimo Aloyzas Indrašius
Remeikių kaime.
centrinis
Stasė Žilytė-Rimkienė (1919–
2007) anksti išvažiavo į
Žemaitiją, ten dirbo. Marytė
Žilytė (1921–1945) gyveno
su tėvais, žuvo jauna.
gyvenamasis
gyvendamas Rostove prie
Dono, dirbo geležinkelio stoties
viršininku.
Žvironaitė
Šlepetienė
Prievelienė
[...] Migle ir sūnumi Nojumi
po Pirmosios Komunijos
vestuvės
Satarečiaus
Asmeninis archyvas
NČDM

Su Sudeikių saviveiklininkais
tarybos
priklausė jos dėdei Juozui
Galvydžiui
sugrįžtus

Albinas Kusta ir Adolfas
Remeikis po Pirmosios
Komunijos
Su Saldutiškio saviveiklininkais
tarnybos
priklausė jos seneliui
Galvydžiui
sugrįžus

į Nelėnų pradinę
Nelėnų kaime
Maliackažemyje
Barsukalnis
šv.

į Nolėnų pradinę
Nolėnų kaime
Maleckažemyje
Barsukalniu
Švč.

„Gamtos dėsnį pažinti kur kas
maloniau, negu užkariauti
Persiją“
Pagal Demokritą
[97].
[9].
[306].
Pasčio

„Gamtos dėsnį pažinti kur
kas maloniau, negu užkariauti
Persiją“ (Demokritas)
.
.
.
Paščio

