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KAIMYNAI. ANYKŠČIAI IR PANEVĖŽYS

Mykolas KArKA

Mano tėvelis buvo baudžiauninkas. Sprendžiu iš to, kad Samarakėliuose po 1863 
m. sukilimo buvo žemės dalybos (Samarakėliai  buvo prie geležinkelio stoties, vėliau 
ta vieta buvo pavadinta Žiedonimis). Samarakėliuose visi buvo skurdžiai, turėjo po 
tris dešimtines žemės, vėliau buvo iš Montvilos dvaro atrėžtas sklypas ir išdalintas 
jiems. Mano tėvelis turėjo keturias su puse. Nupirko jis iš savo brolio, už kurį pakliu-
vo kariuomenėn. Broliai išsislapstė, o jį sugavo ir paėmė į rekrūtus. Po 7 metų, išė-
jus naujam įstatymui, jį paleido. Grįžo prasilavinęs, mokėjo skaityti ir rašyti rusiškai, 
turėjo feldfebelio laipsnį, buvo prašmatnesnis. Kai man buvo penkeri metai, tėvelis 
gryčioj įdėjo dvigubus langus, pastatė kaminą – vienintelį visame sodžiuje. Abiejuo-
se gryčios galuose vietoj grindų buvo aslą. Tokioj skurdžioj pirkioj aš ir gimiau.

Motinos tėvelis Ališauskas buvo Napoleono karys. Jis buvo dvariokas, bajoras, 
Montvilos dvaro miškų prižiūrėtojas. Dar prieš 1863 m. sukilimą jaunimo susirin-
kimuose jis atkalbinėdavo juos dalyvauti sukilime, nes su tokiais ginklais, kaip dal-
giai, nieko nebus galima padaryti. Sukilėliai už tai jam grasino, žadėjo „pakabinti 

ant sūpuoklių“.
Senelis išgyveno 

108 metus.
Šalia motinos tro-

bos stovėjo kartuvės. 
Specialių laiptų prie jų 
nebuvo, todėl imdavo 
iš motinos namų ko-
pėčias, kada vesdavo 
karti sukilėlius. Vėliau 
šios kopėčios motinai 
sukeldavo graudžius 
prisiminimus, ir ji saky-
davo: „Vaikeli, pabu-
čiuok šitas kopėčias“.

Po sukilimo na-
muose stovėjo įgula, 
buvo „mokymų ko-
manda“ – mokydavo 
kareivius skaityti. Ma-
mai tada buvo aštuo-
neri metai. Ji, sukinė-
damasi apie kareivius, 
pramoko rusiškai skai-
tyti, o vėliau ir kalbėti.

Mano motina buvo 
kaimo daraktorė. Pas 
mus rinkosi vaikai ir 
mokydavosi skaityti. 
Klausydamasis šio sle-
bizavojimo, ir aš pats 

Gyvieji šimtmečio tiltai
Nuo 1913 iki 1984 m. – didžioji XX a. dalis. Tai – Mykolo KARKOS 

(1892-1994), kultūros organizatoriaus, muzikos pedagogo ir chorvedžio 
gyvenimo ir aktyvios kultūrinės veiklos Panevėžyje atkarpa. Anykščių 
krašto vaikas, anksti atskleidęs gabumus ir įgijęs išsilavinimą, tapo vienu 
iš stipriausių Panevėžio kultūrinio gyvenimo variklių, su jo vardu buvo 
ir bus siejamos muzikinio lavinimo, chorinės veiklos, operetės tradicijos 
Panevėžyje. O pats M. Karka niekuomet nepamiršo savo kilmės, kaskart 
vis pasisemdamas jėgų, ilsėdamasis Anykščių krašte.

Apie 1980-uosius metus su žymiuoju muziku ir teatralu bendravo ir 
jo atsiminimus užrašė A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memo-
rialinio muziejaus direktorė Teresė Mikeliūnaitė, jų rankraštis saugomas 
muziejuje, o šįkart publikuojami jo fragmentai, liudijantys M. Karką bu-
vus tiltu, siejusiu abu kaimyninius miestus.

mykolas KarKa (1892-1984) 
– muzikos pedagogas, kultūros or-
ganizatorius, chorvedys. Gimė 1892 
m. lapkričio 12 d. Samarakėlių kaime 
šalia Troškūnų (Anykščių r.), augo iš-
silavinusių valstiečių šeimoje su bro-
liais.  1903-1906 m. M. Karka lankė 
Troškūnų pradžios mokyklą, vėliau 
pas vargonininką J. Balčiūną mokėsi 
muzikos. 1908-1912 m., remiamas 
Troškūnų dvaro savininko Stanislovo 
Montvilos, jis mokėsi Vilniaus muzi-
kos mokyklos vargonų skyriuje, bai-
gęs mokslą metus dirbo vargonininku 
Traupyje.

Nuo 1913 m. iki gyvenimo pa-
baigos M. Karka gyveno Panevėžyje, 
tik Pirmojo pasaulinio karo metais 
buvo pasitraukęs į Sankt Peterburgą. 
Iki 1919 m. jis dirbo vargonininku ir 
chorvedžiu, o vėliau ėmėsi pedagogi-
nės veiklos: 1919-1944 m. dėstė mu-
ziką Panevėžio valstybinėje gimna-
zijoje, 1927-1935 m. – ir Panevėžio 
mokytojų seminarijoje, o 1938-1944 
m. – ir Panevėžio amatų mokykloje. 
Visur jis steigė muzikos būrelius, or-
ganizavo chorus ir orkestrėlius, rengė 
jų pasirodymus. 

Nuo 1919 m. M. Karka įsitraukė 
ir į teatrinę veiklą, subūrė vaidintojų 
trupę „Šikšnosparnis“, o po poros 
metų, kai ši grupė įsiliejo į „Aido“ 
draugiją, 1921-1927 m. jis aktyviai 
dalyvavo dramos, muzikos ir dainos 
draugijos „Aidas“ veikloje, 1924 m. 
suorganizavo pirmąją Panevėžio 
miesto dainų šventę. „Aidui“ įsiliejus į 
„Dainos“ draugiją, 1927-1940 m. M. 
Karka vadovavo „Dainos“ draugijos 
Panevėžio skyriui, statė muzikinius 
veikalus, vadovavo mėgėjų chorams.

1944-1960 m. M. Karka buvo 
Panevėžio muzikos mokyklos choro 
dirigavimo ir kitų disciplinų dėstyto-
jas, 1944-1950 m. – direktorius. 

M. Karka su motina prie Traupio bažnyčios 1913 m. 
Panevėžio kraštotyros muziejaus fondų nuotr.
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Jis dėstė muziką ir dainavimą 
miesto pedagoginėje mokykloje, 
1958-1962 m. vadovavo darbo vete-
ranų mišriajam chorui. 

1960-1975 m. jis buvo Panevė-
žio operetės teatro muzikos vadovas 
ir dirigentas, pastatė keletą operečių 
ir komiškų operų. M. Karka ir pats 
kūrė muziką dramos veikalams, pa-
rašė operetę „Šviesutė“ pagal Bronės 
Buivydaitės libretą, operą „Miškelio 
pasaka“, muzikinį vaidinimą „Snie-
go karalaitė“, dainų ir giesmių, har-
monizavo liaudies dainų chorams. 
Šeimoje užauginęs sūnų žinomą 
aktorių ir režisierių Gediminą Karką 
(1922-1991), sulaukęs dviejų anūkų, 
M. Karka  mirė 1984 m. rugpjūčio 12 
d. Panevėžyje, palaidotas Panevėžio 
Kristaus Karaliaus katedros kapinėse. 

Panevėžyje, ant pastato A. Sme-
tonos gatvėje Nr. 4, įrengta memori-
alinė lenta, kuri primena čia gyvenu-
sius: 1958-1984 m. – Mykolą Karką 
ir 1980-1991 m. – Gediminą Karką. 
M. Karkos vardu 1995 m. buvo pa-
vadinta viena Panevėžio vidurinė 
mokykla.

stanislovas montvila (1841-
1916) – dvarininkas, mecenatas ir 
švietėjas. Gimė 1841 m. Mitėniškių 
dvare (Jonavos r.), o nuo 1850 m., kai 
tėvas dvarininkas Stanislovas Montvi-
la iš Darjos Hopen ir Liudviko Bruno-
vo už 2 tūkst. rublių sidabru įsigijo ir 
Troškūnų dvarą, augo ir Mitėniškiuo-
se, ir Troškūnuose. Mokėsi Vilniaus 
gimnazijoje, kurią baigė aukso me-
daliu, pradėjo studijuoti Krokuvoje 
(Lenkija). 

Prasidėjus 1863 metų sukilimui, 
S. Montvila grįžo į tėviškę, įsijungė 
į Zigmo Sierakausko vadovaujamą 
sukilėlių būrį, buvo sužeistas. Paskui 
įsikūręs Troškūnų dvare, S. Montvi-
la XIX a. pabaigoje jame sėkmingai 
tvarkėsi ir gausino šeimos kapitalą.

visai nejučia išmokau skaityti. 
Kadangi mano motina buvo ki-
lusi iš bajorų, tai ji skaitė tik len-
kiškai. Vėliau, broliui nupirkus 
lietuvišką maldaknygę, ji pati ją 
skaitė ir iš jos mokė vaikus. Mo-
tina dažnai gaudavo ir „Aušrą“ 
paskaityti. 

Man atrodo, kad „Aušrą“ ir 
daugelį kitų knygų ji gaudavo iš 
Troškūnų kunigo P. Janulaičio, 
Julijos Janulaitytės-Biliūnienės 
tikro brolio. Pranas Janulaitis 
buvo spaudos platintojas, lietu-
viškų knygų mylėtojas. Už ryšių 
palaikymą su knygnešiais jis 
buvo ištremtas į Smolenską ir į 
Troškūnus nebegrįžo, nors moti-
na kasdien siųsdavo mane į stotį 
pažiūrėti. Grįžęs gyveno Betyga-
loje, vėliau buvo Veliuonos de-
kanas. Pažinojau jį asmeniškai, 
o mano mama jį labai mylėjo ir 
sudėjo apie jį net eilėraštį.

Mama išgyveno 84 metus, palaidota Panevėžyje.
Troškūnų dvarininkas Stanislovas Montvila palaikydavo revoliucinį judėjimą. 

Darbininkai jo dvare niekada nestreikuodavo, nes jis žmoniškai su jais elgdavosi. 
Montvila buvo dosnus. Pamatys, būdavo, kokį žvalesnį kumečio vaiką – ir klaus-
davo tėvų, ar šie nenorėtų jo mokyti. Tačiau tas mokymas nebūdavo labai ilgas. 
Montvilai nepakakdavo, kad apie vaiką nieko blogo nesakydavo. Jam reikėdavo, 
kad vaikas būtų geras.

Mudu su mama eidavome į dvarą kasti bulvių. Mama jau buvo pasiruošusi 
parduoti karvę ir arklį (vienais metais mirė mano tėvas ir du broliai) ir pirkti man 
fortepijoną, kad aš galėčiau mokytis. S. Montvila ir mane pasiuntė į Vilnių mokytis. 
Dažnai girdavo motinai, klebonui, kad iš manęs bus geras muzikas. Aš esu vienas 
iš nedaugelio mokinių, kurie baigė mokslus iki galo.

Tačiau aš su Montvila turėjau ir nelabai malonių pokalbių. Jis žinojo, kad aš esu 
„litvomanas“, o mokykloje buvo lenkiška aplinka. Todėl jis stengdavosi man įteigti, 
jog lietuviai ir lenkai turi gyventi santaikoje, nes jų vienas bendras priešas – caras. 

Baigęs muzikos mokyklą, aš atvykau į Traupį. Traupyje buvo vienas klebonas, 
vargonininkui mokėjo į mėnesį 3 rublius. Prie bažnyčios buvo 120 hektarų žemės, 
ganė 17 karvių, turėjo didžiulę šeimą samdinių. Mama norėjo, jog ir jos karvę į 
savo būrį priimtų, bet jis nepriėmė – štai koks jis buvo šykštuolis.

Po dvejų metų mane pakvietė į Panevėžio Šv. Stanislovo koplyčią. Ten aš suda-
riau lenkų chorą, sutiko jie išmokti ir keletą lietuviškų giesmelių. Choristams nuolat 
primindavau, kad jie yra lietuviai, ir reikia kalbėti lietuviškai.  Tačiau čia aš dirbau 
neilgai. 1914 m. prasidėjus karui, vienas pažįstamas pažadėjo padėti įsidarbinti 
ginklų fabrike, nes iš ten neims į kariuomenę. 

1919 metų sausio mėnesį pakvietė mane dėstyti Panevėžio berniukų gimna-
zijoje, paskyrė mane švietimo komisaras Speičys. Vieną kartą pas siuvėją aš pa-
mačiau kažkur fotografijoje matytą žmogų. Tai buvo skulptorius Juozas Zikaras. 
Tuo metu jis neturėjo darbo. Aš jį nuvedžiau pas komisarą, ir šis paskyrė J. Zikarą į 
berniukų gimnaziją. Čia jis pradėjo dėstyti piešimą, o aš – muziką.

Komisarui Speičiui talkino mūsų mokiniai – Urbšas, Pinigis, Citavičius. Jie dir-
bo raštinės darbus, o Citavičius buvo dar ir kaip Speičio pavaduotojas. Dar buvo 
žemės ūkio komisaras, bet aš jo neprisimenu. Dar vienas įmones prižiūrėjo. Visi 
komisariatai tilpo name priešais konservų fabriką – buvusį monopolį. Vieną kartą 
pasišaukė mane Feliksas Valiukas – advokatas, vykdomojo komiteto sekretorius. 
Aš nuėjau pas jį dėl vakaro prieglaudoj. Jis mane suniekino: prieglauda nesirūpin-
kit – geriau suorganizuokit spektaklį. Tada aš susiradau Liudą Jakavičių, kuris vertė-
si žurnalistika – redagavo kairiųjų pakraipos laikraštį „Rygos balsas“ ir režisuodavo. 
Jį ir pakviečiau, statėme „Blindą“, kaip F. Valiukas ir buvo užsakęs. Kovo mėnesį 
„Blindą“ suvaidinome S. Montvilos salėje. 

Pats Montvila buvo labai humaniškas žmogus – su sąlyga, kad ta sale galės 
naudotis visų tautybių žmonės. 

Stanislovo Montvilos salė Panevėžyje buvo atidaryta 1913 metais. Panevėžio 
pramonininkas S. Montvila buvo kilęs iš Troškūnų, jo ir tėvas buvo troškūnietis. Jo 
broliui Juozapui – dideliam filantropui – stovi paminklas Vilniuje, Trakų gatvėje, ir 
jo niekas neverčia. 

M. Karka (stovi kairėje) su Traupio bažnyčios choru 1913 m. Panevėžio kraštotyros 
muziejaus fondų nuotr.
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Man teko dalyvauti tos salės atidaryme – buvo suvažiavusios nematytos po-
nybės, sako, ir Kauno gubernatorius Piotras Veriovkinas buvęs. 

Dvarininkas S. Montvila prie buvusios šaltkalvės pristatė fasadą su reikalingo-
mis teatrinėmis patalpomis ir pakvietė Panevėžyje gyvenančias tautybes dalyvauti 
teatro atidaryme: lietuvius, rusus, lenkus ir žydus. Buvo nustatyta, kad kiekvienos 
tautybės atstovai ceremonijoje gali suvaidinti po vieną vienaveiksmę komediją. Iš-
traukus burtus, kas po ko, lenkai vaidino „Veselia Zosi“ („Zosės vestuvės“), lietuviai 
– „Girkalnio Užgavėnės“ ir rusai – „Diadiuškina šutra“ („Senelio pokštas“). Labai 
gerai padainavo V. Paulausko vadovaujamas lietuvių choras, sulaukęs didelių ova-
cijų ypač už dainą „Lietuviais esame mes gimę“. Kai rusai pareikalavo, kad būtų 
sudainuota „Bože, caria chrani“ – mūsų choras ir tai padainavo.

Montvila iš pradžių nenorėjo dainininkų įleisti į salę kartu su svečiais. Bet 
tuomet vaidintojai atsisakė vaidinti, o choras – dainuoti. Tada nusileido ir Mon-
tvila. Lietuviams iškilmėse atstovavo iš Vilniaus atvykę Felicija Bortkevičienė ir 
advokatas Jonas Valiukas, sakė prakalbas. Montvila į kiekvieną kalbą atsakydavo 
ir iškilmingai pareiškė, kad teatrą atiduoda naudotis visuomenei.

Nuo 1924 m. aš pradėjau važinėti iš Panevėžio į Anykščius vasaroti pas dr. 
Adomą Laskauską. Tuo metu aš pažinau ir Antaną Vienuolį, kuris Povilonio na-
muose turėjo vaistinę. 

Vieną kartą drauge atvažiavo vasaroti ir Julijonas Lindė-Dobilas, susidrau-
gavome su Vienuoliu. Jis ateidavo – ir drauge eidavome pasivaikščioti. Buvo 
įdomu, kadangi jis žinojo daug istorijos. Mums jis pasakojo apie Mindaugo 
sostinę, apie Aruodėles, sakydavo, kad jos – žmonių sukastos. Paskui rodydavo 
Puntuke penkis pirštus, šventuosius ąžuolus, sakydavo, kad ąžuolų kelmai buvo 
tokie dideli, jog ant jų galėdavo atsistoti du įkinkyti arkliai. Kai mes lankydavome 
ąžuolus,matydavome takelį, pramintą aplink juos keliais ėjusių žmonių. Vienuo-
lis parodė Karalienės liūną, pasakojo, kad ta karalaitė nenorėjusi priimti krikščio-
nybės. Žodžiu, jis mums buvo švietėjas. Kartu su J. Linde-Dobilu nueidavome 
ant Biliūno kalno ir stebėjomės, kad miestelis – tamsoj, o mes dar matome saulę. 
Vienuolis darė labai malonų įspūdį, kalbėdavo labai nuoširdžiai.

Vieną kartą su mergaitėm užėjom į naują vaistinę ir sugiedojom jam „Ilgiau-
sių metų!“ Kai aš parašiau B. Buivydaitės „Šviesutės“ muziką, sužinojo Vienuolis, 
suorganizavo gėlių, buvo didelės iškilmės.

Vieną kartą atvažiavome į Anykščius su Panevėžio katedros choru, padaina-
vom J. Haidno „Pasaulio sukūrimą“. Vienuolis atėjo užkulisiuos, labai gyrė, sakė, 
kad taip būtų galima koncertuoti ir užsienyje.

Mano abi vilos Anykščiuose buvo pastatytos apie 1930-1931 m., apie dešim-
tmetį aš ten vasarojau. 

Aš vieną kartą taip nelaimingai buvau nuvažiavęs į savo vasarnamį. Žiūriu 
– žydai suvaryti į mano miškelį. Man pagailo jų. Susipažinau su tos stovyklos pri-
žiūrėtoju, pasikviečiau arbatos. Sakau: tegu moterys ir vaikai sueina į mano va-

sarnamį. Jis sutiko – ir žydai ėmė eiti į 
mano namus. Atvažiavo kartą kažkoks 
vokietis, sušaukia juos. Sakau tada pri-
žiūrėtojui: pasaugokit šitą Borokiškaitę, 
baigusią mūsų gimnaziją. Visi žydeliai 
pažįstami, visi. Atvažiavo vieną kartą 
toks Biliūnas, puolė moterys jam ran-
kas bučiuoti, aš stovėjau balkone, taip 
graudu pasidarė, kad net apsiverkiau. 
Žydai pamatė ir puolė prašyti pagal-
bos. „Su kuo kalbėti? – klausiu. – Su 
klebonu? Su viršaičiu?“ Pasikalbėjau 
su klebonu Juozapu Čepėnu. Leido žy-
dams eiti į miestelį. Girdžiu: „tra-ta-ta“ 
– šaudo. Miestelyje juos apgrobė ir su-
šaudė. Borokiškaitė liko, bet vėliau ją 
sušaudė prie Utenos. 

Mano namas 1940 metais nebuvo 
nacionalizuotas, bet jau ir jį pradėjo 
ardyti, net deginti. Tada aš atėjau pas 
Vienuolį ir sakau, kad galiu užrašyti 
Panevėžio teatrui arba pionieriams. 
Tada Vienuolis ardymą sulaikė, įsikūrė 
pionieriai. Ir jeigu jis vis dar stovi – tai 
Vienuolio nuopelnas.

Troškūnų dvare buvo įrengta ir 
veikė pieninė, buvo malūnas ir spirito 
varykla. Įsteigęs akcinę bendrovę „S. 
Montvila“, 1890 m. Panevėžyje jis 
įsigijo kaulų malimo įmonę ir ją per-
tvarkė į mielių ir spirito fabriką, kuris 
veikė iki Pirmojo pasaulinio karo. Tik 
karo metais jis buvo uždarytas, įren-
giniai išmontuoti ir išvežti į Vokietiją. 
Panevėžyje jis taip pat įrengė ir eks-
ploatavo malūną.

Kartu su broliu Juozapu Montvila 
(1850-1911), žinomu Vilnijos krašto 
verslininku, politiku ir mecenatu, su-
daręs 100 tūkst. aukso rublių fondą, 
jis skatino labdaringą veiklą, palaikė 
brolio organizuojamą pirmųjų gyve-
namųjų namų bendrijų kūrimą Vil-
niuje. Apie 1906 m. Troškūnų dvare 
S. Montvila įkūrė vargšų vaikų lietu-
višką-lenkišką mokyklą. Joje buvo 
trys skyriai, mokėsi apie 200 vaikų. 
Muzikai gabius berniukus S. Mon-
tvila būrė į dvaro iniciatyva Troškūnų 
vargonininko Jono Balčiūno orga-
nizuotą berniukų chorą, gabiausius 
siuntė į Vilnių, į brolio Juozapo įsteig-
tą vargonininkų mokyklą, taip išugdė 
ir Mykolą Karką. 

1913 m. S. Montvila skyrė šalt-
kalvystės dirbtuvių pastatą pirmajam 
Panevėžio teatrui. Prie pastato fasado 
pristatęs teatrui būtinas patalpas, jis 
įrengė ir atidarė miesto teatrą, skirda-
mas jį visoms tautinėms bendruome-
nėms drauge juo naudotis. Per dvejus 
metus šiame teatre buvo pastatytos 
26 pjesės, salėje tilpdavo 300-350 
žiūrovų. Šiose patalpose Panevėžio 
teatras veikė daugiau kaip 60 metų. 

S. Montvila, su žmona užauginęs 
kelis sūnus, mirė 1916 m. gruodžio 
viduryje.

Samarakėlių (dabar – Žiedonių) kaime buvusią Karkų šeimos sodybvietę šian-
dien liudija tik krūmais apaugęs šulinys, šalia užsilikęs riedulys ir Panevėžio 
M. Karkos pagrindinės mokyklos moksleivių pastatytas atminimo ženklas. 
Tautvydo Kontrimavičiaus nuotr.
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Kotryna Jonelytė-rePčienė

(...) Joną Biliūną pažinau Panevėžy, pas Janulaitytę Julę. Ten užeidavau 
dantų taisyti, literatūros pasiimti. Ten ir jis atvažiuodavo. 

Atsimenu jo žodžius: 
„Kaip vasaros kvietkas 
žydėk visados, 
berneliam ant laimės, 
žmonėm ant naudos“. 
Vaikšto po kambarį ir sako tuos žodžius. Paskui man paveikslą savo dova-

nojo pažinties proga. Tada ir tuos eilėraščius dar pakalbėjo. J. Biliūnas nebu-
vo toks aršus komunistas, Antanas Didžiulis buvo smarkesnis. Bet Jonas buvo 
protingas, aukštos dvasios žmogus. 

Julė Janulaitytė tada gyvena Panevėžy, pas Moigį, už Masiulio knygyno, 
į kairę mūrelis, kur dabar milicija, antrame aukšte. Ten buvo jos dantų kabi-
netas, ten priimdavo ligonius. Kai atvažiuodavo J. Biliūnas, jis jau sirgo. Tik 
gaudydavo, gaudydavo orą – ir vis „khe-khe-khe“, didelė jam džiova buvo, 
kitiems ji ne taip matydavosi. 

J. Biliūnas mokė mano brolį Danielių ir dar daugiau vaikų, – rengė juos  
gimnazijai. Tada jis buvo pašalintas iš universiteto, gyveno pas Julę Panevė-
žy. Brolis irgi gyveno Panevėžy, kad mokytųsi.

Kai už jo ištekėjo, Julė man sakė, kad vedė dėl formos. Matė, kad Biliūno 
sveikata visiškai prasta, bet atstumti jį būtų buvę per daug žiauru. (...)

Liudvika Didžiulienė irgi dažnai pas mus į Gudelius atvažiuodavo, kai 
Didžiulių Antanas pas mus gyveno, mano brolį mokė. Atrodydavo nelabai 
simpatiška, lyg ir išpuikus. Sakė Antanui: „Ko tu čia riogsai, ko čia sėdi?“ Mat 
Antanas labai man piršos. Man Antanas nepatikdavo. Paskui jis iš Sibiro la-
bai dažnai rašydavo, kol susirado savo Serafimą. Kai dirbo Panevėžy, kartais 
susitikdavom. Toks ir susitikimas – „labas – labas“. (...)

Pažinojau ir tą Matą Grigonį. Jis buvo truputį dievotas. Dažnai atvažiuo-
davo į Gudelius, prie Troškūnų. Su juo susipažinau Panevėžy jau po revoliu-
cijos. Prie revoliucijos reikalų jis neprisidėdavo, – vis su tom vaikų knygelėm, 
V. Kapsukas jam nepatikdavo. (...)

27 metų ištekė-
jau už Kazio Rep-
čio, kuris gyveno 
Medikonių dvare. 
Ten Repčių gimi-
nės centras. Vyras 
turėjo apie 80 ha 
žemes. Paskui nuo 
jų atsiskyrėm. Po 
karo buvom pasi-
traukę į Panevėžį, 
paskui vėl grįžom 
ir dabar čia gyve-
nam, Laukagalio 
vienkiemy. Žadam 
persikelti į Pane-
vėžį, Vilties gatvė 
numeris 31, pas 
mano brolį Danie-
lių Jonelį. (...)

Prisiminimus 
užrašė 
Teresė 

Mikeliūnaitė 
1969 m. 

balandžio 12 d. 
K. Repčienė 
juos papildė 

1969 m. 
birželio 22 d.

Pažintys paliko pėdsakų

Kotryna Jonelytė-rePčienė 
(1886-1970) – knygnešė, švietė-
ja, visuomenininkė. Gimė 1886 
m. balandžio 23 d. Gudelių kaime 
(Anykščių r.), augo vyriausia iš vals-
tiečių šeimos vaikų. Vaikystėje pa-
dėjo auginti mažesnius vaikus, todėl 
negalėjo mokytis, bet savarankiškai 
išmoko skaityti, o rašyti apie 1900 
m. išmokė Troškūnų vikaras Pranciš-
kus Janulaitis. Taip pati prasilavinusi, 
lietuviškos spaudos draudimo me-
tais ir pati mokė kitus kaimo vaikus 
skaityti lietuviškai. 

Jaunystėje apie 1902-1903 m. K. 
Jonelytė gyveno Šiauliuose, kur mo-
kėsi siūti, susipažino ir bendravo su 
demokratiškai nusiteikusiu jaunimu: 
Jonu Biliūnu, Antanu Didžiuliu, Pra-
nu Mažyliu, Vincu Mickevičiumi-
Kapsuku, Augustinu Janulaičiu,taip 
įsitraukė į socialdemokratinį judėji-
mą, padėjo platinti lietuvišką spau-
dą. 

Grįžusi į kaimą, ji uždarbiavo, 
siūdama drabužius Troškūnų apy-
linkių kaimų žmonėms, buvo aktyvi 
1905 m. tautinio judėjimo dalyvė, 
organizavo susirinkimus ir mitin-
gus, platino revoliucinę spaudą, at-
sišaukimus, buvo 1905 m. Vilniaus 
Didžiojo Seimo narė, grįžusi platino 
to Seimo nutarimus. Už dalyvavimą 
pasipriešinimo judėjime K. Jonelytė 
keliskart buvo kalinama. 

Apie 1913 m. K. Jonelytė išvyko 
gyventi į Panevėžį, ten susituokė su 
turtingų ūkininkų šeimos sūnumi 
Kaziu Repčiu ir apsigyveno pas vyrą. 
Nesutarusi su jo gimine, nuo 1918 
m. ji su vyru kūrėsi ir skurdžiai gy-
veno privačiame ūkyje. 1948-1955 
m. K. Repčienė gyveno Panevėžyje, 
1955-1969 m. – Laukagalio vienkie-
myje netoli Pušaloto (Pasvalio r.), o 
nuo 1969 m. iki gyvenimo pabaigos 
– vėl Panevėžyje, prie jaunesniojo 
brolio Danieliaus. Mirė 1970 m. 
Panevėžyje, palaidota Troškūnų ka-
pinėse.

Kotryna Jonelytė Ukmergėje su dviem nežinomais karei-
viais. VŽM nuotr.
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Jei Šventosios nematei...
Leonas AlesionKa

Dažnai ir pats savęs paklausiu: ir koks gi velnias mane „atgrojo“ į tą Panevėžį?
Į miestą, kuris niekada anksčiau vaikystėje man nepatiko, kuriame dar ir dabar 

tebestovi anuometinės lūšnos, ir kuriame niekada, jau subrendusiu vyru būdamas, 
nesiruošiau gyventi. Na, aplankydavau gimines šalia Panevėžio, na, nusipirkdavau 
medžioklinių šovinių, dar keletą metų buvau Panevėžio krašto dermatovenerologų 
mokslinės draugijos pirmininkas, kartais į teatrą ar koncertus atvažiuodavau, dar 
šį bei tą... 

O štai jau aštunti metai kai gyvenu ir solidžiai Konstitucijoje nustatytą darbą 
dirbu čia, mieste prie Nevėžio. Net namą Dembavoje nusipirkau. Ir kas žino... Gal 
čia ir užsibaigs mano gyvenimo kelias?..

O viskas vyko taip...
Nušalintas nuo merų ir negalėdamas grįžti dirbti gydytoju, po pusmečio darbo 

paieškų pradėjau dirbti Vilniuje, Valstybinėje ligonių kasoje. Ten, Vilniuje, gražioje 
Žaliųjų ežerų gatvėje, ir gyvenau.

Ėjo laikas, gilinau žinias, įsigijau naujas specialybes, atsirado patirties. Vis aiš-
kiau darėsi, kad ten augti ir kilti karjeros laiptais, realizuojant save Valstybinėje 
ligonių kasoje, galimybės man išsemtos. Taip ir sulaukiau 2003-ųjų metų. Keitėsi 
Valstybinės ligonių kasos vadovas. Tuometiniam Sveikatos apsaugos ministrui ben-
drapartiečiui Juozui Olekui neįtikau, įstaigos vadovu netapau. Mano brangiesiems 
socialdemokratams manęs Vilniuje nereikėjo...

Na, nereikalingas – tai nereikalingas... Negi čia karsiesi?.. Tačiau širdį vis vien 
užgavo ir paskatino, sukandus dantis, verčiau dairytis kitų karjeros valstybės tarny-
boje aukštumų, ruoštis ir dalyvauti konkursuose naujoms pareigoms užimti. Tešliu-
mi niekada juk nebuvau ir nesu.

Kai pamačiau paskelbtus konkursus Vyriausybės atstovo apskrityse pareigoms 
užimti, pamąsčiau, pasvarsčiau, kad mano žinų ir patirties, sukauptų Seime, savi-
valdoje bei valstybės tarnyboje pakaks, ir užsirašiau dalyvauti.

Panevėžys tada buvo vienas iš užsirašytų variantų. Kodėl? Tiesiog – nuo Anykš-
čių netoli, o alga kaip ir Vilniuje. Panevėžyje ir šalia jo gyveno giminių, iš ten į 
sostinę leki autostrada, o dar – ir medžioklės plotai pusiaukelėje, ties Juostininkais. 
Buvo ir subtilesnių priežasčių, bet tai jau tik asmeniška.

Tik va, tos laukų lygumos nelipo prie širdies... Nepripratau prie jų ir iki šiolei. 
Matyt ne „stepių vilkas“ esu.

Konkursas laimėtas, ir Leonas Alesionka į Vyriausybės atstovo Panevėžio aps-
krityje pareigas paskirtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 metų gruodžio 
10-osios nutarimu Nr. 1579! Taip prasidėjo naujas mano gyvenimo etapas Pane-
vėžyje – nei planavus, nei svajojus... Likimas šitaip nusprendė. Su A-18 kategorija, 
su aukščiausiomis valstybės tarnybos pareigomis apskrityje.

Visaip buvau sutiktas. Vieno vietinio laikraščio žurnalistė net išvadino mane 
komunistu, nors niekada tos partijos nariu nebuvau. Mat pasakiau, kad prezidentą 
Algirdą Brazauską gerbiu, kad iš jo daug ko išmokau. Tiesą jai pasakiau. Dabar tik 
juokas ima iš tokių, atsiprašant, rašliavų.

Ir štai jau antra kadencija, aštunti metai Vyriausybės atstovo Panevėžio aps-
krityje pareigose eina į pabaigą. Nesi-
gailiu, jaučiuosi, kad pritapau, oriai ir 
atsakingai dirbu šį darbą, neįsivėliau į 
jokius menkus politikavimus, nesupai-
niojau viešų interesų su privačiais, užsi-
tarnavau pripažinimą ir pagarbą.

Tačiau sakyti, kad visa širdimi jau 
suaugau su Panevėžiu, negaliu. Vis 
viena Anykščiai man primena, kad jie 
tokie buvo ir tebėra. Tai – mano jaunys-
tės ir brandos miestas, iš kurio bridau į 
didžiosios valstybinės politikos ir medi-
cinos vandenis, išmokau plaukti, sutvir-
tėjau ir užsigrūdinau.

Atvykau į Panevėžį, bet to teatro, 
kuriuo Panevėžyje žavėjausi jaunystėje, 
neberadau. Tai buvo nebe Juozo Milti-
nio laikas ir nebe jo teatras. Nuėjau kar-

leonas alesionKa – gydyto-
jas, valstybės tarnautojas, visuome-
nininkas. Gimė 1949 m. sausio 6 d. 
Švenčionyse. Buvo vienturtis vaikas, 
o tėvą 1949 m. ištrėmus, vaikystė-
je augo su motina Mielagėnuose 
(Ignalinos r.), paskui Salake (Zarasų 
r.), o nuo 1950 m. vasaros, motinai 
su mažyliu vis slapstantis nuo trem-
ties, – Kurkliuose (Anykščių r.), kol 
tėvas grįžo iš tremties ir visa šeima 
persikėlė į Anykščius. 1966 m. bai-
gė Anykščių Jono Biliūno vidurinę 
mokyklą, 1966-1972 m. studijavo 
Vilniaus universiteto Medicinos fa-
kultete, kur įgijo gydytojo išsilavi-
nimą.

1972-1975 m. L. Alesionka dir-
bo Ukmergės centrinėje ligoninėje 
gydytoju dermatovenerologu, o pas-
kui grįžo į Anykščius ir 1975-1992 
m. buvo Anykščių rajono centrinės 
ligoninės gydytojas dermatovenero-
logas. 

1992-1996 m. L. Alesionka 
buvo išrinktas Lietuvos Respublikos 
Seimo nariu. Jis parengė 36 įstatymų 
projektus, aktyviai įgyvendino alko-
holio kontrolės politiką, parengė ir 
pateikė Alkoholio kontrolės įstaty-
mą. 

L. Alesionka – šių dienų anykštėnas Panevėžyje, tarp kolegų panevėžiečių, 
prie Panevėžio simbolio – Juozo Miltinio paminklo.

KAIMYNAI. ANYKŠČIAI IR PANEVĖŽYS



75

Tas pats L. Alesionka – dar ir „Medeinos“ medžiotojų klubo prezidentas, 
pirmosios Anykščių rajone moterų medžioklės organizatorius.

tą į spektaklį „Tamarikso žydėjimas“ – taip 
ir apšalau: skurdžios dekoracijos, blanki pir-
moji dalis... Po pertraukos nebeiškenčiau – 
tyliai dingau. Na, ne, pamaniau, akivaizdu, 
kad „panevėžietiški tamariksai“ ne man čia 
žydi...

Ir dar: per daug provincialumo, ypač 
politikoje, radau šiame iš esmės progre-
syviame, didelio verslo, intelektualinio ir 
mokslinio potencialo, bet vis gi neišnaudotų 
galimybių mieste. Nepatikėsite, bet būtent 
čia prieš pat man atvykstant buvo renkami 
parašai, kad Panevėžiui nereikia dar vieno 
universiteto!!! Ir ne tik mieste. Vietinės nu-
kvakusios „politinės davatkos“ parašus prieš 
universitetą rinko net tokių miesteliukų kaip 
Uliūnai šventoriuose...

Šiauliai buvo protingesni.
Pripažįstu, kad Panevėžys keičiasi, pro-

gresuoja, tačiau jis vis dar išlieka pernelyg 
konservatyvus ir nerangus, savo galimybių 
neišnaudojantis miestas. Kaip paskui Šiau-
lius – taip paskui Šiaulius, deja. Ir tai – jei 
tik šiuos abu miestus telygintumei... Nors vietos politikoje ir nedalyvauju, bet ne 
aklas juk esu, aiškiai matau: visokių čia žmonių esama, tačiau man Panevėžys – tai 
miestas be ryškių politinių lyderių!

Kartais neiškenčiu ir pasakau nosį riečiantiems panevėžiečiams: jeigu Švento-
sios nematei, tai ir Nevėžis – upė.

Bet apskritai – jaučiuosi čia ir dabar savo vietoje. Užsidirbęs ne tik Panevėžio 
miesto, bet visos apskrities žmonių pagarbą, jos neiššvaisčiau. Juk eidamas kons-
titucines pareigas neleidžiu, kad savivalda virstų savivale! Ir tai matosi. Todėl ir 
jaučiu, kad šis gyvenimo etapas Panevėžyje man iš tiesų sėkmingas. Meluočiau, 
jeigu dabar veidmainiškai dejuočiau...

Tačiau lygiai taip pat meluočiau gražbyliaudamas apie Panevėžį kaip savo sva-
jonių uostą. Jei likimas pasiūlytų ir suteiktų man galimybę vėl kelti sparnus naujam 
skrydžiui – duodu žodį, nė minutės nedvejočiau!

2011 m. vasario 22 d.

Baigęs kadenciją, 1996-2000 
m. jis vėl dirbo Anykščių rajono 
savivaldybės ligoninėje gydytoju 
dermatovenerologu, 2000-2001 m. 
buvo Anykščių rajono meras. 

2001-2003 m. L. Alesionka dir-
bo Valstybinėje ligonių kasoje. Nuo 
2003 m. iki šiol jis yra Lietuvos Res-
publikos Vyriausybės atstovas Pane-
vėžio apskrityje.

L. Alesionka yra medžiotojas, 
nuo 1991 m. iki šiol yra Anykščių 
rajono medžiotojų klubo „Medei-
na“ prezidentas.

Beveik 100 panevėžiečių vieną 
2004 m. gruodžio pradžios vakarą 
susirinko į Panevėžio bendruomenių 
rūmus, susipažino su gimtojo Anykš-
čių krašto šiandiena ir perspektyvo-
mis bei vienas kitam paliudijo – mes 
vis dar anykštėnai. 

Iniciatyva steigti nuolat veikiančią 
visuomeninę instituciją Panevėžio 
anykštėnų sambūrį nuo to laiko plaz-
da, tai įsižiebdama, tai vėl prigesda-
ma. Panevėžio anykštėnus jau dešim-
tmetį buria buvęs politinis kalinys, 
elektrotechnikas ir politikas, dabar 
jau pensininkas Algirdas Blažys, prieš 
76 metus gimęs Vyšniakalnyje šalia 
Dabužių. 

Vienas iš anykštėnų, tarp savo 
kraštiečių tuo metu sėjusių vienybės 
dvasią, Panevėžio Garbės pilietis 
Monsinjoras Jonas Juodelis jau paly-
dėtas į Amžinybę, o mieste ir šalia jo 
dabar kuriasi, dirba, moko ar mokosi 
nauja Panevėžio anykštėnų karta. 
Pa inf.

Panevėžio anykštėnams 2004-ųjų gruodį buriantis (iš kairės): rašytojos L. Di-
džiulienės-Žmonos anūkė Aldona Irena Didžiulytė-Jurevičienė, rašytoja ir 
publicistė Milda Telksnytė, A. I. Jurevičienės vaikystės draugė Ona Kiaulė-
naitė-Sagatienė ir anykštėnas rašytojas Vygandas Račkaitis. Tautvydo Kontri-
mavičiaus nuotr.

Panevėžio anykštėnų sambūrio iniciatyva
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1893 m. į Anykščius atvyko ir čia aštuonerius metus Šv. 
Mato bažnyčioje vikaru tarnavo dvasininkas Kazimieras 
GRINKEVIČIUS (1867-1941), kilęs iš Vaivadų (Panevėžio 
r.). Anykščiuose jis aktyviai ir nuoširdžiai talkino solidaus 
amžiaus klebonui Ferdinandui Ūseliui (1838-1901), pradė-
jusiam naujos Anykščių bažnyčios statybą. Sergant F. Ūseliui 
ir antrajam vikarui Juozapui Giedrikui, K. Grinkevičius daž-
nai vienas tvarkėsi su visomis religinėmis apeigomis 12 tūkst. 
tikinčiųjų turėjusioje parapijoje bei organizavo senosios 
bažnyčios griovimo darbus bei naujos bažnyčios statybą. 
1898 m. nugriovus senąją bažnyčią, jis laikydavo pamaldas 
Anykščių kapinių koplyčioje, o pamokslus žiemą ir vasarą 
dažniausiai sakydavo lauke. Po klebono F. Ūselio mirties K. 
Grinkevičius anykštėnų buvo prašomas likti klebonu, bet Že-
maičių vyskupas Mečislovas Paliulionis pagailėjo jo sveika-
tos ir iškėlė į ramesnę parapiją jos atgauti. Prieš išvykdamas 
K. Grinkevičius spėjo paskubinti naujos Anykščių bažnyčios 
statybą – sumūrijus 1,2 mln. plytų, pastato sienos 1991 m. 
buvo iškeltos iki stogo. Vėliau K. Grinkevičius didžiąją savo 
gyvenimo dalį iki mirties praleido Rozalime (Pakruojo r.).

1940 m. rudenį iš Panevėžio į Anykščius atvyko ir čia iki 
gyvenimo pabaigos pasiliko gydytojas Alfonsas LUKOŠE-
VIČIUS (1914-2000), kilęs iš Dragonių (Panevėžio r.). 1933 
m. baigęs Panevėžio berniukų gimnaziją, 1939 m. – studijas 

Kauno Vytauto Didžiojo uni-
versiteto Medicinos fakultete, 
metus padirbėjęs gydytoju 
Panevėžyje, A. Lukoševičius 
sukūrė šeimą su anykštėne 
gydytoja odontologe Roza-
lija Kuliešaite ir apsigyveno 
Anykščiuose. Pusę šimtmečio 
jis rūpinosi anykštėnų sveika-
ta, buvo žymiausias XX a. vai-
kų ligų gydytojas Anykščiuo-
se. Po Antrojo pasaulinio karo 
A. Lukoševičius organizavo 
Anykščiuose medicinos įstai-
gų veiklą, atkūrė miestelio am-
bulatoriją, atidarė gimdymo 

namus, įrengė motinos ir vaiko konsultaciją. 1944-1947 m. 
jis dirbo ambulatorijos vedėju, kartu buvo ir gimdymo namų 
vedėjas, 1947-1950 m. buvo Anykščių apskrities sveikatos 
apsaugos skyriaus vedėjas, o nuo 1951 m. specializavosi 
pediatrijoje ir iki gilios senatvės dirbo vaikų ligų gydytoju, 
Anykščių ligoninės vaikų ligų skyriaus vedėju. Lukoševičių 
šeima užaugino penkis vaikus, tarp kurių viena duktė Rita 
Tubelienė (g. 1944 m.) tapo gydytoja. A. Lukoševičiaus anū-
kas Linas Tubelis (g. 1973 m.) – sporto organizatorius, nuo 
2005 m. – Lietuvos olimpinio sporto centro direktorius.

Apie 1948 m. iš Panevėžio į Anykščius su šeima atvy-
ko ir čia iki gyvenimo pabaigos liko muzikantas ir kultūri-
nės veiklos organizatorius Steponas ŽVIBAS (1914-1995), 
kilęs iš Pumplių (Panevėžio r.). Buvęs Lietuvos kariuome-
nės muzikantas S. Žvibas beveik keturis dešimtmečius S. 
Žvibas Anykščiuose būrė pučiamųjų orkestrus, pats juose 
grojo obojumi, klarnetu ir kitais instrumentais, vadovavo 
orkestrams, telkė ir mokė muzikantus. Kartu su Anykščių 
pučiamųjų orkestrais jis dalyvavo rajono ir Lietuvos dai-
nų šventėse. Jo vadovaujamas pučiamųjų orkestras grojo 
rašytojo Antano Vienuolio-Žukausko 75-mečio iškilmėse 
(1957 m.). S. Žvibas komponavo muzikinius etiudus, su-
būrė šeimos kapelą, kurioje grojo su žmona Elena ir du-

Panevėžiečiai Anykščiuose
kromis. Po mirties grįžo į gimtinę ir palaidotas Barklainių 
kapinėse.

Apie 1957 m. Anykščiuose apsigyveno ir čia iki gyveni-
mo pabaigos pasiliko pedagogas poliglotas Jonas JUKNEVI-
ČIUS (1923-2004), kilęs iš Kalno (Panevėžio r.). Jaunystėje 
dirbęs kalbų mokytoju Panevėžio berniukų gimnazijoje, ban-
dęs tapti lakūnu, J. Juknevičius 
vieną po kitos mokėsi įvairių 
užsienio kalbų, savarankiškai 
išmoko ispanų, švedų, kinų, 
japonų, baškirų, ivrito ir kitas 
kalbas, o senatvėje prakalbo 
ir indėniškai – dakotų kalba. 
Gyvendamas Anykščiuose, 
J. Juknevičius buvo Anykščių 
Jono Biliūno vidurinės moky-
klos ir Anykščių 2-osios vidu-
rinės mokyklos užsienio kalbų 
mokytojas, fotografijos būre-
lio vadovas. Nuo 1985 m. jis 
buvo pirmasis Anykščiuose 
vertėjas, lydėjęs užsienio svečius iš Vakarų Europos ir padėjęs 
jiems bendrauti, daugiausia versdavo įmonės „Anykščių vy-
nas“ dalykinius susitikimus. Anykštėnų atmintyje jis liko kaip 
talentingas muzikantas ir darbštus sodininkas. J. Juknevičiaus 
ir jo žmonos Danutės Juknevičienės sūnus Irmantas Juknevi-
čius (g. 1966 m.) nuo 1990 m. gyvena ir dirba gydytoju JAV.

1958 m. Troškūnuose apsigyveno ir čia iki gyvenimo 
pabaigos pasiliko pedagogas ir publicistas Jaroslavas MAR-
KUCKAS (1928-2008), užaugęs Krekenavoje (Panevėžio r.). 
Iki tol dirbęs mokytoju Raguvoje (Panevėžio r.), 1958-1960 
m. jis buvo Troškūnų rajono Vykdomojo komiteto Liaudies 
švietimo skyriaus vedėjas, o vėliau, išformavus Troškūnų 
rajoną, 1960-1990 m. dirbo Troškūnų vidurinės mokyklos 
direktoriumi. J. Markuckas buvo žinomas kaip publicistinių 
straipsnių pedagogikos metodikos, jaunimo dorinio ugdymo 
temomis autorius, kasmet birželio viduryje jis paskelbdavo 
naują publicistikos straipsnį Anykščių rajono spaudoje su 
linkėjimais abiturientams. Senatvėje jis sudarė ir išleido pu-
blicistikos rinkinius „Kas širdy susikaupia“ (1999 m.) ir „Sva-
jonės ir gyvenimas“ (2001 m.). Su žmona medike Bronislava 
Markuckienė užaugino du sūnus: mokslininką biochemiką 
Arvydą Markucką (g. 1956 m.) ir Panevėžyje dirbantį gydy-
toją Valdą Markucką (g. 1958 m.). Po mirties J. Markuckas 
grįžo į jaunystės Krekenavą ir ten palaidotas šalia artimųjų.

1958 m. iš Panevėžio į Anykščius su tėvais atvyko ir čia 
iki šiol gyvena muzikantas ir muzikos pedagogas Bronius 
PETROKAS (g. 1953 m.), gimęs Panevėžyje. Jo tėvą ištrė-
mus dar prieš sūnui gimstant, iki 1958 m. jis augo su motina 
Emilija Šukyte-Petrokiene, jausdamas tėvišką dėdės kunigo ir 
kompozitoriaus Gedimino Šukio (1923-2002) globą ir mu-
zikinę įtaką. 1975 m. įgijęs muzikos pedagogo išsilavinimą, 
B. Petrokas yra Anykščių muzikos mokyklos mokytojas, for-
tepijono disciplinų dėstytojas. Jis subūrė Anykščių muzikos 
mokykloje elektroninių muzikos instrumentų ansamblį ir jam 
vadovauja, komponuoja muzikinius kūrinius – parašė apie 
50 instrumentinių pjesių fortepijonui bei smuikui, dainų. Jo 
kūriniai įtraukti į muzikos mokyklos moksleivių mokymo 
programas, jis išleido savo kūrybos dainų įrašų rinkinius: ka-
setes „Atrask mane“ (2000 m.) ir „Per visą atmintį“ (2003 m.), 
kompaktinę plokštelę „Už tavo svajonę“ (2008 m.). Su žmo-
na pedagoge Aldona Petrokiene jis užaugino dukterį Rasą 
Štilinienę.
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1959 m. Anykščiuose apsigyveno aviamodeliavimo pra-
dininkas Anykščių krašte Algirdas KOVALIŪNAS (g. 1929 
m.), kilęs iš Panevėžio. Jis dirbo Anykščių veltinių fabrike 
„Spartakas“- mechaniku, paskui iki pensijos buvo Anykš-
čių žemės ūkio mokyklos dėstytojas. Nuo jaunystės jis kūrė 
skraidančius eksperimentinius aviamodelius, apie 1957 m. 
sukonstravo ir pastatė malūnsparnį-sklandytuvą AK-1, apie 
1972 m. pagamino pirmąjį veikiantį aparatą ant oro pagal-
vės AK-2, vėliau, 1980 m., – sklandytuvą AK-3. Lietuvos 
aviacijos federacijos konkurse mokomajam sklandytuvui 
sukurti A. Kovaliūno projektas AK-4 „Žvirblis“ 1986 m. pel-
nė 3-ąją vietą, šis sklandytuvas buvo pagamintas, išbandytas 
ir yra eksponuojamas Kauno aviacijos muziejuje. 1959 m. 
Anykščiuose jis subūrė pirmąjį jaunųjų aviamodeliuotojų 
būrelį ir 1959-1996 m. jam vadovavo. Jo suburta ir išugdyta 
Anykščių kambarinių aviamodelių konstruotojų komanda 
nuo 1973 m. buvo tarp Lietuvos lyderių, anykštėnai buvo 
nuolatiniai respublikinių varžybų prizininkai. A. Kovaliūno 
mokiniai aviamodeliuotojai buvo pedagogas Arūnas Vilkon-
čius, muziejininkas Aloyzas Janušis, Rimantas Steponėnas 
(Lietuvos rekordininkas kambarinių aviamodelių klasėje), 
radijo bangomis valdomų aviamodelių tarptautinės klasės 
sporto meistras Jonas Adamonis, kariškis lakūnas Vilhelmas 
Kavaliauskas, lakūnai Kęstutis Žalys ir Vytautas Galvonas. 
A. Kovaliūnas buvo daugelio atmintinų Lietuvos aviacijos 
istorijos datų minėjimo iniciatorius ir organizatorius, 1983 
m. surengė Anykščiuose iškilmingą S. Dariaus ir S. Girėno 
skrydžio 50-mečio minėjimą. A. Kovaliūnas apdovanotas S. 
Dariaus ir S. Girėno (1996 m.) bei Antano Gustaičio (2011 
m.) medaliais. Su žmona gydytoja Genovaite Kovaliūniene 
jis užaugino dvi dukteris pedagoges Raimondą Narbutienę 
ir Jūratę Vingrienę.

1960 m. į Anykščius iš Biržų rajono atvyko ir iki gyveni-
mo pabaigos čia pasiliko muzikos pedagogas ir chorvedys 
Pranas DŪMANAS (1924-1989), kilęs iš Daukniškių (Pa-

nevėžio r.). Beveik 30 metų 
jis dirbo muzikos mokytoju 
Anykščių rajono mokyklose, 
ilgiausiai 1960-1986 m. buvo 
Anykščių Jono Biliūno viduri-
nės mokyklos muzikos ir dai-
navimo mokytojas, vaikų ir 
vyresniųjų klasių moksleivių 
chorų, vokalinių bei instru-
mentinių ansamblių vadovas. 
Šioje mokykloje P. Dūmanas 
išugdė ir paruošė profesinėms 
studijoms solistą Tomą Ladi-
gą. Nuo 1960 m. ilgą laiką jis 
taip pat dirbo Anykščių vaikų 
muzikos mokykloje moky-
toju, buvo vienas iš pirmųjų 
šios mokyklos pedagogų, be 
to, vadovavo Anykščių rajo-

ninių kultūros namų mišriajam chorui ir kitiems meno mė-
gėjų kolektyvams, buvo rajoninių dainų švenčių vyriausiasis 
dirigentas. P. Dūmano iniciatyva Anykščiuose kūrėsi skudu-
tininkų ansambliai.  Mokytojų Prano ir Agotos Dūmanų šei-
moje užaugo ir liko gyventi Anykščiuose sūnus verslininkas 
Artūras Dūmanas (g. 1960 m.).

VŽM nuotr.: mokytojas Pranas Dūmanas tarp Anykščių 
Jono Biliūno vidurinės mokyklos mokinių 1986 m. 

1960 m. rugsėjį į Anykščius iš Troškūnų persikėlė ir iki 
gyvenimo pabaigos čia pasiliko filologė muziejininkė Te-
resė MIKELIŪNAITĖ (1928-1984), kilusi iš Panevėžio. Li-
tuanistikos studijas baigusi ir 7 metus pedagoginei veiklai 
Troškūnuose skyrusi filologė Anykščiuose 1960-1984 m. 
dirbo Antano Baranausko ir Antano Vienuolio-Žukausko 
memorialinio muziejaus direktore. Jos iniciatyva Anykščių 

krašte buvo įrengtos naujos 
muziejinės ekspozicijos ir su-
formuotas muziejų tinklas. T. 
Mikeliūnaitės rūpesčiu 1974 
m. buvo perdengtas Antano 
Baranausko klėtelės gaubtas 
ir konservuota pati klėtelė, 
paskui restauruota Jono Biliū-
no memorialinė sodyba, An-
tano Vienuolio sodyba pritai-
kyta lankytojų srautui, o 1982 
m. restauruotas ir rašytojo 
namas, sutvarkytas Didžiulių 
šeimos namas Griežionėlėse, 
1983 m. pastatytos naujos 
administracinės muziejaus 
patalpos su parodų sale ir fondų saugykla. Daugiau kaip 20 
metų T. Mikeliūnaitė vadovavo Lietuvos paminklų apsaugos 
ir kraštotyros draugijos Anykščių skyriui, organizavo krašto-
tyros ekspedicijas. Po mirties muziejininkė grįžo į gimtinę ir 
buvo palaidota šalia artimųjų Panevėžyje.

Antano Dilio (VŽM) nuotr.: T. Mikeliūnaitė (centre) su 
fondų saugotoja Vida Zasiene ir jaunesniuoju moksli-
niu bendradarbiu Antanu Žviku prie restauruojamo A. 

Vienuolio namo. 1981 m. spalio 2 d. 
1975 m. į Anykščius iš Zarasų atvyko ir čia iki šiol gyvena 

pedagogas ir visuomenininkas Albertas BUDAVIČIUS (g. 
1929 m.). Čikagoje gimęs ir Pašiliuose (Panevėžio r.) užau-
gęs, Panevėžio mokytojų seminariją bei pedagogikos studijas 
baigęs A. Budavičius daug metų dirbo administracinį darbą, 
1975-1988 m. buvo Anykščių rajono Liaudies deputatų ta-
rybos Vykdomojo komiteto pirmininkas – aukščiausio rango 
ūkinis rajono vadovas. Jo iniciatyva 1987 m. buvo atkurta 
ir sumontuota Šventosios užtvanka Anykščių miesto centre 
(1987 m.).  Patyręs bitininkas A. Budavičius daug metų buvo 
Anykščių rajono bitininkų draugijos pirmininkas, dabar yra 
šios draugijos valdybos narys, seniūnas. Su žmona mokytoja 
Jadvyga Budavičiene užaugino sūnų Rimantą Budavičių (g. 
1954 m.) – žinomą radistą trumpabangininką.

2007 m. vasarą į Anykščius – pirmąją savo parapiją at-
vyko jaunas dvasininkas, ką tik kunigo šventimų palytėtas 
Justas JASĖNAS (g. 1982 m.), kilęs iš Katinų (Panevėžio r.). 
Buvęs aktyvus Panevėžio Vytauto Žemkalnio humanitarinės 
gimnazijos literatas, 2000 m. tapęs šalies moksleivių poezi-
jos konkurso nugalėtoju, 2007-2008 m. J. Jasėnas tarnavo 
Anykščių Šv. Mato bažnyčios vikaras, pasižymėjo aktyvia 
ir produktyvia veikla, burdamas parapijos jaunimą kultūri-
nei veiklai ir bendravimui. Jis dalyvavo Anykščių kultūrinės 
bendruomenės gyvenime, nuo 2007 m. iki šiol yra Anykščių 
literatų klubo „Marčiupys“ narys, brangina ir saugo kultūros 
saitus su literatūrinėmis tradicijomis žymiu Anykščių kraštu 
net ir tarnaudamas vikaru Zarasuose. J. Jasėnas 2010 m. išlei-
do poezijos rinkinį „Užmigdykite mus ežeruos“. 

Rasos Bražėnaitės nuotr.: buvęs Anykščių vikaras pane-
vėžietis Justas Jasėnas tarp jaunųjų anykštėnų.
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KAIMYNAI. ANYKŠČIAI IR PANEVĖŽYS

1902 m. iš Šiaulių į Panevėžį persikėlė ir metus čia gyve-
no rašytojas Jonas BILIŪNAS (1879-1907), gimęs ir užaugęs 

Niūronyse (Anykščių r.). Pane-
vėžyje jis vertėsi privačiomis 
pamokomis, rašė į lietuviškus 
laikraščius bei socialdemo-
kratines brošiūras. J. Biliūnas 
Panevėžyje subūrė Lietuvos 
socialdemokratų partijos kuo-
pą, pasiūlė idėją ir organizavo 
laikraščio jaunimui “Drau-
gas” leidimą. Tuo laikotarpiu 
J. Biliūnas rašė publicistinius 
straipsnius, sukūrė pirmuosius 
apsakymus, artimai bendravo 
su būsimąja žmona gydytoja 
Julija Janulaityte (1880-1978).

1902 m. Vadaktėlių Šv. Jono Nepomuko parapijos 
kuratu paskirtas kunigas Juozas TUMAS-VAIŽGANTAS 
(1869-1933), kilęs iš Maleišių (Anykščių r.). Trejus metus 

Vadaktėliuose praleidęs dva-
sininkas ir pogrindinės lietu-
viškos spaudos organizato-
rius iki 1904 m. buvo slaptai 
sektas carinės policijos, kol 
sulaukė lietuviškos spaudos 
grąžinimo. J. Tumas-Vaiž-
gantas dalyvavo 1905 m. 
Vilniaus Didžiajame Seime, 
kūrė lietuviškas mokyklas, 
organizavo lietuvišką vals-
čiaus savivaldybę. Vadaktė-
liuose J. Tumas stiprino lietu-
višką dvasią, jo kunigavimui 
atminti bažnyčioje saugomas 

A. Gabrėno tapytas šio dvasininko portretas. 
1913 m. į Panevėžį atvyko ir su šiuo miestu savo gyve-

nimo ir kūrybos kelią susiejo teatro ir kultūrinės veiklos or-
ganizatorius, muzikos pedagogas Mykolas KARKA (1892-
1984), kilęs iš Samarakėlių (Anykščių r.). 1913-1914 m. 
jis buvo Panevėžio Šv. Stanislovo koplyčios vargonininkas, 
Panevėžyje subūrė lenkų chorą, kuris giedojo ir lietuviš-
kai. 1919-1944 m. M. Karka dėstė muziką Panevėžio vals-
tybinėje gimnazijoje, 1927-1935 m. – ir Panevėžio moky-
tojų seminarijoje, o 1938-1944 m. – ir Panevėžio amatų 
mokykloje. Visur jis steigė muzikos būrelius, organizavo 
chorus ir orkestrėlius, rengė jų pasirodymus.  1919 m. jis 
subūrė vaidintojų trupę „Šikšnosparnis“, 1919-1921 m. 
Panevėžyje pastatė ir parodė net 26 vaidinimus. 1924 m. 
jis suorganizavo pirmąją Panevėžio miesto dainų šventę, 
1927-1940 m. vadovavo „Dainos“ draugijos Panevėžio 
skyriui, statė muzikinius veikalus, vadovavo mėgėjų cho-
rams, aktyviai dalyvavo Lietuvos muzikų draugijos vei-
kloje. 1944-1960 m. M. Karka buvo Panevėžio muzikos 
mokyklos choro dirigavimo ir kitų disciplinų dėstytojas, 
moksleivių choro studijos vadovas, 1944-1950 m. – šios 
mokyklos direktorius, 1960-1975 m. – Panevėžio operetės 
teatro muzikos vadovas ir dirigentas.

1913 m. Panevėžyje įkūrus naują Šv. Stanislovo para-
piją, pirmuoju jos klebonu paskirtas Jonas MACIEJAUS-
KAS (1878-1938), užaugęs Staškūniškio (Anykščių r.) dva-
re. 1913-1928 m. jis reguliariai laikė Šv. Mišias parapijos 

koplyčioje ir rūpinosi tęsti naujos bažnyčios – būsimosios 
Panevėžio katedros statybą. Vokiečiams traukiantis, 1918 
m. jis perėmė jų paliekamą Panevėžio cerkvę – būsimąją 
Švč. Trejybės bažnyčią, ją prižiūrėjo. Kai 1926 m. Panevė-
žys tapo naujos vyskupijos centru, J. Maciejauskas buvo 
išrinktas Katedros statybos vykdomojo komiteto pirminin-
ku, atnaujino ir tęsė katedros statybą. 1928-1938 m., iki 
gyvenimo pabaigos, buvo Raguvos Švč. Mergelės Marijos 
Ėmimo į dangų parapijos klebonas ir Raguvos dekanas, su-
tvarkė, dekoravo ir elektrifikavo šią bažnyčią, įtaisė naujus 
varpus. 1927 m. J. Maciejauskas buvo paskirtas pirmosios 
Panevėžio vyskupijos katedros kapitulos kanauninku, nuo 
1929 m. buvo prelatas, sinodinis teisėjas.

1918 m. iš Debeikių į Miežiškius persikėlė ir iki gyveni-
mo pabaigos ten pasiliko fotografas Vincas FERINAUSKAS 
(1892-1975), kilęs iš Užubalių (Anykščių r.). Iki 1958 m. 
jis fotografavo Miežiškiuose bei aplinkiniuose kaimuose ir 
miesteliuose, taip pat ir savo tėviškėje Debeikių apylinkėse, 
sukaupė didžiausią Aukštaitijoje išlikusį stiklinių negatyvų 
rinkinį. V. Ferinauskas užfiksavo kaimų bei miestelių žmo-
nių gyvenimą. Jo nuotraukose –  moksleiviai ir mokytojai, 
šauliai, pavasarininkai, Jaunųjų ūkininkų, kitų organizacijų 
nariai, namų ruošos bei siuvimo kursų dalyvės, mokyklos, 
koplyčios, tilto statyba, atskiri pastatai, žemės ūkio darbus 
dirbantys, tautines ar religines šventes (Vytauto Didžiojo 
metų minėjimas, vyskupo sutikimas) švenčiantys žmonės. 
Daugiau kaip 1500 V. Ferinausko stiklinių negatyvų nuo 
2001 m. saugoma Panevėžio kraštotyros muziejuje.

1919 m. rudenį į Panevėžį atvyko ir šiame mieste iki gy-
venimo pabaigos pasiliko gydytojas Antanas DIDŽIULIS 
(1883-1960), gimęs ir augęs Griežionėlėse (Anykščių r.), 
švietėjų Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių sūnus. Iki 1930 
m. jis buvo Panevėžio Raudonojo Kryžiaus ligoninės vy-
riausiasis gydytojas, 1930-1941 m. – Panevėžio apskrities 
gydytojas. Nuo 1925 m., kai buvo įsteigtas Draugijos kovai 
su tuberkulioze Panevėžio skyrius, jis buvo skyriaus valdy-
bos narys, nuo 1933 m. – valdybos pirmininkas. Antrąjį 
pasaulinį karą praleidęs Tauragėje, po karo jis grįžo į Pane-
vėžį, dirbo Panevėžio miesto sveikatos apsaugos skyriaus 
vedėju, senatvėje buvo Panevėžio respublikinės ligoninės 
gydytojas patologas anatomas. Nuo jaunystės A. Didžiulis 
rašė straipsnius ir eiles, bendradarbiavo spaudoje.

Anykštėnai Panevėžyje

VŽM nuotr.: Kovos su tuberkulioze draugijos Panevėžio 
skyriaus valdyba apie 1937 m. Sėdi (iš kairės) gyd. V. Di-
džiulytė, Z. Babianskienė, gyd. A. Didžiulis, Moigienė, gyd. 
D. Aizinbudienė, stovi gyd. A. Aizinbudas, gyd. B. Gutma-
nas, gyd. I. Smilgevičius, draudimo darbuotojas Trapikas, J. 
Belinis, laikraščio korespondentas F. Žlobickas. 
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1925 m. mokytoja ir rašytoja Bronė BUIVYDAITĖ (1895-
1984), kilusi iš Svėdasų (Anykščių r.), užaugusi Anykščiuose, 

apsigyveno Panevėžyje, kur 
praleido keliolika metų, su-
kūrė šeimą. 1925-1934 m. ji 
dėstė lietuvių kalbą Panevėžio 
mokytojų seminarijoje, subūrė 
dramos mėgėjų būrelį ir režisa-
vo apie 10 sceninių pastatymų. 
1930 m. Panevėžyje B. Buivy-
daitė įsteigė Vaikų teatro drau-
gijos skyrių, kuris 1931 m. jos 
spektaklio „Stebuklingoji ra-
dasta“ premjera atidarė Pane-
vėžio vaikų teatrą. Paskatinta 
kūrybinės sėkmės, 1934 m. B. 

Buivydaitė paliko pedagoginį darbą ir Panevėžyje ėmėsi vien 
kūrybinės veiklos, kuri buvo produktyviausia iki 1940 m. 

1929 m. inžinierius architektas konstruktorius Pranciškus 
MARKŪNAS (1873-1964), kilęs iš Butkiškio (Anykščių r.), 
parengė Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros gelžbetoninio 
55 m aukščio bokšto konstrukcijos projektą. Tuo pačiu metu 
jis suprojektavo ir gelžbetoninius tiltus per Nevėžį Velžyje ir 
Krekenavoje.

1929 m. Panevėžio mokytojų seminariją baigė pedago-
gas ir rašytojas Vladas BALEIŠIS (1907-1969), kilęs iš Bajorų 
(Anykščių r.). Po kelerių metų darbo įvairiose Lietuvos moky-
klose jis grįžo į Panevėžį, kur pasiliko iki gyvenimo pabaigos. 
Antrojo pasaulinio karo metais jis buvo Panevėžio Juozo Bal-
čikonio gimnazijos mokytojas, po karo iki 1967 m. – Panevė-
žio vakarinės darbo jaunimo vidurinės mokyklos direktorius. 
Nuo jaunystės V. Baleišis rašė eilėraščius, noveles, miniatiūras, 
pjeses vaikams, dar mokydamasis mokytojų seminarijoje 1929 
m. parašė ir išleido lyrinių miniatiūrų rinkinį „Chrizantemos“, 
vėliau – meilės romanus „Liūdnos akys“ (1934 m.) ir „Violeta 
chrizantemose“ (1939 m.). 1950-1955 m. Panevėžyje jis pasi-
statė nuosavą namą, šalia kurio įveisė didelį sodą, augino įspū-
dingą rožyną, didžiulį vynuogyną. 

1931 m. į Panevėžį gyventi ir dirbti atvyko gydytojas My-
kolas MARCINKEVIČIUS  (1892-1987), kilęs iš Andrioniš-
kio (Anykščių r.). 1931-1944 m. jis buvo Panevėžio ligoninės 
vidaus ir vaikų ligų skyriaus vedėjas, ligoninėje įkūrė mo-
dernią laboratoriją, įrengė rentgeno aparatūrą. Dirbdamas 
Panevėžyje, 1942 m. M. Marcinkevičius paruošė ir apsigynė 
medicinos daktaro disertaciją „Blužnis kaip kraujo rezervu-
aras įvairioms sąlygoms veikiant“. Čia jis pirmasis Lietuvoje 
įsteigė moters ir vaiko globos centrus, 1941 m. Panevėžyje 
organizavo gailestingųjų seserų kursus, sudarė jiems moky-
mo planus ir taip sukūrė pagrindą aukštesniajai medicinos 
mokyklai kurtis šiame mieste. 

1933 m. į Lietuvą iš Krymo grįžo ir Panevėžyje apsigyveno 
gydytoja Vanda DIDŽIULYTĖ (1881-1941), kilusi iš Griežio-

nėlių (Anykščių 
r.), švietėjų Liu-
dvikos ir Stanis-
lovo Didžiulių 
duktė, gydytojo 
Antano Didžiu-
lio sesuo. Iki gy-
venimo pabaigos 
dirbdama Pa-
nevėžyje dantų 
gydytoja, ji buvo 
Draugijos kovai 
su tuberkulioze 
Panevėžio sky-
riaus narė, nuo 
1933 m. – ir val-
dybos narė, pa-

ruošė ir redagavo šio skyriaus jubiliejinį leidinį „10 kovos metų. 
1925-1935“ (1935 m.), buvo liaudies universiteto lektorė, rašė 
ir publikavo straipsnius sveikatos apsaugos temomis. 1941 m. 
vasarą vokiečių okupacijos pradžioje ji buvo apkaltinta šnipi-
nėjimu ir sušaudyta Kaizerlingo miške šalia Panevėžio.

1935 m. Lietuvos kariuomenės pirmojo artilerijos pulko, 
dislokuoto  Panevėžyje, vadu paskirtas pulkininkas Alfonsas 
SKLĖRIUS (1890-1943), kilęs iš Kunigiškių (Anykščių r.). Šias 
pareigas jis ėjo iki 1940 m., kol pirmosios sovietinės okupa-
cijos laikotarpiu Lietuvos kariuomenė buvo pertvarkyta. Nuo 
1935 m. jis vadovavo ir Panevėžio skautams – vyčiams. Pa-
nevėžyje A. Sklėrius surengė savo tapybos parodą,  dalyvavo 
fotografijų parodose. 

1939 m. chemikas technologas Anicetas KAUŠPĖDAS 
(1911-1978), kilęs iš Maželių (Anykščių r.), buvo paskirtas ben-
drovės „Lietuvos muilas“ Panevėžio fabriko techniniu direkto-
riumi ir šias pareigas ėjo iki 1941 m. Jis buvo tualetinio muilo 
gamybos Lietuvoje iniciatorius, vadovavo aliejaus gamybos ir 
rafinavimo fabriko įrengimui Panevėžyje. 

1941 m. Panevėžio miesto bibliotekos vedėju buvo paskir-
tas pedagogas, rašytojas ir bibliografas Antanas BILIŪNAS 
(1905-1970), gimęs ir užaugęs Andrioniškyje (Anykščių r.). 
Vokiečių okupacijos pradžioje jis su žmona Ukmergėje buvo 
kalintas už antifašistines nuotaikas, bet užstojus įtakingiems 
ukmergiškiams buvo išlaisvintas ir persikėlė į Panevėžį, kur 
1941-1944 m. vadovavo Panevėžio miesto bibliotekai.

1947 m. birželio 29 d. Panevėžio Kristaus Karaliaus kate-
droje vyskupas Kazimieras Paltarokas įšventino kunigu Joną 
JUODELĮ (1921-2006), kilusį iš Liudiškių (Anykščių r.). 1947 
m. J. Juodelis buvo Ramygalos 
vikaras, 1949-1951 m. – Pane-
vėžio vyskupijos kurijos kan-
cleris ir Panevėžio Katedros 
vikaras. Dirbdamas Panevė-
žyje, jis pradėjo rinkti ir sau-
goti istorinius duomenis apie 
Panevėžio vyskupijos bažny-
čias. Po tremties ir tarnavimo 
kitose Aukštaitijos parapijose, 
1970 m. jis grįžo į Panevėžį 
ir čia pasiliko iki gyvenimo 
pabaigos, iki 2002 m. buvo 
Panevėžio Šv. apaštalų Petro 
ir Povilo parapijos klebonas, 1983-2001 m. ėjo Panevėžio 
vyskupijos kurijos kanclerio, tribunolo teisėjo pareigas. 1991 
m. jis buvo Panevėžio Vyskupo Kazimiero Paltaroko viduri-
nės mokyklos steigėjas ir pirmasis direktorius, nuo 1992 m. 
– pirmasis Lietuvių katalikų mokslo akademijos Panevėžio 
skyriaus pirmininkas. 1990 m. Popiežius Jonas Paulius II su-
teikė J. Juodeliui Monsinjoro titulą, o Panevėžio miesto tary-
ba 2001 m. – Panevėžio miesto Garbės piliečio vardą.

1948 m. aktorius Algimantas MASIULIS (1931-2008), 
kilęs iš Surdegio (Anykščių r.), dar mokydamasis Pane-
vėžio 2-ojoje 
vidurinėje mo-
kykloje (dabar 
– Panevėžio 
Vytauto Žem-
kalnio gimna-
zija), pradėjo 
siekti aktorys-
tės meistrišku-
mo Panevėžio 
dramos teatro 
studijoje pas 
jos vadovą 
Juozą Miltinį ir 
suvaidino pir-
muosius perso-

VŽM nuotr.: V. Didžiulytė (sėdi deši-
nėje) su rašytoja Gabriele Petkevičaite-
Bite (sėdi šalia) ir drauge Vanda Jurevi-
čiūte-Kavaliauskiene, būsimąja Šiaulių 
Katinų muziejaus kūrėja.

Aktorius Algimantas Masiulis, suvaidinęs 
pas  kutinį A. Baranausko vaidmenį su jau-
naisiais to paties vaidmens atlikėjais anykš-
tėnais Mindaugu Baura ir Gyčiu Cicėnu. 
Tautvydo Kontrimavičiaus nuotr.



80

nažus Panevėžio teatro scenoje. 1948-1976 m. A. Ma-
siulis vaidino Panevėžio dramos teatre, kur sukūrė kelias 
dešimtis įsimintinų vaidmenų.

1954 m. vaistininkė Irena ALEKNIENĖ (1915-2001), 
kilusi iš Trumbatiškio (Anykščių r.) ir nuo jaunystės gyve-
nusi Panevėžyje, buvo paskirta Panevėžio vaistų sandėlio 
vedėja ir šias pareigas ėjo 20 metų, kol buvo palydėta į 
pensiją. I. Aleknienė visą gyvenimą kūrė eilėraščius vai-
kams, dažniausiai rašydama apie kates. Ji parašė ir paliko 
daugiau kaip 4 tūkst. eilėraščių apie kates ir katinus, savo 
kūrybą spausdino laikraštyje „Panevėžio tiesa“ ir „Panevė-
žio balsas“, 1995 m. išleido eilėraščių rinkinį „Mūsų my-
limieji“.

1955 m. agronomas Alfonsas GIEDRAITIS (1925-
2007), kilęs iš Latavos (Anykščių r.) ir 1949-1955 m. dirbęs 
Ramygalos mašinų-traktorių stotyje, paskirtas „Galybės“ 
kolūkio, vėliau pervadinto Ėriškių kolūkiu, pirmininku. 
1955-1991 m. šia pareigas ėjęs A. Giedraitis buvo vienos 
geriausių Lietuvoje žemės ūkio įmonių vadovas. Pertvar-
kius kolūkį į žemės ūkio bendrovę, 1991-1992 m. ir 1996-
2007 m., iki gyvenimo pabaigos, jis dirbo Ėriškių žemės 
ūkio bendrovės valdybos pirmininku, pasitraukęs iš šių 
pareigų tik būdamas Lietuvos Respublikos Seimo nariu. 
2000-2007 m. jis dvi kadencijas buvo Panevėžio rajono 
savivaldybės tarybos narys. 

1956 m. spalio 19 d. žurnalistas Alfonsas DAGELIS 
(1923-1982), kilęs iš Juostininkų (Anykščių r.), paskirtas  
laikraščio „Panevėžio tiesa“ (dabar – „Panevėžio balsas“) 
redaktoriumi ir šias pareigas ėjo 26 metus, iki gyvenimo 
pabaigos. Jo iniciatyva Panevėžio krašte buvo išplėtota 
spaudos bendradarbių veikla: visuose Panevėžio rajono 
kolūkiuose, tarybiniuose ūkiuose ir kitose žemės ūkio įmo-
nėse buvo įkurti „Panevėžio tiesos“ korespondentų postai. 
Nuo 1958 m. A. Dagelis pradėjo leisti vienintelį Panevėžio 
miesto laikraštį 5 kartus per savaitę, o jo tiražą išaugino 
daugiau nei penkis kartus. A. Dagelis daug metų vadova-
vo Lietuvos žurnalistų sąjungos „Aukštaitijos“ kūrybinio 
susivienijimo valdybai, parengė ir išleido brošiūrą „Pane-
vėžys“ (1960 m.), Panevėžio kraštą pristatančių turistinių 
leidinių ir bukletų.

1963 m. į Panevėžį atvyko gyventi ir dirbti bei čia pa-
siliko gydytojas Zenonas GAILIUŠIS (g. 1924 m.), kilęs iš 
Troškūnų (Anykščių r.). Iki pensijos jis dirbo Panevėžio res-
publikinėje ligoninėje gydytoju chirurgu koloproktologu, 
buvo proktolologijos kaip savarankiškos chirurgijos srities 
pradininkas Panevėžyje. 1966 m. Z. Gailiušis Panevėžyje 
atliko pirmąsias 33 proktologines operacijas, 1981 m. jo 
iniciatyva Panevėžyje buvo įrengtas proktologijos kabine-
tas, išugdyti keli jaunesnės kartos gydytojai proktologai. 
Jis yra Lietuvos koloproktologų draugijos narys, 1999 m. 
surengė Panevėžyje trečiąjį šios draugijos suvažiavimą. Z. 
Gailiušis 1997 m. buvo pripažintas labiausiai sveikatos sri-
tyje nusipelniusiu panevėžiečiu.

1965 m. tautodailininkas medžio drožėjas Kazimieras 
NEMANIS (1923-2002), kilęs iš Užuraisčių (Anykščių r.), 
buvo pripažintas liaudies meistru. Nuo jaunystės iki gyve-
nimo pabaigos Panevėžio rajone gyvenęs ir kūręs K. Ne-
manis buvo vienas iš pirmųjų Panevėžio liaudies meistrų, 
nacionalinį pripažinimą pelnęs savamokslis skulptorius, 
daugiausiai kūręs sakralinius paminklus. Jis sukūrė apie 
145 kryžius, koplystulpius ir stogastulpius, kurie puošia 
Lietuvos bažnyčias, jų šventorius, kapines, sodybas. K. Ne-
manis kartu su kitais meistrais 1979 m. sukūrė ir Staniūnų 
stogastulpių memorialą šalia Panevėžio 1941 m. vokiečių 
sušaudytų aukų atminimui, jo stogastulpis nuo 1990 m. 
puošia Ustronės knygnešių muziejų.

KAIMYNAI. ANYKŠČIAI IR PANEVĖŽYS

1968 m. Panevėžyje apsigyveno ir čia pasiliko literatė 
ir kultūros organizatorė Janina PIPIRIENĖ (g. 1928 m.), 
kilusi iš Šlapiašilio (Anykščių r.). Turėdama regėjimo nega-
lią, 1968-1992 m. ji dirbo Lietuvos aklųjų draugijos Pane-
vėžio aklųjų įmonėje darbininke. Nuo 1973 m. ji dainuoja 
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Panevėžio kultūros 
klubo „Pavėsis“ folkloriniame ansamblyje „Pajauta“, rašo 
scenarijus jo programoms, dalyvauja regėjimo negalią tu-
rinčių žmonių šventėse ir susibūrimuose. J. Pipirienė nuo 
jaunystės rašo sklandžius, žaismingus eilėraščius vaikams, 
išleido keletą savo kūrybos knygelių, pagal jos žodžius su-
kurta keliolika dainų vaikams ir suaugusiems.

1978 m., baigęs dailės studijas, į Panevėžį atvyko, čia 
gyvena, dirba ir kuria dailininkas grafikas Povilas ŠIAU-
ČIŪNAS (g. 1948 m.), kilęs iš Vičiūnų (Anykščių r.). Iki 

1991 m. jis dirbo dailininku Panevėžio pramonės įmonė-
se, sukūrė interjerų ir plastikos elementų projektų, ruošė 
plakatus ir kvietimus. 1991-1993 m. P. Šiaučiūnas buvo 
Panevėžio miesto vyriausiasis dailininkas, 1993-1997 m. 
dirbo katalikiško žurnalo “Šaltinis” dailininku ir techniniu 
redaktoriumi. Nuo 1998 m. iki šiol P. Šiaučiūnas yra Pa-
nevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos 
dailės mokytojas ir auklėtojas. Nuo 1990 m. jis yra  Lietu-
vos dailininkų sąjungos narys, Panevėžio ekslibrisininkų 
klubo „Bitė“ narys. P. Šiaučiūnas kuria estampus, karikatū-
ras, plakatus, parodų katalogų maketus, yra parengęs per 
1000 ekslibrisų.

1979 m. gegužės 27 d. Panevėžio katedroje buvo 
įšventintas kunigu ir Panevėžio krašte liko tarnauti Anykš-
čiuose gimęs ir užaugęs dvasininkas Robertas PUKENIS 
(g. 1955 m.).  1979-1992 
m. jis tarnavo vikaru ir 
klebonu Panevėžio rajo-
no parapijose: 1979-1981 
m. buvo vikaras Kreke-
navoje, 1981-1989 m. 
– Panevėžio Šv. apaštalų 
Petro ir Povilo bažnyčio-
je. 1985-1989 m. jis buvo 
ir Uliūnų Kristaus Žen-
gimo į dangų parapijos 
klebonas, 1989-1992 m. 
– pirmasis vėl pašventin-
tos Panevėžio Švč. Trejy-
bės bažnyčios klebonas. 
Tarnaudamas Panevėžio 
krašto tikintiesiems, R. 
Pukenis iš pagrindų atnaujino Uliūnų ir Panevėžio Švč. 
Trejybės bažnyčias, rūpinosi Barklainių koplyčios ir Pa-
nevėžio marijonų vienuolyno su koplyčia restauravimu, 
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atkūrė Lietuvos katalikų mokytojų sąjungos Panevėžio 
skyrių. Po studijų Romoje grįžęs į Lietuvą, 2003-2008 m. 
R. Pukenis buvo Panevėžio vyskupo Jono Kaunecko gene-
ralvikaras, nuo 2004 m. yra Panevėžio vyskupijos katedros 
kapitulos Garbės kanauninkas. Jis yra Panevėžio vyskupi-
jos katedros kapitulos pirmininkas, Panevėžio vyskupijos 
Šventimų ir skyrimų komisijos narys, Bažnyčios pastatų 
statybos, remonto ir priežiūros komisijos narys, Panevėžio 
vyskupijos kunigų tarybos konsultorius. R. Pukenio inicia-
tyva Panevėžyje subrandinta idėja pastatyti Jono Pauliaus 
II Santarvės rūmus.

1980 m. inžinierius ir sporto organizatorius Vytautas 
Steponas BUTERLEVIČIUS (g. 1939 m.), kilęs iš Anykš-
čių ir nuo 1967 m. gyvenantis Panevėžyje, buvo išrink-
tas Panevėžio rankinio federacijos prezidentu, vėliau iki 
2007 m. buvo moterų rankinio klubo „Kova“ prezidentas 
bei viešosios įstaigos Rankinio sporto centro valdybos pir-
mininkas. Nuo 1995 iki 2007 m. V. S. Buterlevičius buvo 
renkamas Panevėžio miesto savivaldybės tarybos nariu, 
2000-2003 m. dirbo Panevėžio miesto savivaldybės admi-
nistratoriumi, administracijos direktoriumi. 

1986 m. Stumbriškyje, Žaliojoje girioje ant Pyvesos 
upės kranto, apsigyveno ir ten kuria medžio drožėjas Jo-
nas MATULIS (g. 1945 m.), kilęs iš Bebarzdžių (Anykščių 
r.). Tremtinių vaikas, 1972 m. baigęs Panevėžio dailės mo-
kyklą, negalėjo studijuoti dailės istorijos, todėl dirbo dai-
lininku įvairiose Panevėžio įmonėse, kol įsikūrė Stumbriš-
kyje ir tapo laisvuoju menininku. Nuo 1972 m. J. Matulis 
kuria medžio skulptūras, išdrožė ir pastatė per 60 kūrinių 
įvairiose Lietuvos vietose. Jo skulptūrų yra Daukniūnuose, 
Paįstryje, Tiltagaliuose, Stumbriškyje, Rabikiuose, Žaliojo-
je girioje ir kitose Panevėžio rajono vietovėse, daug jų pa-
statyta ant kapų ir privačiose sodybose. Savo sodyboje jis 
plečia medžio drožinių muziejinę ekspoziciją, siekdamas 
atgaivinti Lietuvos dievdirbių tradiciją.

1988 m. Panevėžio kraštotyros muziejuje vyresniuoju 
muziejininku pradėjo dirbti istorikas Donatas PILKAUS-
KAS (g. 1957 m.), kilęs iš Jotkonių (Anykščių r.). Svarbiau-
sia jo tyrinėjimų sritis – Panevėžio krašto istorija 1918-
1940 metais, jis taip pat kaupia ir skleidžia žinias apie XX 
a. vidurio rezistencinę veiklą Aukštaitijoje.

1995 m. Panevėžio rajono meru išrinktas inžinierius, 
atstovavęs krikščionims demokratams, Vaclovas Liudvikas 
ŠEŠTOKAS (g. 1944 m.), kilęs iš Pasausių (Anykščių r.). 
Baigęs kadenciją, 1997-2000 m. jis buvo Panevėžio rajono 
mero pavaduotojas, nuo 2000 m. ūkininkauja, 2000-2003 
ir 2003-2007 m. buvo Panevėžio rajono savivaldybės tary-
bos narys, Biudžeto ir ekonomikos komiteto narys. 

1997 m. Panevėžio dramos teatro, Juozo Miltinio teatro 
vyriausiuoju inžinieriumi pradėjo dirbti inžinierius Vaido-
tas RUTKAUSKAS (g. 1962 m.), kilęs iš Viešintų (Anykš-
čių r.). Nuo 2005 m. jis yra teatro vadovo pavaduotojas 
bendriesiems reikalams, atsakingas už teatro ūkį, 2010 m. 
laikinai ėjo ir šio teatro direktoriaus pareigas.

1999 m. Panevėžio apygardos administracinio teis-
mo pirmininku buvo paskirtas teisininkas Ramūnas GA-
DLIAUSKAS (g. 1967 m.), kilęs iš Keblonių (Anykščių r.). 
Jis tapo pirmuoju tuo metu įsteigto naujo teismo vadovu.

2003 m. birželio 2 d. Ramygalos Šv. Jono Krikštytojo 
parapijos klebonu paskirtas kunigas Edmundas RINKEVI-
ČIUS (g. 1950 m.), kilęs iš Gurapolio (Anykščių r.). Nuo 
2007 m. jis yra Panevėžio vyskupijos katedros kapitulos 
Garbės kanauninkas, kunigas egzorcistas. Tarnaudamas 
Ramygaloje, 2008 m. jis išleido eilėraščių ir miniatiūrų 
rinkinį „Ramybės ąžuolas“, kuria religinio turinio medžio 
drožinius.

2003 m. anykštėnas gydytojas ir politikas Leonas ALE-
SIONKA (g. 1948 m.) buvo paskirtas Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės atstovu Panevėžio apskrityje. Dirbdamas gydy-
toju Anykščiuose, 1988-1994 m. jis buvo Panevėžio krašto 
dermatovenerologų mokslinės draugijos pirmininkas.

2004 m. Panevėžio sporto mokyklos „Olimpas“ tre-
neriu pradėjo dirbti sportininkas bėgikas Pavelas FEDO-
RENKA (g. 1964 m.), kilęs iš Anykščių. 1983 m. Panevėžio 
internatinę sporto mokyklą baigęs P. Fedorenka yra Pane-
vėžio miesto lengvosios atletikos federacijos generalinis 
sekretorius. Jis daug kartų tapo Lietuvos ir tarptautinių 
varžybų ilgų distancijų bėgimo čempionu, pasiekė keletą 
Lietuvos bėgimo rekordų, yra maratono bėgikas. P. Fedo-
renka 1996 m. dalyvavo Atlantos (JAV) olimpinėse žaidy-
nėse, kur įveikė maratono distanciją per 2 val. 25 min. 41 
sek. ir buvo 70-as, yra vienas iš trijų Lietuvos sportininkų, 
nubėgusių maratoną olimpinėse žaidynėse. Nuo 2007 m. 
jis yra Lietuvos olimpiečių asociacijos valdybos narys.

2005 m. operos režisierius Nerijus PETROKAS (g. 
1960 m.), gimęs ir užaugęs Anykščiuose, pradėjo bendra-
darbiauti su Panevėžio muzikiniu teatru ir pastatė pirmąjį 
savo spektaklį Panevėžyje – P. Abrahamo operetę „Balius 
Savojoje“. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje Operos 
katedros vedėju dirbantis menininkas ir pedagogas Pane-
vėžio muzikiniame teatre iki 2011 m. jau išleido keturias 
muzikines premjeras.

2005 m. tautodailininkas skulptorius Vytautas ULEVI-
ČIUS (g. 1934 m.), kilęs iš Traupio (Anykščių r.), padovanojo 
Panevėžiui apie 40 medžio skulptūrų kaip pagrindą tauto-
dailės muziejui steigti. Jaunystėje 1956-1972 m. Panevėžyje 
gyvenęs ir dirbęs V. Ulevičius čia susidomėjo medžio dro-
žyba ir tapo profesionaliu savamoksliu menininku.

2006 m. rugpjūčio 1 d. kunigas Rimantas KAUNIETIS 
(g. 1964 m.), kilęs iš Tumėjos (Anykščių r.), buvo paskirtas  
Panevėžio Švč. Trejybės rektorato rektoriaus sielovadiniu 
bendradarbiu vikaro teisėmis. Panevėžyje tarnaujantis 
dvasininkas anykštėnas nuo 2008 m. yra Panevėžio vysku-
pijos Kunigų tarybos narys, konsultorių kolegijos narys.

2007 m. aktorė Toma RAZMISLAVIČIŪTĖ (g. 1984 
m.), gimusi ir užaugusi Anykščiuose, baigė aktorystės stu-
dijas Klaipėdoje ir pradėjo dirbti Panevėžyje, Juozo Miltinio 
teatre. Jauna aktorė kasmet kuria po keletą vaidmenų prem-
jeriniuose teatro spektakliuose, jai patikėti ir pagrindiniai 
vaidmenys. T. Razmislavičiūtė dalyvauja kaip skaitovė lite-
ratūrinėse programose, veda aktoriaus meistriškumo užsiė-
mimus vaidybos mėgėjams, dainuoja „Žaliajame“ chore.

ANYKŠTĖNAI PANEVĖŽYJE

50-mečio sulaukusį operos režisierių Nerijų Petroką, at-
naujinusį šios giminės saitus tarp Anykščių ir Panevėžio, 
sveikina jo sesuo kultūros organizatorė Dijana Petrokaitė. 
2010 m. gegužė. Tautvydo Kontrimavičiaus nuotr.


