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PRATARMĖ 

 

Štai jau keleri metai, kai rengiamas „Surdegio kalendorius … metams“. 2016 

metais taip pat daug reikšmingų ar mažiau svarbių, bet vertų prisiminimo 

jubiliejų ir datų. 
 

 Pagal nusistovėjusią tradiciją į kalendorių pateko sukaktys, susijusios su: 
 

 istoriniais asmenimis (vienaip ar kitaip su Surdegiu susiję Lenkijos 

karaliai, Lietuvos didieji kunigaikščiai, grafai, Rusijos caras ir jo 

valdininkai, dvarininkai); 

 kitais asmenimis, kurie gimė, gyveno ir (ar) dirbo Surdegyje (ūkininkai, 

verslininkai, tremtiniai, partizanų rėmėjai, pokario aukos, mokslininkai, 

aktoriai, mokytojai); 

 stačiatikybės istorija (Surdegio stebuklingoji Dievo Motinos ikona, 

cerkvės, Šv. Dvasios vienuolynas, jo vyresnieji ir brolijos nariai, stačiatikių 

kapinės); 

 katalikybės praeitimi (bažnyčios ir parapijos steigimas, šešių klebonų 

jubiliejinės datos); 

 kolektyvais (vaikų prieglauda, krautuvės, visuomeninės organizacijos, 

kultūros namai, biblioteka); 

 knygų ir kitų publikacijų pasirodymu Sankt-Peterburge, Maskvoje, 

Minske ir Vilniuje. 
 

 Kalendoriuje pateikiamos trumpos ar išsamesnės žinios apie jubiliatus, 

įvykius, kolektyvus. Prie kai kurių datų nurodomi ir istorijos šaltiniai, iš kurių 

paimti faktai, ir literatūra. Jame, kaip ir kituose su Surdegiu susijusiuose 

kraštotyros leidiniuose, vengiama istorijos faktų nutylėjimo, jų ideologizavimo ir 

vertinimo. Pažinkime savo miestelio praeitį tokią, kokia ji buvo... 
 

  
  

 

 

 

 



 

 

ŠIAIS METAIS: 
 

 

Sukanka 420 metų, kai metų pradžioje Fridrichui Bartoševskiui buvo 

užstatytas Surdegio dvaras.  (Dvaras – feodalo valda ir gyvenvietė feodalizmo 

laikotarpiu). Manoma, kad Surdegio dvaras įsikūrė dar XV amžiuje.  

Sukanka 390 metų, kai Surdegio Šv. Dvasios vienuolyno įsteigimo išvakarėse 

pašventintas antiminsas – drobinė skepetaitė, kurioje pavaizduotas Kristus 

karste ir nukryžiavimo įrankiai, keturi evangelistai. Ant jos buvo leidimas 

vykdyti liturgiją. Iš pradžių antiminsas buvo laikomas ant altoriaus stalo. Iš 

pradžių antiminsas buvo laikomas ant altoriaus stalo. XVII amž. antiminsas, kurį 

pasirašė metropolitas Jovas Boreckis (su Nukryžiuotojo, stovinčio karste, 

paveikslu) ir 1776 antiminsas, kurį pašventino metropolitas Gavrijilas, buvo 

saugomi cerkvės zakristijoje. Naujas antiminsas buvo pašventintas 1795 01 25. 

Antiminsai – svarbus istorijos šaltinis, nurodantis, kad Surdegyje tuomet 

pastatytos cerkvės, o ne katalikų bažnyčios. 

Sukanka 380 metų, kai Surdegyje pastatyta nauja mūrinė cerkvė. Cerkvė – 

stačiatikių maldos namai. 1510 metais vietos dvarininkas bajoras Bogdanas 

Staveckis pastatė medinę cerkvę. Pagal padavimą, 1530 metų rugpjūčio 15 dieną 

virš šalia šios cerkvės tryškusio šaltinio apsireiškusi Švč. Mergelė Marija. Šio 

įvykio garbei Biržų seniūnas Aleksejus Fiodorovičius, pramintas Valdovu, 

pastatė Švč. Trejybės cerkvę. Spaudoje minima, kad 1614 metais Surdegyje tikrai 

buvo rusas šventikas (popas). 1625 metais (kai kurie šaltiniai nurodo 1612 metus) 

vietoj medinės buvo pradėta statyti nauja mūrinė cerkvė. Statyba užbaigta 1636 

metais. 1807 pastatytame vienuolyno vyresniojo gyvenamajame pastate įsikūrė 

kita, t. vad. namų Mergelės Marijos Ėmimo į dangų cerkvė. 1812 metais vietoj 

sunykusios mūrinės, kurį laiką buvusios parapine, cerkvės buvo pastatyta nauja 

– Šv. Dvasios cerkvė (dabar – katalikų bažnyčia). 

 



           
 

Petras I 

Nuotrauka iš interneto 

 

Sukanka 295 metai, kai Rusijos caras (1682–1721), pirmasis Rusijos 

imperatorius (1721–1725), karo ir kultūros veikėjas Petras I Didysis (* 1672 05 30 

Maskvoje, † 1725 01 28 Sankt Peterburge) Surdegio Šv. Dvasios vienuolynui 

paaukojo 50 dvirublinių červoncų. Šį faktą archyviniuose šaltiniuose aptiko 

Jekaterinos I gyvenimo tyrinėtojas Aleksandras Višniovas. Lit.: Gražioji Rusijos 

valdovė – lietuvių kilmės. Vakaro žinios, 2002, spalio 23, p. 11. 

 

 
Surdegio Šv. Dvasios vienuolyno ansamblis 

XIX a. graverio Karlo Vėjermano graviūra iš P. Batiuškovo knygos Белоруссия и Литва 

(1890). 

 



Prieš 265 metus Surdegio Šv. Dvasios vienuolynui priklausė aštuoni 

valstiečių kiemai. Vienuolyną 1627 metais įsteigė Ana Staveckaja-Belevičiova-

Gorodenskaja. 1915 metų rugpjūtį Sinodo nurodymu vienuolynas buvo 

evakuotas į Maskvą. 

 

Sukanka 160 metų, kai vienuolyno rytinėje pusėje pastatyta mūrinė tvora 

(aukštis du aršinai, ilgis 84 sieksniai). 
 

Sukanka 155 metai, kai padarytas vienuolyno ir zakristijos remontas. Jis 

kainavo 200 rublių sidabru. Už 170 rub. buvo įsigytos vasarinės vežėčios. 1 250 

rub. ir 65 kap. sunaudoti vienuolių algoms, maistui, šildymui, apšvietimui, 

tarnams ir darbininkams bei raštvedybos išlaidoms. 

 

           
 

 

Prieš 155 metus Sankt-Peterburge išleista knyga Материалы для географии и 

статистики России (Rusijos geografijos ir statistikos medžiaga), t. 11, kn. 17, kurios 

autorius Dmitrijus Afanasjevas (* 1826, † 1880) rašė ir apie Surdegio Šv. Dvasios 

vienuolyną.  



 

 
Surdegio Šv. Dvasios cerkvė XIX a.  

Eduardo Damiulerio (* 1833 Sankt-Peterburge, † 1889 08 22 ten pat) graviūra 

 

 

Prieš 155 metus sudarytas Surdegio Šv. Dvasios cerkvės turto aprašas. 

 

Prieš 150 metų vienuolyno teritorijoje buvo tokie pastatai: cerkvė gontiniu 

stogu, šiltas priestatas su keturiomis celėmis, varpinė, mūrinis sandėlys, virtuvė, 

svirnas, du klojimai, pirtis ir kalvė. Vienuolyno vyresnysis buvo paraližuotas ir 

nebegalėjo atlikinėti apeigų. 1827 metais dėl ligos pervestas į kitą vienuolyną.  

 

Prieš 150 metų spaudos draudimo sąlygomis slavišku šriftu išleistame Jono 

Krečinskio kalendoriuje Русишкай–лиетувишкас календорюс ант 1867 мету 

pateikta žinių apie Surdegio Šv. Dvasios vienuolyną. 

 

 

 



 

Konstantinas Kaufmanas (* 1818 03 02, † 1882 05 16 Taškente) 
Potretas iš interneto 

 

Prieš 150 metų išleistoje knygoje Поездка г. Главного начальника Северо-

Западного края Константина Петровича фон Кауфмана по Ковенской губернии в 

июнь 1866 года pateikta žinių apie jo apsilankymą Surdegio Šv. Dvasios 

vienuolyne. K. Kaufmanas (* 1818 03 02, † 1882 05 16 Taškente) – rusų inžinierius 

generolas, Šiaurės vakarų krašto viršininkas. Jis Surdegyje pasiūlė šventą 

vandenį iš po Šv. Dvasios cerkvės išvesti į paviršių. Lit.: Поездка г. главного 

начальника Северо-западного края Константина Петровича фон Кауфмана 

по Ковенской губернии в июнь 1866 года. Вильно, 1866. Rus. 

 



 
Michailas Muravjovas-Korikas (* 1796 10 05 Maskvoje, † 1866 09 10 Sarsuose, Sankt-

Peterburgo gub.) 

Portretas iš interneto 

 

Prieš 150 metų išleistoje knygoje Сборник распоряжений графа Муравьева по 

усмирению польского мятежа в Северо-западных губерниях 1863–1864 

išspausdintas nurodymas dėl Surdegio Šv. Dvasios vienuolyno pastatų 

atnaujinimo. M. Muravjovas (* 1796 10 05 Maskvoje, † 1866 09 10 Sarsuose, 

Sankt-Peterburgo gub.) – Rusijos karinis ir politinis veikėjas, Vilniaus 

generalgubernatorius. 1864 metų lapkritį jis davė nurodymą suremontuoti 

Surdegio Šv. Dvasios vienuolyno pastatus. Jo nurodymu tam buvo asignuota 10 

tūkst. rublių. Tai buvo viena iš Lietuvos surusinimo priemonių. 

 

      

 

Sukanka 145 metai, kai Surdegio Šv. Dvasios vienuolynas už 111 sidabrinių 

rublių Jurgiškių (Suoso) ežerą išnuomojo Zarasų apskrities dvarininkui Ivanui 

Krompevskiui. Kontraktas buvo sudarytas dvylikai metų. 

 

           

 

Prieš 145 metus išleistos knygos Археографический сборник документов, 

относящихся к истории Северо-Западной Руси V tome paskelbta dokumentų 

apie Surdegio Šv. Dvasios vienuolyną. 

 



           
 

Augustas II (* 1670 05 12 Drezdene, † 1733 02 01 Varšuvoje) 

Portretas iš interneto 

 

Prieš 145 metus Kijeve išleisto leidinio Архив Юго-Западной России IV tome 

paskelbtas karaliaus Augusto II 1720 metų lapkričio 28 dienos privilegija dėl 

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės stačiatikių vienuolynų teisių ir laisvių. 

Augustas II – Saksonijos kurfiurstas Frydrichas Augustas I (nuo 1694), Lenkijos 

karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis (1697–1704 ir nuo 1709). 1720 metų 

lapkričio 28 dieną Lenkijos, Rusijos imperatoriaus Petro I spaudžiamas, išleido 

privilegiją, kurioje minimas ir Surdegio Šv. Dvasios vienuolynas. Lit.: Грамота 

короля Августа II, подтверждающая права и свободу вероисповедания 

православным монастырям, находящимся в пределах Великого княжества 

Литовского, 1720 ноября 28. Iš: Археографический сборник документов, 

относящихся к истории Северо-Западной Руси. Вильна, 1867, т. 4, р. 199–201; 

Архив Юго-Западной России. Киев, 1871, т. 4, р. 404–405 

 

Prieš 145 metus Surdegio Šv. Dvasios vienuolynas Rubikių ežerą nuomojo 

Troškūnų žydams už 300 sidabrinių rub. ir 40 pūdų žuvies per metus. Savo sodą 

vienuolynas nuomojo už 50 rub. sidabru. 

 



Prieš 145 metus Vilniuje išleistos knygos Археографический сборник 

документов, относящихся к истории Северо-Западной Руси V tome paskelbtas 

1718 metų Lietuvos stačiatikių vienuolynų, tarp jų ir Surdegio, kreipimasis dėl 

pagalbos. 

 

Prieš 145 metus Akmenos malūną Surdegio Šv. Dvasios vienuolynas 

nuomojo Subačiaus žydui Pinchasui Šarafanovičiui už 500 rub. sidabru per 

metus. 

 

Prieš 135 metus Surdegio Šv. Dvasios vienuolyne buvo archimandritas, penki 

jerovienuoliai, du jerodiakonai ir šeši naujokai (iš viso 14 asmenų). 

 

Prieš 120 metų Surdegio Šv. Dvasios vienuolyno vyresniuoju tapo 

archimandritas Varfolomejus (Nikandras Smoličius, * ~ 1829, † 1900 06 30 Sankt-

Peterburge, palaidotas Aleksandro Neviškio lavroje). Dirbo Minsko apskrityje. 

1894 tapęs našliu, apkeliavo šventas vietas ir įstojo į vienuolius. 1896 metais 

Surdegio Šv. Dvasios vienuolyne pakeitė vyresnįjį Kirilą. Jam esant įsteigta 

cerkvinė m-la. 1899 metais perkeltas į Sankt-Peterburgo dvasinę konsistoriją. Jo 

nuopelnai stačiatikių cerkvei buvo pažymėti Šv. Anos 2-ojo ir 3-ojo laipsnių 

ordinais, Sinodo kryžiumi, kryžiumi 1853–1856 m. karui atminti ir medaliu už 

1863–1864 metų lenkų maišto numalšinimą. Jo asmeninis archyvas saugomas 

Rusijos mokslų akademijos Rusijos istorijos instituto Sankt-Peterburgo filiale. 

Šlt.: Смолич Никанор, 1873–1896. Санкт-Петербургский филиал Института 

российской истории Российской академии наук, ф. 230. 5 ед. хр. Lit.: 

ВАРФОЛОМЕЙ. Речь Сурдекского свято-духов монастыря архиманидрита 

Варфоломея. Литовские епархиальные ведомости, 1898, No 14, р. 134–135; 

«Указом Св. Синода от 15 декабря … настоятель Сурдекского Свю-Духова 

монастыря архимандрит Варфоломей вызван в С-Петербург…». Литовские 

епархиальные ведомости, 1899, No 4, р. 42. 

 

Prieš 115 metų Sankt-Peterburge išleistame Энциклопедический словарь 32-

ajame tome pasklebtas straipsnis apie Surdegio Šv. Dvasios vienuolyną. 

 

Prieš 115 metų Surdegio Šv. Dvasios vienuolyno cerkvinės parapinės 

mokyklos mokytoju dirbo Ivanas Lebedinskis (* 1862 06 24 Gardine, † ?). 1881 

metais Panevėžio mokytojų sem-joje įgijo liaudies mokytojo cenzą. Paskirtas 



Braslavo liaudies mokyklos mokytoju. 1888 metų rugsėjo 19 dieną pervestas į 

Žagarės liaudies mokyklą. Nuo 1889 metų rugpjūčio 10 dienos – Biržų liaudies 

mokyklos mokytojas. 1895 metais perkeltas vyr. mokytoju į Kauno Senamiesčio 

dviklasę parapinę mokyklą. Nuo 1895 metų – Panevėžio apskr. Skrebotiškio 

liaudies mokyklos mokytojas. Apdovanotas piniginėmis premijomis (1888, 1892). 

1887 pareikšta padėka. Pagal vienerių metų kontraktą už 45 rub. sidabru 

nuomojo Surdegio Šv. Dvasios vienuolynui priklausiusį Juostininkų vasarnamį. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 



Kunigas Anicetas Meškauskas 

 

 
Autografas 

Sukanka 95 metai, kai iš Surdegio katalikų bažnyčios iškeltas kunigas Anicetas 

Meškauskas (* 1885 01 05 Rubikiuose, Anykščių r., † 1979 04 22 Raguvoje, 

Panevėžio r., palaidotas Raguvos kapinėse). 1912 metais baigė Kauno Žemaičių 

kunigų seminariją. 1912 metų gegužės 14 dieną įšventintas kunigu. 1912–1914 

metais – vikaras Ariogalos (Raseinių r.) Šv. arkangelo Mykolo parapijoje. 1914–

1918 metais tarnavo vikaru Subačiaus (Kupiškio r.) Švč. Trejybės parapijoje. 1918 

metų pr. paskirtas Traupio (Anykščių r.) Šv. Onos parapijos administratoriumi ir 

1918 metais daugiau kaip pusmetį ėjo šias pareigas. 1918–1921 metais – Surdegio 

(Anykščių r.) bažnyčios kuratas, kunigas filialistas. Pradėjo laikyti pamaldas 

stačiatikių Šv. Dvasios vienuolyno 1915 metais paliktame ir vokiečių 

administracijos katalikams perduotame buvusios Šv. Dvasios cerkvės pastate. Jo 

rūpesčiu buvo pertvarkomas Šv. Dvasios cerkvės pastatas į katalikų bažnyčią, 

suremontuotas fasadas. Už tokią iniciatyvą 1919 metų pavasarį bolševikai kunigą 

buvo suėmę ir dvi savaites kalino Kupiškio kalėjime, grasino sušaudyti. Išleistas 

be jokių kaltinimų kunigas dar kiek laiko turėjo slapstytis, kol bolševikai buvo 

išstumti į Rytus. 1922–1927 metais – Smilgių (Panevėžio r.) Šv. Jurgio parapijos 

klebonas. 1927–1934 metais – Viešintų Šv. arkangelo Mykolo parapijos klebonas. 

http://www.anykstenai.lt/vietoves/vietove.php?id=642
http://www.anykstenai.lt/vietoves/vietove.php?id=810


1934 perkeltas į Skiemonis. Iki 1949 metų – Skiemonių Švč. Mergelės Marijos 

Aplankymo bažnyčios kuratas, kunigas filialistas. Po Antrojo pasaulinio karo 

prasidėjus partizaninei kovai, rėmė laisvės gynėjus. 1949 metų lapkričio 

pabaigoje buvo areštuotas, nuteistas 10 metų kalėti ir 1949–1953 metais kalintas 

Abezės lageryje Intos r. (Komija, Rusija). 1953 metų pab. buvo amnestuotas ir 

grįžo į Lietuvą, 1953–1954 metais gyveno kaip altarista Dusetose (Zarasų r.), 

1955–1959 metais – Troškūnuose (Anykščių r.). Nuo 1957 metų – Dabužių 

administratorius. Nuo 1959 metų iki gyvenimo pabaigos – altaristas Raguvoje. 

(Anykštėnų biografijų žinynas, papildyta). Lit.: ŠNAPŠTYS-MARGALIS, Juozas. 

„Čia buvo seniaus katalikų vienuolynas...“. Vienybė,1919, gegužės 29 (nr. 21), p. 

169. Parašas: M-lis; Gyvenę arba gyvenantys Raguvos krašte: biografijų sąvadas. 

Parengė Emilija Bielskienė. Iš: Raguva. Vilnius: Versmė, 2001; Antanas (* 1939, † 

2008). 

 

 
Surdegio Šv. Dvasios vienuolyno brolijos korpusas tarpukariu 

Nuotrauka iš Raimondo Guobio rinkinio 

 

Prieš 95 metus Surdegio vaikų prieglaudą produktais sušelpė Amerikos 

pagalbos organizacija (American Relief Administration), JAV šalpos organizacija, 

veikusi 1919–1923 metais. Pirmoji vaikų prieglauda veikė prie Surdegio Šv. 

Dvasios vienuolyno 1884 metais. Į prieglaudą būdavo priimami berniukai. 

Prieglauda-mokykla tebeveikė ir XX amž. pradžioje. Antroji vaikų prieglauda 

http://www.anykstenai.lt/vietoves/vietove.php?id=806
http://www.anykstenai.lt/vietoves/vietove.php?id=809


veikė per I pasaulinį karą, kai iš Vilniaus į vienuolyną atvežta apie 100 našlaičių. 

Jie buvo apgyvendinti vienuolyno brolijos korpuso celėse. Juos globojo Socialinės 

apsaugos skyrius. 1917 metų rudenį į Surdegio prieglaudą buvo pervežti ir 

Vašuokėnų prieglaudos vaikai. Jai Raguvėlės dvaras spalį paskyrė 60 pūdų 

rugių. Vyresnieji vaikai buvo mokomi. Laisvalaikiu jie dirbdavo vienuolyno 

daržuose. 1918 metais prieglaudoje buvo ir 18 gimnazistų, o iš viso vaikų – 80. Ji 

priklausė Lietuvių d-jai nukentėjusiems dėl karo agronomijos ir teisės pagalbai 

teikti. 1919 metais prieglaudai buvo paskirta dalis vienuolyno daržų ir 0,5 deš. 

žemės. 1920 metų pr. prieglaudoje gyveno 33 našlaičiai. Juos prižiūrėjo dvi 

pagyvenusios moterys ir šeimininkė mokytoja. „Vienybės“ laikraščio 

korespondentas teigė, kad prieglaudoje nešvara, vaikai rytais maitinami kava, 

per pietus – bulvių koše. Epizodinę paramą prieglaudai skirdavo Subačiaus vlsč. 

taryba. Pavyzdžiui, 1920 metų kovo 9 dienos posėdyje buvo nutarta prieglaudai 

skirti grūdų. Mokytojo ir politikos veikėjo Vytauto Didžiulio pastangų dėka 1921 

metais vaikai buvo pervežti į Kauną, o likusiose patalpose apsigyveno benamiai. 

Lit.: Vaikų prieglauda. Dabartis, 1918, liepos 4 (nr. 80), p. [3]; „Surdegiuose buv. 

rusų vienuolyno mūruose dabar gyvena 33 vaikai našlaičiai...“. Vienybė, 1920, 

sausio 16 (nr. 2), p. 15; STROLIS, Matas. „1917 lietuvių prieglauda bado prispirta 

atsikraustė iš Vilniaus į Surdegį... “. Lietuvos ūkininkas, 1920, gegužės 16 (nr. 20), 

p. 5. Parašas: Federalistas; MOCEVIČIUS. Amerikos maisto dovanos 

nepriklausomos Lietuvos prieglaudų vaikams šelpti. Vilnius, 1921, balandžio 1, p. 

2. 

 

 

 

 



 

Surdegio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčia dabar 

Raimundo Kaminsko nuotrauka  

 

Sukanka 95 metai, kai Surdegio stačiatikių Šv. Dvasios cerkvė buvo paversta 

katalikų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčia. Pastatyta 1812 

metais Rygos stačiatikių lėšomis. Pakeista cerkvės pastato išvaizda: buvo 

nuimtas vienas bokštas, kito pakeista forma, įdėtos naujos lubos, sutvarkytas 

skardinis stogas, langai apkalti geležinėmis grotomis. 1918 metais buvo 

pradėtos laikyti pamaldos vietos katalikams. 1919 metų liepos 26 dieną 

vyskupas Juozapas Skvireckas bažnyčiai suteikė Žolinės atlaidus, kurie 

rengiami iki šiol. 1921 metais bažnyčia turėjo apie 14 deš. žemės (iš jos – apie 

10 deš. dirbamos). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Surdegio Dievo Motinos ikona Kauno Apreiškimo Švč. Dievo Motinai sobore 

Nuotrauka iš interneto 

 

Prieš 80 metų į naujai pastatytą soborą Kaune pargabenta Surdegio 

stebuklingoji Dievo Motinos ikona (pusei metų ji buvo grąžinama į Panevėžį). 

Pirmą kartą ikona paminėta 1628 metais išleistoje knygoje apie Žirovicų Švč. 

Panelę Mariją. Prie jos ikonos tada buvusi sidabrinė plokštelė su Surdegio Dievo 

Motinos atvaizdu. Ikona 1885 metais buvo įtaisyta Surdegio Šv. Dvasios cerkvės 

Viešpaties vartų (vidurinių ikonostaso durų) kairiojoje pusėje po raižytu 

baldakimu. Ikona buvo nutapyta ant 1,5 x 1 aršinų lentos. Ikonos aptaisai iš 84 

prabos sidabro ir aukso, su tokiu pat vainiku, su emaliu ir akmenimis sveriančiu 

devynis svarus ir penkis latus. Karūnoje buvo aštuoni vidutinio dydžio 

violetinės spalvos ir šeši žalios spalvos akmenys. Jos kraštai ir spinduliai iš 

smulkių baltų strazų. Ant Švč. Mergelės Marijos kaktos – žvaigždė iš smulkių 



baltų strazų, o viduryje – stambus žalias akmuo. Kita tokia pati žvaigždė buvo 

ant dešiniojo peties. Ikonos apačioje ant balto emalio buvo užrašyta: Pod tvoju 

milostj pribiegajiem Bogorodišče Devo. Toliau buvo kitas užrašas, kuris skelbė, kad 

šiuos aptaisus 1885 pagamino kilmingas garbės pilietis Aleksandras Neronovas. 

Paplito dviejų formato (didelio ir mažo) ikonos kopijos. Surdegio Dievo Motinos 

ikonos kopijos taip pat yra Lebeniškių Šv. Kankinio Nikandro cerkvėje, 

Panevėžio Viešpaties Prisikėlimo cerkvėje, Anykščių Aleksandro Neviškio 

cerkvėje, Pskovo Šv. Didžiojo kunigaikščio Aleksandro Neviškio šventovėje, 

Rygos Aleksandro Neviškio šventovėje, Rygos katedros sobore. 

 

Prieš 70 metų Surdegio progimnazijoje pradėjo dirbti mokytojas, literatas Jonas 

Baranauskas (* 1899 05 19 (31) Čivonyse, † 1979 06 05 Anykščiuose, palaidotas 

miesto kapinėse). 1924–1925 metais studijavo filosofiją Falkenberge, 1925–1926 

metais – saleziečių Collegio Convitto Manfredini ESTE (Paduja, Italija). 1927 metais 

buvo priimtas į Lietuvos universiteto Teologijos-filosofijos fakulteto Filosofijos 

skyrių (1934 metų gruodžio 12 dieną išlaikė baigiamuosius egzaminus, bet 

neparengė diplominio darbo). 1930 metų lapkričio 28 dieną buvo suimtas ir 

įkalintas Varnių priverčiamojo darbo stovykloje. 1931 metų gegužę teistas 

kunigų ir ateitininkų byloje (išteisintas). Tris savaites kalintas Panevėžio 

sunkiųjų darbų kalėjime. Po to dvejus metus mokytojavo Krekenavoje. 1933–1939 

metais – suaugusio jaunimo bendrojo lavinimo kursų vedėjas Panevėžyje ir 

Panevėžio vyskupijos kultūrinių jaunimo organizacijų vadas. Mokėjo 11 kalbų. 

Sovietams okupavus Lietuvą, gyveno Aukštaičiuose, Bygailiuose. 1941 metais 

pripažintas gimnazijos mokytojo cenzas ir teisė mokyti vokiečių kalbos ir 

literatūros. Mokytojavo Skapiškio progimnazijoje, Pandėlyje (iki 1943 metų). 

Nepavykus pasitraukti į vakarus gyveno Aukštaičiuose, dvejus metus slapstėsi. 

1946–1951 metais – Surdegio progimnazijos ir septynmetės mokyklos mokytojas. 

Mokė istorijos, konstitucijos ir gamtos. 1951 metais persikėlė į Narkiškį, buvo 

Gečionių septynmetės mokyklos direktorius. Nuo 1956 metų gyveno 

Anykščiuose. Paskelbė dramos veikalus: komediją Jurgio piršlybos (1930), dramą 

Nuodėmingos vestuvės (1931), melodramą Likimo keliais (1935). (Pagal Kupiškėnų 

enciklopediją, t. 2, p. 159–160). 

 
  



 
Kunigo Alfonso Strielčiūno autografas 

Prieš 40 metų į Surdegio bažnyčią paskirtas kunigas Alfonsas Strielčiūnas (* 

1920 10 06 Paežeriuose, Šeduvos vlsč., Panevėžio apskr., † 1988 08 25 Pandėlyje). 

1945 metais baigė Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. Sausio 14 dieną 

įšventintas į kunigus. Vyžuonų, Vabalninko, Kupiškio ir Naujamiesčio vikaras. 

Nuo 1949 metų – Obelių parapijos administratorius. Vėliau Pabiržės altarista. 

Nuo 1963 metų – Alizavos klebonas. 1976 metų gruodį – 1978 metų vasarį – 

Surdegio klebonas. Vėliau Pasvalio altarista. Nuo 1981 metų – Pandėlio altarista. 

Lit.: LUKŠYTĖ, Inga. Kunigas Alfonsas Strielčiūnas. Daugyvenės krašto šviesuoliai 

– 2: konferencijos, įvykusios 2005 m. spalio 15 d. Burbiškio dvare, pranešimų 

tezės. Panevėžys: Daugyvenės kultūros istorijos muziejus-draustinis, 2005, p. 7.  

 

Prieš 40 metų žurnalo „Журнал Московской патриархии“ 2-ajame numeryje 

paskelbtame N. Mullerio straipsnyje aprašyta Surdegio stebuklingoji Dievo 

Motinos ikona. 

 



 

 
Kunigas Povilas Šliauteris 

 

 
Autografas 

 

Prieš 35 metus į Surdegio bažnyčią kunigu paskirtas Povilas Šliauteris (* 1947 

01 25). 1978 baigė Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. Gegužės 28 dieną 

įšventintas kunigu. Iki 1981 metų – Pasvalio vikaras. 1981–1983 metais – 

Surdegio parapijos administratorius. 1983–1996 metais – Raguvėlės klebonas. 

1986 spalį – 1996 metais būdamas Raguvėlės klebonu administravo Surdegio 

katalikų parapiją. Nuo 1997 metų – Pakruojo parapijos vikaras. Nuo 1997 metų – 

Kužių (Šiaulių r.) klebonas (Anykštėnų biografijų žinynas).   

 



Prieš 30 metų Surdegio aštuonmetė mokykla reorganizuota į nepilną vidurinę 

mokyklą. 1989 metais ji tapo devynmete mokykla. 

 

Sukanka 25 metai, kai Surdegio bibliotekoje įkurtas lėlių teatras „Buratinas“.  

Įsteigė bibliotekininkė Janina Uzdrienė. Repertuaras: „Kiškio trobelė“ (pirmoji 

suvaidinta pasaka), „Kas namelyje gyvena“, „Bandelė“, „Žvėrys ant geldos“, 

„Katinėlis ir gaidelis“. Pirmieji aktoriai: Diana Deresevičiūtė, Simona Gasiulytė, 

Lina Gečaitė, Justina Juknevičiūtė, Jovita Jutkaitė, Kristina Kapšytė, Vaidas 

Karosas, Renata Muznikaitė, Alvyda Rimšaitė, Agnė Skliaustytė, Šarūnas 

Turskis, Vaiva Turskytė, Jurgita Vasauskaitė, Sandra Vasauskaitė. Dabar teatre 

vaidina: Edvinas Bernadišius, Deividas Grilauskas, Rokas Jasiulis, Jovita 

Kaminskaitė ir kiti. Lėlių teatras kasmet dalyvauja tradicinėje lėlininkų šventėje 

„Kai prabyla lėlės“, kurią rengia Anykščių r. savivaldybės Liudvikos ir 

Stanislovo Didžiulių viešoji biblioteka. Buvo surengtos išvykos į Raguvėlę, 

Troškūnų, Svėdasų, Ažuožerių ir Rokiškio bibliotekas. Jaunieji aktoriai įvertinti 

padėkomis, apdovanoti prizais ir suvenyrais. Janina Uzdrienė. 
 

Prieš 15 metų, pertvarkius Surdegio pagrindinę mokyklą, įsteigtas Troškūnų 

Kazio Inčiūros vidurinės mokyklos Surdegio pradinio mokymo skyrius. Dėl 

mažo mokinių skaičiaus uždarytas 2010 08 31.  

 

 

 
 

 



 

Prieš 10 metų išleistoje Germano Šlevio knygoje Православные храмы Литвы 

pateikta žinių apie Surdegio stebuklingąją Dievo Motinos ikoną. 

 

          
 

Prieš 10 metų išleistos knygos Земная жизнь Пресвятой Богородицы и описание 

святых чудотворных икон III laidoje, išleistoje Maskvoje, pateikta žinių apie 

Surdegio stebuklingąją Dievo Motinos ikoną. 

 

Prieš 10 metų Maskvoje ir Sankt-Peterburge išleistoje knygoje Православные 

иконы pateikta žinių apie Surdegio stebuklingąją Dievo Motinos ikoną. 

 

  

 

Prieš 10 metų Minske išleistos enciklopedijos Вялiкае Княства Лiтоŭскае II 

tome baltarusių kalba paskelbtas Aleksandro Jaraševičiaus straipsnis apie 

Surdegio Šv. Dvasios vienuolyną.  

 

 

SAUSIS 
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Sukanka 65 metai, kai buvo sustambinti kolūkiai. 1950 metais įkurtas kolūkis 

„Pirmyn“ ir Jovarų kolūkis buvo prijungti prie „Aušros“ kolūkio.  
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Prieš 145 metus Surdegio Šv. Dvasios vienuolyno vyresniuoju paskirtas 

jerovienuolis Leonidas (Iljaševičius, * ~ 1821 Černigovo gub., † 1902). Černigovo 

vyskupijos šventiko sūnus. Nuo 1841 metų liepos 16 dienos dirbo Černigovo 

dvasinės konsistorijos kanceliarijoje. 1843 metų rugpjūčio 9 dieną priėmė 

diakono, 1855 metų kovo 25 dieną – vienuolio įžadus. 1855 metų balandžio 23 

dieną įšventintas jerovienuoliu. 1864 metų birželio 12 dieną priimtas į 

Aleksandro Nevskio lavros broliją, nuo 1868 metų lapkričio 20 dienos – jos 

valgomojo prižiūrėtojas. Sinodo 1871 metų sausio 20 dienos įsaku buvo paskirtas 

Surdegio Šv. Dvasios vienuolyno vyresniuoju. Jam suteiktas archimandrito 

vardas. 1875 metų balandžio 13 dieną buvo apdovanotas Šv. Anos 3-ojo laipsnio 

ordinu. Tų pačių metų gruodžio 25 dieną gavo klubjuostę. 1867 metų gegužės 4 

dieną gavo Šv. Sinodo palaiminimą. 1868 metų balandžio 16 dieną apdovanotas 

auksiniu ant krūtinės nešiojamu kryžiumi, 1870 metų kovo 10 dieną – 100 rb. 

auksu. Taip pat turėjo bronzinį ant krūtinės nešiojamą kryžių ir medalį 1853–

1856 metų atminimui. Apie 1890 metus – Valdajaus vienuolyno vyresnysis. Lit.: 

Назначение. Литовские епархиальные ведомости, 1871, No 4, р. 134–135; 

«Настоятель Сурдекского Свято Духова монастыря ... архимандрит Леонид 

почтеннейше извещает...». Литовские епархиальные ведомости, 1874, 21 июля 

(№ 29), р. 232. 
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Prieš 140 metų į Surdegio Šv. Dvasios vienuolyną atkeltas jerovienuolis 

Manuilas (Masalevičius, * ~ 1823–1826 Gardino gub., † 1906 10 20 Surdegyje, 

palaidotas stačiatikių kapinėse). Psalmių skaitovo sūnus. 1856 metų rugpjūčio 2 

dieną tapo Pažaislio vienuolyno naujoku. Vienuolio įžadus davė 1857 metų 

gegužės 4 dieną. Rugsėjo 26 dieną įšventintas jerodiakonu. 1859 metų gruodžio 

18 dieną perkeltas į Gardiną. 1872 metų rugpjūčio 30 dieną įšventintas 



jerovienuoliu. 1876 metų sausio 25 dieną atkeltas į Surdegio Šv. Dvasios 

vienuolyną. Šalt.: LVIA, f. 610, ap. 1, b. 971. 
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Sukanka 120 metų, kai gimė pedagogas, visuomenininkas, tolstojininkas, 

esperantininkas Balys Dūda (* 1896 01 25 Maksvyčiuose, Subačiaus vlsč., † 1924 

08 23 Šiauliuose). Pradžios mokyklų mokytojo cenzą įgijo 1915 metais 

Petrograde. 1915–1916 metais mokytojavo Dūbliškiuose (Kupiškio vlsč.). 1917–

1918 metais – Surdegio pradžios mokyklos mokytojas. Iki 1919 metų mokytojavo 

Melaišiuose (Mielošiuose). 1919–1920 metais dirbo „Lietuvos ūkininke“ 

korektoriumi. Pora metų praleido tėviškėje. 1923–1954 metais tarnavo Šiaulių 

„Kultūros“ bendrovėje. Tolstojininkystės pradininkas Kupiškio apylinkėse. Leido 

laikraštėlius „Liuosas kelias“ (rankr.), „Meilės kelias“ (1922). „Kibirkštėlės“ 

jaunimo b-vėlė knygoms leisti yra išleidusi keletą jo dorovinio pobūdžio 

knygelių. 1919–1921 metais norėjo suburti Levo Tolstojaus vienminčius į 

„humanistų kuopą“. Paskui buvo sumanęs steigti žemės ūkio artelę (komuną). 

Iniciatorių grupė nutarė pirkti Dabužių dvarą. Į komuną žadėjo dėtis ir 

surdegietis Antanas Pajuodis. Kai 1921 metais pavasarėjant būrelis ruošėsi 

persikelti į dvarą, pasklido kalbos, kad, girdi, bolševikai tveria kolūkį. Buvo 

suimtas. 1922 metų vasario 8 dieną Kariuomenės teismo išteisintas. Susirgęs 

džiova mirė. Bendradarbiavo spaudoje. Slapyvardžiai ir kriptonimai: B. 

Anarikiokas, B. D., Idealistas, Maksvytiškis. P. Šinkūnas jo nekrologe rašė, kad 

tai buvo „didelės dvasios žmogus“. Lit.: ŠINKŪNAS P. A.a. Balys Dūda. Mokykla 

ir gyvenimas, 1924, nr. 10/12, p. 311–314; Dūda Balys. Iš: Lietuviškoji 

enciklopedija. Kaunas, 1939, t. 7, sklt. 117–118; Dūda Balys. Iš: Mažoji lietuviškoji 

enciklopedija. Vilnius, 1966, t. 1, p. 440; MASIONIENĖ, Birutė. Levas Tolstojus ir 



Lietuva. Vilnius, 1978; ŽEBRYTĖ, Jonė. Dūda Balys. Iš: Kupiškėnų enciklopedija, t. 2, 

p. 350; ŽEBRYTĖ, Jonė. „Kibirkštėlė“. Iš: Kupiškėnų enciklopedija, t. 2, p. 85–86. 
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Surdegio stačiatikių kapinės XX a. pradžioje 

Nuotrauka iš Maskvos Levo Tolstojaus muziejaus 

 

Prieš 115 metų Surdegio stačiatikių kapinėse palaidota Subačiaus valsčiaus 70 

metų valstietė Jelena Koniuchova. Vienuolyno kapinės buvo pusė varsto nuo 

vienuolyno. Jose buvo laidojami vienuoliai, tikintieji (valstiečiai, miestelėnai). 

Vienuolyno archimandritai ir viršininkai paprastai būdavo laidojami Šv. Dvasios 

cerkvės šventoriuje. Savižudžiai (pavyzdžiui, archimandritas Serafimas), 

tremtiniai dvasininkai (archimandritas Zosima), vienuolyną rėmusieji rygiečiai 

buvo laidojami kapinėse. Antrąją Žolinės (Dievo Motinos į Dangų Ėmimo 

šventės) dieną iškilminga eisena nusidriekdavo į šias kapines. Čia buvo 

meldžiamasi už mirusius vienuolyno vyresniuosius ir vienuolius. 1923 metais 

kapinės užėmė 3 454 m2 teritoriją. Tarpukario laikotarpiu stačiatikių kapinės 

buvo gerai prižiūrimos. Ūkininkas, savavališkai iškirtęs medžius kapinėse, buvo 

nubaustas 100 Lt baudos. Rajono Vykdomojo komiteto 1958 metų gegužės 30 



dienos sprendimu kapinės buvo uždarytos, nes jos apie 30 metų nebuvo 

naudojamos laidojimui. Dabar ši vieta pažymėta stogastulpiu „Surdegio 

pravoslavų kapinės“. Išliko keli paminkliniai akmenys ar jų fragmentai su 

išblukusiais užrašais. Dar tebestovi gerai išsilaikęs, didžiulio medžio užstotas 

paminklas ant vienuolyno virėjo Maksimo Terentjevo, mirusio 1896 metų rugsėjo 

28 dieną, kapo. Daugelio čia palaidotų rusų palaikus išsivežė giminės. 2012 metų 

spalį archimandrito Zosimos palaikai buvo perkelti į Rusijos Federaciją. Ant kito 

kapo su stačiatikių kryžiumi užrašas neišlikęs. 
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Prieš 145 metus Surdegio vienuolyno vyresniajam Leonidui (Iljaševičiui) 

suteiktas archimandrito vardas. 

 

VASARIS 

 

Sukanka 85 metai, kai Surdegio katalikų bažnyčios klebonu tapo kunigas 

Bronislovas Kazakauskas (* 1879 04 30 Šleniuose, Ukmergės r., † 1972 05 02 

Pakruojyje). 1898–1905 metais studijavo Sankt Peterburgo Romos katalikų 

dvasinėje akademijoje. 1905 metais buvo įšventintas kunigu. 1905–1918 metais 

tarnavo Mogiliovo arkivyskupijos parapijose tuometinėje Rusijos imperijoje. 

Tarnaudamas savarankiškai mokėsi ir vokiečių kalbos. 1905–1907 metais – 

vikaras Irkutske. 1907–1911 metais – Kurgano katalikų parapijos klebonas. 1911–

1913 metais – Omsko katalikų parapijos klebonas. Kaip mokantis vokiškai 1913 

metais buvo paskirtas Samaros katalikų parapijos Hoffentalio ir Reisnfeldo 

vokiečių katalikų kolonijų koplyčių kapelionu ir šias pareigas ėjo 1913–1915 

metais. 1915–1918 metais tarnavo Lelčicų (Gomelio sritis, Baltarusija) katalikų 

parapijos klebonu. Čia 1918 metais sovietinės valdžios buvo suimtas ir įkalintas 

Smolenske (Rusija) kaip įkaitas. 1919 metais išleistas į laisvę, grįžo į Lietuvą. 

1920–1923 metais tarnavo Palėvenėlės (Kupiškio r.) Švč. Mergelės Marijos 

bažnyčios kuratu, kunigu filialistu. 1923–1927 metais – Antašavos (Kupiškio r.) 

Šv. Hiacinto (Jackaus) bažnyčios kuratas, iki 1927 metų – Katalikų veikimo centro 

Antašavos skyriaus valdybos pirmininkas. 1928–1931 metais tarnavo 

Skrebotiškio (Pasvalio r.) Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios kuratu, buvo Katalikų 

veikimo centro skyriaus dvasios tėvas. 1931–1932 metais – Surdegio Švč. 

Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonas. 1932–1941 metais – 

http://www.anykstenai.lt/vietoves/vietove.php?id=642


Raguvėlės (Anykščių r.) Šv. diakono Stepono parapijos klebonas. 1941 metų 

lapkritį buvo paskirtas kanonų ekspertu. 1948–1951 metais tarnavo Vadaktų 

(Radviliškio r.) Švč. Mergelės Marijos parapijos administratoriumi. 1951–1958 

metais – Dambavos (Pociūnai, Radviliškio r.) Dievo Apvaizdos parapijos 

administratorius. Senatvę praleido Pakruojo Šv. Jono Krikštytojo parapijos 

altarijoje. (Anykštėnų biografijų žodynas, sutrumpinta).  
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Sukanka 380 metų, kai Surdegio bajorė Ana Staveckaja, buv. Belevičiova, o 

anksčiau Gorodenskaja sudarė testamentą, pagal kurį vienuolynui paskyrė 

žemės, jį atidavė Vilniaus Šv. Dvasios brolijai. Ši data dažnai laikoma vienuolyno 

įsteigimo data.  Bajorė visiems laikams vienuolynui padovanojo tris daržus, 

ariamos žemės, pievų, Važdėlių kaimą su valstiečiais ir Skėriškes, suteikė teisę 

vienuolynui naudoti dvaro mišką. Šlt.: Выпись из земских Вилкомирских книг 

в копии (перевод 1790 г.) Дарственная фундушовая запись Анны Ставецкой 

Белевичевой, а ныне Городенской о фундуше Сурдецкому монастырю. 

LVIA, ф. 525, оп. 8, д. 61, л. 96–101; Фундушовая запись в копии 1790 г. 

ксендза Сильвестра Булай. LVIA, ф. 525, оп. 8, д. 61, л. 13–16; Выпись в копии 

межевой линии земли записанной фундуш монастырю Г. Городенскою. 

LVIA, ф. 525, оп. 8, д. 61; Выпись документа из книг составленный фундуш 

Сурдецкому монастырю, 1790 г. LVIA, ф. 525, оп. 8, д. 61; Ana, Mlečko; 

Surdegio dvaro savininkė, Surdegio → Šv. Dvasios vienuolyno fundatorės → Anos 

Staveckajos-Belevičiovos-Gorodenskajos teta, Surdegio Šv. Dvasios vienuolyno 

įsteigėja. I. Arefjeva teigia, kad Staveckajos pavardė – tai sulenkinta rusiškos-

baltarusiškos pavardės Staveckevič forma. Ji ištekėjo už zemstvos teisėjo 

Andrejaus Mlečko (1620 04 jam padovanojo pusę dvaro). Šlt.: Отказный 

документ или запись Сурдецкому монастырю Андреем Млечковым, 1620 г. 

LVIA, ф. 525, оп. 8, д. 61, л. 23–24; Духовное завещание Андрея Млечка с 

супругою и прочими, 1621 г. LVIA, ф. 525, оп. 8, д. 61, л. 88–90; Выпись из 

книги фундационного документа Млечков, 1627 г. LVIA, ф. 525, оп. 8, д. 61, л. 

25–28; Документ удостоверения от Млечков о деревни, 1627 г. LVIA, ф. 525, 

оп. 8, д. 61; Выпись из книг фундационного документа за Г. Анны 

Семеновны писанного Млечками Сурдецкому монастырю. LVIA, ф. 525, оп. 

8, д. 61, л. 21–22.  
 

 

 

http://www.anykstenai.lt/vietoves/vietove.php?id=560


       
 

Oginskių giminės herbas 

Paveikslėlis iš Vikipedijos 

 

Sukanka 380 metų, kai Surdegio bajorė Ana Staveckaja Šv. Dvasios vienuolyno 

globėjais paskyrė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės karinus ir politinius 

veikėjus Aleksandrą, Joną ir Samuilą Leoną Oginskius. A. Oginskis (* apie 1590, 

† 1653) nuo 1645 metų buvo Minsko vaivada ir senatorius, o nuo 1649 metų –

 Trakų kaštelionas. J. Oginskis (* 1592, † 1640). Trakų tijūnas Samuilas Leonas (* 

1625 Kruonyje, † 1695 ten pat). S. L. Oginskis. 
 

4 

Prieš 75 metus Anykščių Aleksandro Neviškio cerkvės šventiku paskirtas 

Surdegio vienuolyno naujokas Timofejus Orlovas (* 15 01 1882 Anykščiuose, † ?).  

1895 metų gegužę jis baigė Anykščių dviklasę mokyklą. 1910 metų gegužę 

priimtas į Surdegio Šv. Dvasios vienuolyną naujoku. Čia jis išbuvo labai trumpai, 

kol gegužės 10 dieną buvo perkeltas psalmių skaitytoju į vieną iš Švenčionių 

apskrities cerkvių. 1915 07 24 iškeltas į Vilniaus apskritį. 1918 metų liepos 19 

dieną gavo kampą (bažnytinį rūbą, tiesų, ilgą ir plačiomis rankovėmis). 1920 

metų lapkričio 17 dieną buvo įšventintas diakonu, 1924 metų lapkričio 17 dieną – 

http://lt.wikipedia.org/wiki/1667
http://lt.wikipedia.org/wiki/1645
http://lt.wikipedia.org/wiki/Minsko_vaivada
http://lt.wikipedia.org/wiki/1649
http://lt.wikipedia.org/wiki/Trakų_kaštelionas


vienos Panevėžio apskrities cerkvės šventiku. 1925 metų kovo 21 dieną perkeltas 

į Biržus, čia taip pat mokė tikybos valstybinėje gimnazijoje. 1929 ir 1932 metais 

gavo bažnytinius apdovanojimus. 1938 metų balandžio 20 dieną perkeltas į 

Telšių apskritį, Kaunatavos cerkvę. 1941 metų vasario 4 dieną jis buvo paskirtas 

Anykščių Aleksandro Neviškio cerkvės šventiku. 1946 metais buvo apdovanotas 

ant krūtinės nešiojamu kryžiumi.  
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Prieš 115 metų į Surdegio Šv. Dvasios vienuolyną atkeltas jerodiakonas 

Isidoras (Josifas Klianovskis, * ~ 1863 Dysnoje, † ?). Kilęs iš Dysnos miestiečių 

šeimos. Baigė Dysnos apskrities mokyklą. 1894 metų rugsėjo 6 dieną paskirtas į 

Vilniaus Šv. Dvasios vienuolyną. 1896 metų vasario 2 dieną davė vienuolio 

įžadus. 1895 metų gegužės 31 dieną tapo etatiniu naujoku. 1896 metų birželio 7 

dieną įšventintas jerodiakonu. 1899 metų gruodžio 7 dieną perkeltas į Pažaislio 

vienuolyną, 1901 metų vasario 16 dieną – į Surdegio → Šv. Dvasios vienuolyną. 

1903 metais grąžintas į Pažaislio vienuolyną. Šlt.: Дело о приеме в духовное звание 

и определении послушником в Сурдецкий монастырь уволенного из 

крестьянского общества Исидора, 1829–1832 г. LVIA, ф. 610, оп. 2, д. 536; 

Формулярные списки братии Пожайского Успенского первоклассного монастыря 

на 1906 год. KAA, f. I-1468, ap. 2, b. 1969. 
 

 

 

KOVAS 
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Kunigas Virginijus Taučkėla 

Jono Junevičiaus nuotrauka 

 

Sukanka 55 metai, kai gimė Surdegio bažnyčios klebonas kunigas Virginijus 

Taučkėla (* 1961 03 08 Dirvoniškyje, Pasvalio r.). 1979–1980 metais mokėsi 

Kauno 22-ojoje profesinėje technikos mokykloje (įgijo radijo montuotojo 

specialybę). 1980 metais dirbo Kauno radijo gamykloje, kol buvo mobilizuotas į 

karinę tarnybą. Grįžęs į Kauną, 1982–1984 metais vėl dirbo Kauno radijo 

gamykloje (dabar – Kauno Prisikėlimo bažnyčia) radijo įrangos montuotoju, 

kartu pogrindyje ruošdamasis kunigystės studijoms. 1984–1989 metais studijavo 

Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje. 1989 metų gegužės 28 dieną Kauno 

arkikatedroje įšventintas kunigu. 1989–1990 metais – Zarasų parapijos vikaras, 

1990–1998 metais – Alizavos (Kupiškio r.) Šv. Jono Krikštytojo parapijos 

klebonas, kartu administravo ir Kupreliškio (Biržų r.) Šv. arkangelo Mykolo 

parapiją. Nuo 1998 metais – Andrioniškio Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos 

administratorius bei Inkūnų Šv. Aušros Vartų Dievo Motinos parapijos 

administratorius. Nuo 2000 taip pat yra Viešintų Šv. arkangelo Mykolo parapijos 

administratorius. 2007–2008 metais – Surdegio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į 

dangų parapijos administratorius, 2008–2009 metais administravo ir Burbiškio 

Švč. Jėzaus Širdies parapiją. Nuo 1998 metų – Andrioniškio parapijos 

administratorius. Būdamas Viešintų parapijos administratoriumi 2007–2008 

metais administravo ir Surdegio katalikų parapiją. (Anykštėnų biografijų žinynas). 

Lit.: UŽA, Tautvilis. Apie kunigą Virginijų Taučkėlą. Bendravo ir pokalbį 

apibendrinęs užrašė T. Uža. Iš: Iš širdies – viešintiškiai. Panevėžys, 2010, p. 12–13. 
 

 

BALANDIS 
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Prieš 90 metų buv. Rygos stačiatikių viešbučio pirmajame aukšte buvo 

atidaryta Surdegio žemės ūkio draugijos krautuvėlė. Draugija pradėjo veikti 

1923 metais. Pirmąją valdybą sudarė Karolis Palėjus iš Pavašakių, kunigas 

Vincentas Kemėšis, mokytojas Vladas Dutkevičius, Kazimieras Sabalys iš Pelyšų 

ir Povilas Kavoliūnas iš Kučkelių. Kovo 2 dieną buvo įregistruoti pirmieji 

draugijos įstatai (registracinis nr. 9). Išlikusiuose ranka rašytuose įstatuose 

http://www.anykstenai.lt/vietoves/vietove.php?id=802
http://www.anykstenai.lt/vietoves/vietove.php?id=204
http://www.anykstenai.lt/vietoves/vietove.php?id=810
http://www.anykstenai.lt/vietoves/vietove.php?id=642
http://www.anykstenai.lt/vietoves/vietove.php?id=80


teigiama, kad draugija renka žinias apie žemės ūkio būklę, rengia ekskursijas ir 

ekspedicijas, skleidžia žinias apie tinkamiausius ūkininkavimo būdus, bando 

įvairias žemės ūkio kultūras ir pan. Naujoji draugija paprašė keturių ha žemės ir 

mūrinio namo javų valymo punktui, pieninei ir kt. reikalams. 1924 metų 

lapkričio 23 – gruodžio 6 dienomis Žemės ūkio departamentas Surdegyje 

surengė dviejų savaičių žemės ūkio kursus. Paskaitas skaitė apskr. agronomas A. 

Gilvydis, surdegiečiai Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų sąjungos žemės ūkio 

instruktorius K. Palėjus ir kun. V. Kemėšis. K. Palėjaus ir V. Kemėšio ūkiuose 

buvo surengti praktikos darbai. K. Palėjus nuolat lankydavo ūkius ir duodavo 

patarimų. Jis skelbė straipsnius žemės ūkio žurnaluose, išleido keletą knygų, 

brošiūrų ir lankstinukų. 1927 metų birželio 16 dieną narių visuotinis 

susirinkimas nusprendė įstatus pakeisti. Tuo metu į valdybą įėjo kun. V. 

Kemėšis, nariai Mykolas Pajuodis, J. Raišelis, Domas Paštukas. 1928 metų kovo 

13 dieną Finansų ministerijos Kredito įstaigų ir kooperatyvų inspekcija 

naujuosius įstatus įregistravo. Juose buvo rašoma, kad draugijos tikslas – kelti 

bei tobulinti žemės ūkio kultūrą ir žemės ūkio pramonę, padėti savo nariams. 

Tikrieji nariai privalėjo įmokėti vieno Lt stojamąjį mokestį ir įsigyti ne mažiau 

kaip vieną privalomąjį 10 Lt pajų. Vienas narys galėjo turėti ne daugiau kaip 50 

neprivalomųjų pajų. Draugijos lėšas sudarė pamatinis kapitalas, pajų kapitalas, 

atsargos kapitalas ir tiksliniai kapitalai. D-jai priklausė buvę Rygos stačiatikių 

namai (viešbutis) ir šiek tiek žemės. Ji vienoje namo pusėje įrengė grūdų valymo 

punktą, po metų antrajame aukšte – jaunimo salę. Salėje buvo rengiamos 

gegužinės, pavasarininkų vakarai. 1926 metų balandžio 2 dieną pirmajame 

aukšte buvo atidaryta krautuvėlė. Jos vedėju dirbo Antanas Pajuodis. Dėl menkų 

pajamų 1929 metais buvo nutarta ją likviduoti, nes gyventojai mieliau pirkdavo 

pas žydus, su kuriais buvo galima derėtis. 1926 metų kovo 28 dienos metiniame 

susirinkime buvo kritikuotas javų valymo punkto trijerio darbas (be jo, jame 

buvo fuchtelis ir gyvatėlė). Trijeriui įsigyti buvo paimta 1 200 Lt paskola iš 

Žemės ūkio ministerijos. Susirinkime nutarta pradėti supirkinėti kiaušinius ir 

paskirti 200 Lt draugijos b-kėlei įsteigti. Draugija rengė visuotinius susirinkimus, 

turėjo valdybą ir revizijos komisiją. 1927 metais valdybą sudarė kunigas V. 

Kemėšis, Antanas ir M. Pajuodžiai, Jonas Masiulis ir Pranas Astravas. Be jų, d-jos 

veikloje dar dalyvavo ūkininkai Venclovas ir Gasiūnas. Draugija surengdavo 

bendrų su Surdegio pieno perdirbimo bendrove susirinkimų. Tokiame 

susirinkime 1927 metų birželio 6 dieną buvo patvirtinti metiniai balansai, iš 

dalies pakeisti įstatai, patenkintas kai kurių narių prašymas išbraukti iš draugijos 

narių. Draugijos veikla apėmė bažnytkaimį ir jo 15 km apylinkes. Vietos 

korespondentas spaudoje rašė, kad vartotojų ir žemės ūkio draugijos „dėl litų ir 

susipratusių žmonių stokos nekaip gyvuoja“. Draugija ūkininkus aprūpindavo 

daržovių sėklomis ir mineralinėmis trąšomis. 1925 metų pavasarį bažnytkaimyje 



buvo pasėti šeši cnt dobilų, suvartota 120 maišų zuperio ir 25 maišai kalio, 

paduotas prašymas nusausinti žemę. 1928 metais draugijoje buvo 86 nariai. 1929 

metų ruogpjūčio 4 dienos visuotiniame narių susirinkime (pirmininkas J. 

Kuzavinis, sekretorius J. Krisiūnas) valdybos pirmininkas A. Pajuodis kritikavo 

revizijos komisijos veiklą, jos nerangumą ir pažadėjo dėl mažo narių skaičiaus 

draugiją likviduoti. Rugpjūčio 9 d. šiuo klausimu priimtas nutarimas. 

Susirašinėjimas su aukštesniosiomis instancijomis vyko iki 1931 metų pavasario. 

Galutinai draugija buvo likviduota 1931 metų gegužę ir birželio 10 dieną 

išregistruota. Lit.: „Kovo 28 d. čia įvyko žemės ūkio d-jos narių metinis 

susirinkimas…“, Surdegis. Kraštas, 1926, balandžio 15 (nr. 4), p. 3. Parašas: Visą 

girdėjęs; „Kovo mėn. 28 d. čia įvyko žemės ūkio draugijos metinis narių 

susirinkimas…“. Panevėžio balsas, 1926, balandžio 16 (nr. 15), p. 2. Parašas: 

Dalyvis; Skelbimai. Vyriausybės žinios, 1920, gegužės 3 (nr, 130), p. 5. 
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Prieš 145 metus į Surdegio Šv. Dvasios vienuolyną buvo atkeltas jerovienuolis 

Filaretas (Slobožinovas, * ~ 1822 Kalūgoje, † ?). Bemokslis. Kilęs iš rusų 

miestiečių šeimos. 1866 metų kovo 18 dieną buvo paskirtas į Vilniaus Šv. Dvasios 

vienuolyną. 1866 metų balandžio 6 dieną davė vienuolio įžadus. 1866 metų 

gegužės 1 dieną įšventintas jerodiakonu, 1870 metų gruodžio 26 dieną – 

jerovienuoliu. 1871 metų balandžio 7 dieną pervestas į Surdegio Šv. Dvasios 

vienuolyną. 
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Prieš 95 metus Surdegio jaunimas surengė vakarėlį. Buvo leista linksmintis iki 

23 valandos. Suvaidinta Mykolo Palionio trijų veiksmų komedija „Prieš vėją 

nepapūsi“.  
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Sukanka 115 metų, kai gimė ūkininkas, partizanų rėmėjas, tremtinys Petras 

Deveikis (* 1901 04 23, † 1968). Prieš II pasaulinį karą ūkininkas, turėjo krautuvę. 

1945 metų lapkričio 24 dieną Panevėžio apskr. vykdomasis komitetas jį paskyrė 



Surdegio apyl. darbo žmonių deputatų tarybos pirmininku. Algimanto 

apygardos partizanų rėmėjas. Suimtas 1949 metų birželio 21 dieną. Kalintas 

Kupiškyje ir Panevėžyje. Ypatingojo pasitarimo 1949 metų lapkričio 26 dieną 

nuteistas 10 metų lagerio. 1950 metų sausio 30 dieną ištremtas į Džezkazganą 

(Steplagas), Karagandos sritis. 1951 metų spalio 13 dieną perkeltas į Kamyšlagą, 

Kemerovo sritis, 1953 metų liepos 27 dieną – į Oziorlagą, Irkutsko sritis, vėliau – į 

Angarlagą, Irkutsko sritis. Paleistas 1956 metų rugpjūčio 6 dieną. Grįžo į Lietuvą. 
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Prieš 70 metų Surdegis buvo priskirtas priskirtas Kupiškio apskričiai.  

 

GEGUŽĖ 

 

Sukanka 95 metai, kai Surdegio stebuklingoji Dievo Motinos ikona iš 

Jaroslavlio grąžinta į Panevėžį. 1915 metų rugpjūčio 3 dieną Kauno vyskupas 

Eleuterijus Surdegio ikoną nutarė išvežti į Rusiją. Vėliau ikona atsidūrė viename 

iš Jaroslavlio cerkvių ikonostasų. Buvusi Panevėžio Marijos progimnazijos 

direktorė, visuomenės veikėja Lidija Omeljanovič-Falejeva ją aptiko. 
 

Sukanka 85 metai, kai mirė iš Surdegio Šv. Dvasios vienuolyno kartu su brolija 

nepasitraukęs naujokas Vasilijus Kvašininkovas (~ 1842, † 1931 05 Dabužiuose, 

palaidotas Dabužių kapinėse). Jo nekrologe žurnale „Golos Litovskoj 

pravoslavnoj eparchii“ rašoma, kad Pirmasis pasaulinis karas išvijo vienuolius iš 

Surdegio vienuolyno. Ištikimas savo vienuolynui išliko tik Vasilijus. Kaip jis pats 

pasakojo, buvo areštuotas ir į vokiečių klausimą, kodėl jis pasiliko vienuolyne, 

atsakė: „aš – vienuolis ir neturiu teisės palikti vienuolyno“. Vokiečiai jį kvotė, kur 

paslėpti vienuolyno turtai. Jis tvirtinęs, kad viskas išvežta į Rusiją. Įsiutę 

vokiečiai, įtarę jį šnipinėjant, du kartus vedė sušaudyti, bet senis suklupęs vis 

kartojo: „aš – vienuolis, nebijau mirties ir būčiau laimingas numirti čia, 

vienuolyne, o jums nuodėmė užmušti nekaltą vienuolį“. Vokiečiai jį išvežė į 

Ukmergę ir po tardymo paleido. Ilgai klajojo rinkdamas išmaldą, kol jo nepriėmė 

Dabužių dvaro savininkė Marija Strachova. Ji pasirūpino jo išlaikymu. Čia senis 

pragyveno iki mirties, laikydamasis vienuoliškojo gyvenimo būdo, dirbdamas ir 

melsdamasis. Jo celė buvo nedideliame namelyje ant kūdros kranto. 

Nežiūrėdamas į savo garbų amžių, šalia jos sodino daržą, kuriame nuolat dirbo. 



Daržoves atiduodavo lankytojams ir savo poniai M. Strachovai. Miegojo ant 

lentų. Pagalvę jam atstodavo kaladė, ant kurios jis buvo iškalęs kryžių. 

Guldamasis į savo gultą senis žėgnojodamasis bučiuodavo kaladę. Miegodavo 

iki vidurnakčio, o po to melsdavosi. Karštai melsdavosi klūpodamas, pakėlęs 

rankas. Jo senatviškais skruostais riedėdavo stambios ašaros. Jis liūdėjo savo 

vienuolyno ir melsdavosi, kad jį grąžintų stačiatikiams. Dažnai sakydavo: 

„Melskitės Dievo Motinai, kad ji grąžintų mums mūsų vienuolyną“. Tekant 

saulei, kasdien eidavo prie šalia kelio esančio kryžiaus ir ten melsdavosi. Niekad 

nesiilsėdavo, nuolat ką nors dirbdavo. Jo tikėjimas buvo vaikiškas. Jei žūdavo 

koks nors pasėlis, brolis Vasilijus melsdavosi. Visi jo lankytojai stebėjosi gerai 

prižiūrimu daržu. Paskutiniaisiais gyvenimo metais jis jau nebeturėjo jėgų 

vaikščioti į Anykščių cerkvę. Vargiai nueidavo ir į katalikų bažnyčią. Tačiau 

kunigas tą jam draudė, nes savo savotiška malda, nesibaigiančiu lankstymusi 

iškėlus rankas, jis blaškydavo parapijiečių dėmesį. Jo šeimininkė Strachova mirė 

anksčiau. Jis ją vadino „motina ir seserimi“. Jausdamas prisiartinančią mirtį, jis 

visą laiką meldėsi, kol visiškai nusilpo. Rytą atnešusi jam maisto tarnaitė pamatė 

gulintį ant grindų. Ji pašaukė žmonių, kad jie jį įkeltų į lovą, bet senis prašė jį 

palikti ant grindų, nes taip esą pridera mirti. Nežiūrint jo prašymo, jį paguldė į 

lovą. Kitą rytą jį vėl rado jau nebekvėpuojantį ant grindų su sukryžiuotomis ant 

krūtinės rankomis. 
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Valentinas Skaržauskas 

Nuotrauka iš interneto 

Sukanka 65 metai, kai Surdegyje gimė mokslininkas inžinierius statybininkas 

Valentinas Skaržauskas. 1974 metais baigė Vilniaus inžinerinį statybos institutą 



(statybos inžinieriaus specialybė), 1989 – prancūzų kalbos kursus Leningrado 

(dabar – Sankt Peterburgas, Rusija) universitete. Technologijos mokslų daktaras 

(1982). Docentas (1986). Nuo 1974 metų (su pertrauka) dirba Vilniaus 

inžineriniame statybos institute (dabar – Vilniaus Gedimino technikos 

uiversitetas). 1974–1986 metais – Statybinės mechanikos katedros asistentas, vyr. 

dėstytojas, 1986–1989 metais – docentas. Dėsto teorinę mechaniką, statybinę 

mechaniką, tamprumo ir plastiškumo teoriją lietuvių ir prancūzų kalbomis. 

1989–1992 metais dirbo Tebesos universitete Alžyre. 1992–1998 metais – 

Prancūzijos ambasados Vilniuje vertėjas. 1998–2003 metais – Vilniaus Gedimino 

technikos universiteto Doktorantūros ir habilitacijos skyriaus vedėjas. Nuo 2003 

metų – šio universiteto Mokslo direkcijos direktorius. Parengė ir paskelbė 

daugiau kaip 25 publikacijas, parengė ir skaitė pranešimus 10 konferencijų, 

išleido mokomąsias knygas: Arkų skaičiavimas matricine forma (1982), Tampriai 

plastinių nusikraunančių sistemų ekstreminiai principai ir uždaviniai. Metalo ir medžio 

konstrukcijų tyrimas (1996), uždavinių sprendimo vadovą Plokščių strypinių 

sistemų statybinė mechanika (su L. Rimkumi, 2000, 2001, 2002), mokomąją knygą 

Plokščiųjų strypinių konstrukcijų mechanika (su L. Rimkumi, 2005). (Anykštėnų 

biografijų žinynas). Lit.: SKARŽAUSKAS, Valentinas. Valentinas Skaržauskas: 

žmogus su amžinai jauna širdimi: [pokalbis su Vilniaus Gedimino technikos 

universiteto statybinės mechanikos docentu, technikos mokslų daktaru, mininčiu 

60-metį. Užrašė] Daiva Norkienė. Gedimino universitetas, 2011, nr. 1/2, p. 10–15.  
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Prieš 150 metų Surdegio Šv. Dvasios vienuolyno jerodiakonas Ksenofontas 

(Veržbickis) įšventintas jerovienuoliu (* ~ 1807 Lietuvos vyskupijoje, † ?). 

Šventiko sūnus. Pašalintas iš Lietuvos dvasinės seminarijos. 1849 metais 

paskirtas Vilniaus Šv. Dvasios vienuolyno naujoku. 1850 metų kovo 10 dieną 

buvo pervestas į Žirovicų vienuolyną. 1852 metų lapkričio 11 dieną perkeltas į 

Surdegio vienuolyną. 1859 metų spalio 4 dieną davė vienuolio įžadus. 1860 metų 

liepos 10 dieną įšventintas jerovienuoliu. 1870 metų gegužės 15 dieną perkeltas į 

Berezvičės vienuolyną. Nuo 1873 metų gegužės 11 dienos ėjo iždininko pareigas. 

1874 metų gruodžio 18 dieną perkeltas į Pažaislio vienuolyną. Šlt.: Дело о 

иеромонахе Ксенофонте, перевед. из Сурдецкого в Березвецкий монастырь, 

15 мая 1870 г. LVIA, ф. 1536, оп. 1, д. 532. 4 л. 
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Prieš 110 metų buvęs Surdegio Šv. Dvasios vienuolyno jerovienuolis 

Nikodimas (Nikolajus Archangelskis, * ~ 1838 Kursko gub., † ?) už darbą Port-

Artūro ligoninėje apdovanotas Raudonojo Kryžiaus valstybiniu ženklu. 

Bemokslis. Kilęs iš dvasininkų šeimos. 1858 metų kovo 4 dieną užėmė 

Malojaroslavlio vienuolyno naujoko vakansiją. Nuo 1861 metų gruodžio 13 

dienos naujokas. Nuo 1867 metų gegužės 3 dienos – Vilniaus Šv. Dvasios 

vienuolyno naujokas. 1868 metų vasario 20 dieną davė vienuolio įžadus. 1868 

metų kovo 28 dieną įšventintas jerodiakonu, 1874 metų spalio 22 dieną – 

jerovienuoliu. 1875 metų gruodžio 30 dieną perkeltas į Surdegio Šv. Dvasios 

vienuolyną, 1877 metų spalio 11 dieną – į karo ligoninę. 1878 metų gruodžio 29 

dieną gavo arkiganytojo palaiminimą. Apdovanotas bronzos medaliu 1877–1878 

m. karui su Turkija atminti, ant krūtinės nešiojamu auksiniu kryžiumi (1880 01 

15). 1882 metų gegužės 29 dieną perkeltas į Supraslio vienuolyną. Rugsėjo 24 

dieną paskirtas iždininku. 1883 metų kovo 7 dieną apdovanotas klubjuoste. 1884 

metų kovo 17 dieną perkeltas į Vilniaus Šv. Dvasios vienuolyną. Būdamas 

Surdegyje, ant drobės nutapė paveikslą „Paskutinė vakarienė“. 
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Prieš 95 metus Lidijos Falejevos (Omeljanivič) rūpesčiu į Lietuvą grąžinata 

Surdegio stebuklingoji Dievo Motinos ikona. L. Falejeva (* 1874, † 1937 02 19 

Panevėžyje) – pedagogė, Panevėžio Marijos progomnazijos direktorė, 

visuomenės veikėja. Vienoje iš Jaroslavlio parapijos cerkvių aptiko Surdegio  

ikoną.  
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Sukanka 90 metų, kai Surdegyje gimė partizanų rėmėja Veronika Adomonytė (* 

1926 05 25 Surdegyje, † 1947). Priklausė „Minezingerių“ organizacijai 

(antisovietinė pogrindinė rezervinė organizacija, įkurta 1947 metų birželį. 

Vadovai – Bronė Maldeikaitė-Ramunėlė ir Jonas Užubalis-Ąžuolas.  
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Mokytoja Ona Bartulytė 

Nuotrauka iš asmeninio albumo 

Sukanka 85 metai, kai gimė Surdegio septynmetės mokyklos pradinių klasių 

mokytoja 1950–1951 metais Ona Bartulytė (* 1931 05 27 Umėnuose, Troškūnų 

vlsč.). 1950 baigė Troškūnų vidurinę mokyklą, 1956 metais – Vilniaus valstybinį 

pedagoginį institutą (lietuvių kalbos ir literatūros specialybė). 1950–1951 metais – 

Surdegio septynmetės mokyklos pradinių klasių mokytoja. 1951–1952 metais – 

Troškūnų vidurinės mokyklos, 1952–1953 metais – Latavėnų septynmetės 

mokyklos, 1953–1956 metais – Raguvos vidurinės mokyklos lietuvių kalbos 

mokytoja. 1956–1957 metais – Troškūnų liaudies švietimo skyriaus inspektorė. 

1957–1986 metais – Troškūnų vidurinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja, 

mokyklos direktoriaus pavaduotoja. 1986–1995 metais – Raguvėlės aštuonmetės 

mokyklos lietuvių kalbos mokytoja. Nuo 1986 metų gyvena Miežiškiuose 

(Panevėžio r.). Povilas Lapeikis. 
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