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DRAUGYSTĖ. PAVYZDYS

Domėdamasis lietuvių literatūra, aš, kai tik buvo išspausdinto A. Vienuolio 
„Kaukazo legendos“, pamilau Vienuolį kaip talentingą rašytoją. Paties Žukausko 
aš tada nepažinau.

Kai 1913 metais pirmą kartą apsilankiau Anykščiuose ir ėjau iš Jurzdiko į La-
gedžius, man palydovas parodė už Šventosios tilto, ant kalno, sodybą su ilgoku 
valstietišku gyvenamuoju namu ir prie to namo A. Baranausko klėtelę, kurioje Ba-
ranauskas sukūręs „Anykščių šilelį“. Tame name gyvenusi A. Baranausko dukterė-
čia, rašytojo A. Vienuolio motina, ir trys rašytojo seserys.

Kai aš 1915-1918 metais gyvenau kaip karo pabėgėlis Maskvoje, žinojau, kad 
rašytojas yra darbavęsis Maskvos centre Fereino vaistinėje. Sau vaistus tyčia pirk-
davau toje vaistinėje, ir ji man lyg padvelkdavo A. Vienuolio dvasia.

1921 m. (tikriausiai 1923 m., kai vaistinė jau buvo perkelta iš antrojo aukšto į 
pirmąjį. – Red. pastaba) pradžioje sužinojęs, kad A. Vienuolis gyvena Anykščiuo-
se, savo svainio Juozo Povilonio dviejų aukštų mūriniame name A. Baranausko 
aikštėje, ir to namo pirmame aukšte turi savo vaistinę, aš užėjau į A. Žukausko 
vaistinę vaistų įsigyti ir prisistačiau A. Vienuoliui kaip jo, rašytojo, gerbėjas. A. Vie-
nuolis su manimi nuoširdžiai pasišnekučiavo. Kvietė užeiti ir į jo butą antrame to 
namo aukšte, bet aš ten nėjau, nenorėdamas trukdyti vaistininko darbo, nes keletas 
klientų laukė vaistinėje pagamintų vaistų. Tada vaistinėje A. Vienuolis berods be 
padėjėjų darbavosi.

Po to, kada tik būdavau Anykščiuose, vis aplankydavau A. Vienuolį, o jis man 
net pigiau vaistus parduodavo ir vietoj brangesnių vaistų man parinkdavo atitinka-
mų pigesnių. A. Vienuolis žinojo, kad ir aš esu rašytojas, buvo skaitęs periodikoje 
mano rašinėlius ir turėjo mano knygą „200 žaidimų“. (...)

Nuo 1929 m. rugpjūčio 1 d. aš buvau paskirtas Anykščių vidurinės mokyklos 
direktoriumi į vietą savo dėdės J. Gūžio (Švietimo ministerija nežinojo, kad mes 
giminės). Rugpjūčio 31 d. iš Gūžio perėmiau Anykščių vidurinę mokyklą. 

Tą dieną vakare įvyko Gūžio išleistuvių pokylis, į kurį ir mane pakvietė. Išleis-
tuvės buvo vynininko Karazijos erdviame bute. Suėjo visa Anykščių šviesuomenė 
ir Tėvų komitetas, išleistuvės buvo turtingai paruoštos. Nedalyvavo tiktai A. Vie-
nuolis, nes išleistuvėse buvo gyd. Šumacheris ir jo šalininkai, su kuriais A. Žu-
kauskas-Vienuolis pykosi. Išleistuvėse buvo daug prakalbų, tostų. Kalbėjau ir aš, 
prisistatydamas anykštėnams ir pabrėždamas taurią direktoriaus Gūžio asmenybę, 
o jo iškėlimą laikydamas nepagrįstų intrigų pasekme.

Rytojaus dieną, rugsėjo 1 d. popietę, J. Gūžys su šeima vienu autobusu ir ketu-
riais sunkvežimiais išvažiavo į Šėtą. Gūžių iš Anykščių išleisti su puokšte gėlių atėjo 
į Baranausko aikštę A. Žukauskas-Vienuolis. (...)

Kai aš gyvenau Anykščiuose, lankydavau A. Vienuolį, ir jis mane aplankydavo 
ne tik švenčių metu. Vasarą pas mane paprastai ateidavo įsisegęs gėlę, dažniausiai 
žirniką, švarko atlape.  

Vidurinė mokykla pakviesdavo A. Vienuolį į iškilmes, ir jis paprastai apsilanky-
davo. Kai 1932 m. pavasarį mokykla darželyje pasistatė Vilniaus bokštą, tą pamin-
klėlį atidengė A. Vienuolis. 

1932 metais buvo minima A. Vienuolio 20 metų literatūrinė darbuotė. Anykš-
čių vidurinė mokykla ta proga pasveikino A. Vienuolį, nusiųsdama pas jį mokslei-
vių delegaciją. Delegacija įteikė rašytojui sveikinamąjį adresą, o rašytojas apdova-
nojo delegaciją savo knygomis. Po to A. Vienuolis parašė man, kad toji mokykla 
antrą kartą jį atestavusi. Pirmą kartą ta mokykla, caro laikais būdama dviklasė, A. 
Žukauskui pabaigoj XIX amžiaus įteikusi mokyklos baigimo pažymėjimą su pa-
gyrimu, o dabar, 1932 metais, tuose pat namuose beesanti vidurinė mokykla jį, 
Vienuolį, palankiai atestavusi ir kaip rašytoją. Tuos mokyklos atestavimus Vienuolis 
labai branginąs ir jais didžiuojąsis. (...)

Kai aš 1932 m. rudenį susirgau ir gulėjau Kauno ligoninėje, Anykščių inteli-

Mokytojas gerbė rašytoją
„A. Žukausko-Vienuolio memorialinio muziejaus Direktorei. Siunčiu 

savo atsiminimus apie A. Vienuolį. Rašiau ne iš lenininės pozicijos, bet 
tai, ką atsiminiau. M. Grigonis. 1964.VII.3, Panevėžys“.

Toks pageltęs lapelis lydi keletą mokyklinių sąsiuvinių, kuriuos bū-
damas jau 75-erių ir gerokai nusilpusių akių, stambiu ir aiškiu braižu 
prirašė vienas iš XX a. Lietuvos šviesuolių, mokytojas ir vaikų rašytojas 
Matas GRIGONIS.  Šiuose jo tekstuose – ne tik laiko dvasios liudijimas, 
bet ir nemarus pagarbaus bendravimo pavyzdys.

Matas GRIGONIS (1889-1971) – 
pedagogas, rašytojas ir vertėjas. Gimė 
1889 m. spalio 3 d. Miškinių vienkie-
myje (dabar – Paupės kaimas Rokiškio 
r.). Baigė Rokiškio pradžios mokyklą, 
1900-1907 m. mokėsi Mintaujos (da-
bar – Jelgava, Latvija) ir Vilniaus gim-
nazijose. Išlaikęs egzaminus ir gavęs 
teisę dirbti lietuvių kalbos mokytoju, 
1907-1908 m. M. Grigonis dirbo Ner-
šionių (Rokiškio r.) „Saulės“ pradžios 
mokyklos vedėju, kol 1908 m. rudenį 
persikėlė į Panevėžį. 1908-1914 m. jis 
buvo Panevėžio labdarių draugijos pra-
dinės mokyklos – pirmosios lietuviškos 
pradinės mokyklos Panevėžyje – vedė-
jas. Panevėžyje M. Grigonis įsitraukė 
į dramos, muzikos ir dainos draugijos 
„Aidas“ veiklą ir ją pagyvino: vaidino 
draugijos spektakliuose, juos režisavo, 
pasižymėjo kaip geras deklamuotojas. 

Pirmojo pasaulinio karo metais 
1914-1918 m. M. Grigonis pasitraukė 
į Rusiją, lietuvių karo pabėgėlių mo-
kyklose dėstė lietuvių kalbą ir literatū-
rą. Grįžęs į Lietuvą, 1918-1925 m. jis 
dirbo Panevėžio „Saulės“ gimnazijos 
mokytoju, buvo Panevėžio apskrities 
pradžios mokyklų instruktorius, Pa-
nevėžio berniukų gimnazijos vicedi-
rektorius. Panevėžyje M. Grigonis vėl 
dalyvavo atgaivintos „Aido“ draugijos 
veikloje, nuo 1919 m. vasaros buvo 
jos valdybos narys, vicepirmininkas. 
Jis rengdavo lietuviškus vakarus, buvo 
vienas iš „Meno kuopos“ įkūrėjų. 

1925-1929 m. jis buvo Rozali-
mo (Pakruojo r.) vidurinės mokyklos 
direktorius, kol ši mokykla buvo pa-
naikinta. 1929-1934 m. M. Grigonis 
gyveno Anykščiuose ir buvo Anykščių 
vidurinės mokyklos direktorius, taip 
pat mokė lietuvių kalbos ir geografijos. 
1930-1931 m. M. Grigonis buvo iš-
rinktas Anykščių mokytojų Jono Basa-
navičiaus vardo draugijos pirmininku 
ir Lietuvos mokytojų tautininkų Jono 
Basanavičiaus liaudies universiteto 
vedėju Anykščiuose. M. Grigonis nuo 
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gentai parašė Švietimo ministerijai pareiškimą, kad mane 
pasiųstų gydytis į geresnę sanatoriją. Tą anykštėnų prašy-
mą į Kauną atvežė A. Vienuolis ir jį perdavė J. Tumui-Vaiž-
gantui, kad šis dėl manęs pakalbintų Švietimo ministeriją. 
Mane tada Kauno ligoninėje dažnai aplankydavo J. Tu-
mas-Vaižgantas. 

Aš 1932 m. spalio gale nuvykaus gydytis į Aukštosios 
Panemunės Raudonojo Kryžiaus tuberkuliozės sanatoriją. 
1933 m. pavasarį mane toje sanatorijoje aplankė A. Vie-
nuolis su sūnumi Stasiu.

Iš sanatorijos į Anykščius parvažiavau prieš Velykas. 
Nuėjau pasveikinti A. Vienuolio su švente. Pas jį radau 
svečių iš Kauno: rašytoją Igną Šeinių su sūnumi, dar ope-
ros ir dramos artistus.

Į kalną pas Vienuolį man, silpnaplaučiui, sunku būda-
vo įlipti, dėl to retėjo ir mano apsilankymai.

1933 m. vasarą senu įpročiu nueidavau ant Šventosios 
kranto. Čia kartais rasdavau Vienuolio sūnų Stasį su savo 
baidare. Į savo baidarę Stasys mane kartą įsodino ir pastū-
mė nuo kranto. Taip ir aš Šventąja paplaukiojau baidare, 
bet vargais negalais atgal prie kranto prisiyriau, daugiau į 
baidarę nebesėsdavau.

1933 m. sanatorijoje aš parašiau vaikų knygelę „Į vaikučių širdis“. Tame rinki-
nėlyje buvo eilėraštis apie Šventąją, kuriame aš susiejaus Šventosios vardą su ku-
nigo žuvimu upėje, vykstant pas ligonį. Vienuolis man sakė, kad Šventosios vardo 
kilmė visai kitokia, dar pagonijos laikais upė buvusi vadinama Šventąja, o apie 
kunigo žuvimą esąs kunigų prasimanymas, kad sukrikščionintų Šventosios vardą.

1933 m. vasarą man atsinaujino liga, vėl važiavau į Aukštosios Panemunės 
sanatoriją, bet sveikatos nebeatgavau. Parašiau atsisveikinamąjį eilėraštį anykštė-
nams. Tame eilėraštyje atsisveikinau ir su A. Vienuoliu, ir su A. Baranausko klėtele. 
A. Vienuolis man pasakė, kad tą eilėraštį padėjęs A. Baranausko klėtelėje.

Aš, sveikatos nebeatgavęs, 1934 m. kovo 1 d. išėjau į pensiją ir išvykau gyventi 
Panevėžio priemiestyje. 

Būdamas pensininku, aplankydavau retkarčiais Anykščius ir vis užeidavau pas 
Vienuolį. Atrodė, kad A. Vienuolis vis stinga pinigų, bet svečių niekuomet nestigo. 
Taupydamas lėšas jis savo gyvenamojo namo geresnį pirmą aukštą išnuomodavo, 
o pats pasitenkindavo prastesniu butu antrame aukšte.

Mano dėdė senelis kun. Domas Tuskenis, Krekenavos altaristas, turėjo įprotį, 
jei tik kas jam nepatinka, reaguoti žodžiu bei raštu. D. Tuskenis pastarojo karo 
pradžioje parašė A. Vienuoliui priekaištaujamą laišką, kam Vienuolis, būdamas 
vyskupo brolio anūkas, rašąs prieš bažnyčią. Vienuolis atsakė Tuskeniui, kad prieš 
pačią bažnyčią niekuomet nerašąs, o tik kovojąs su blogais bažnytininkų įpročiais. 
Tarybinio meto spaudoje Vienuolio apsakymuose atsirasdavęs antibažnytinis žodis 
dėl redakcijos pataisymo. Vienuolio dramoje „Dauboje“ nesą antireligingumo. Re-
žisierius Borisas Dauguvietis, statydamas „Dauboje“, norėjęs įterpti į vieną sceną 
Karlo Markso „Komunistų partijos manifestą“, bet Vienuolis su tuo nesutikęs.

1944 m. žiemą Panevėžio teatre buvo literatūros vakaras, kuriame dalyvavo A. 
Vienuolis, Faustas Kirša ir vietos literatai. A. Vienuolis tame vakare paskaitė savo 
naujas Kaukazo legendas. Vienuolis scenoje buvo sutiktas ir iš scenos palydėtas 
griausmingais aplodismentais. 

Tada aš paskutinį kartą mačiausi su A. Vienuoliu, tik po karo su juo vis dar 
susirašinėjau.

Viename laiške Vienuolis nusiskundė, kad jį Kaukaze, kurorte, tiesiog nugydę, 
dar labiau pagadinę jo širdį.

Rašė, kad chuliganai išniekinę Puntuko akmenyje atvaizduotus Darių ir Gi-
rėną. Buvęs išniekintas ir J. Biliūno kapas Liudiškyje. Vienuolis apie tuos chuliga-
niškus veiksmus rašęs į Vilnių, rašęs milicijai, bet nebuvę reaguota. Vienuolis tuo 
piktinosi.

Paskutiniame man rašytame laiške Vienuolis nusiskundė blogėjančia sveikata, 
bet vis vien renką medžiagą ir rašąs antrąjį „Puodžiūnkiemio“ tomą.

Staiga mirusį A. Vienuolį pašarvojo Anykščių vidurinės mokyklos salėje, taigi, 
Anykščių mokykla trečią kartą jį iškilmingai pagerbė.

1961 m. apsilankiau Anykščiuose. Aplankiau A. Vienuolio kapą ir muziejų. 
Ties kapu su liūdesiu susimąsčiau, kad čia palaidotas rašytojas klasikas, geras 
mano draugas.

Aš A. Vienuolį laikau didingu tėvynės sūnumi, lietuvių literatūros klasiku. A. 
Vienuolis Anykščiuose pats savo raštais pasistatė paminklą, į kurį niekuomet ne-
užžels takas. 

1962.X.6., 1964.XII.16

1908 m. bendradarbiavo periodinėje 
spaudoje, pasirašinėdavo Svirno Žvy-
nės, Mato Gojelio, Dile Mato slapy-
vardžiais. Mokykliniam jaunimui  M. 
Grigonis parašė ir išleido apie 40 kny-
gelių, daugiausia originalios ir verstinės 
poezijos, sceninių veikalų.

Dėl pablogėjusios sveikatos 1934 
m. M. Grigonis buvo išleistas į pensiją 
ir apsigyveno Senamiesčio vienkiemy-
je prie Panevėžio, kur visą savo laiką 
skyrė literatūrinei kūrybai ir sodinin-
kystei. Nuo 1965 m. M. Grigonis gy-
veno Vilniuje pas sūnų Matą, kur ir 
mirė 1971 m. sausio 7 d., palaidotas 
Vilniaus Rokantiškių kapinėse. M. Gri-
gonio sodyboje šalia Panevėžio, Sena-
miesčio vienkiemyje, kur 1934-1965 
m. jis gyveno, atidarytas Panevėžio 
Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios 
bibliotekos M. Grigonio literatūrinis 
muziejus.

Domininkas TUSKENIS (1872-
1947) – kunigas, švietėjas. Gimė 1872 
m. rugsėjo 6 d. Vyžuonų parapijoje,  
baigęs pradžios mokslus studijavo 
Kauno Žemaičių kunigų seminarijoje ir 
1895 m. buvo įšventintas kunigu. 1895-
1900 m. D. Tuskenis buvo Smilgių (Pa-
nevėžio r.) Šv. Jurgio parapijos vikaras, 
1900-1903 m. – vikaras Ukmergėje, 
1903-1906 m. – Kurtuvėnuose (Šiau-
lių r.), visur iškart užmegzdavo ryšius 
su knygnešiais. Nuo 1906 m. jis buvo 
Kupreliškio (Biržų r.) Šv. arkangelo My-
kolo parapijos klebonas. 

1921-1940 m. D. Tuskenis buvo 
Traupio Šv. Onos parapijos klebonas. 
Aktyviai platindamas blaivybės idėjas, 
1931 m. rugpjūčio 16 d. Traupyje D. 
Tuskenis organizavo pirmąjį Lietuvos 
blaivininkų kongresą, kuriame dalyva-
vo Lietuvos ir JAV Blaivybės draugijų 
aktyvas – apie 1,5 tūkst. svečių. 1940-
1947 m. D. Tuskenis praleido senatvę 
Krekenavos (Panevėžio r.) altarijoje, 
kur 1947 m. birželio 3 d. mirė, buvo 
palaidotas gimtosios Vyžuonų parapi-
jos bažnyčios šventoriuje.

Anykščių gimnazijos direktorius Jurgis Gūžys ir rašytojas 
Antanas Vienuolis apie 1928-1929 m. Foto: VŽM.

n
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Milda TELKSNYTĖ, Vygandas RAČKAITIS

... Vilniuje jo niekas nevadina Jokūbėliu. Čia jį, keturiolikmetį berniokėlį iš nuo-
šalaus Lietuvos sodžiaus, šaukia pavarde. Čia jam prasidėjo naujas, savarankiškas 
gyvenimas. Be tėvų, be artimųjų. Prailgo tie pirmieji mokslo metai Vilniaus jėzuitų 
kolegijoje Lavinskių Jokūbėliui. Lėtai slinko dienos, savaitės žemiausioje infima kla-
sėje.

Dabar, kai jis ėmė mokytis aukštesnėje retorikos klasėje, pasidarė įdomu aiškintis 
tikėjimo tiesas, ieškoti tinkamiausių žodžių išreikšti savo mintims. Ir toji lotynų kalba 
jau nebaugina, pasirodo yra įkandama. Retorikos dėstytojas Jonas Hajus giria savo 
studentą Jokūbą Lavinskį. Gabiu, stropiu jį laiko ir kiti dėstytojai.

Šiemet, antraisiais Vilniaus jėzuitų kolegijos gyvavimo metais, čionai mokosi jau 
daugiau kaip pusantro šimto iš visur atvykusių vaikinų. Tarp jų yra ir keliolika lietuvių. 
Veikia penkios klasės: infima, gramatikos, sintaksės, poetikos, retorikos. Tuoj bus ir 
filosofijos klasė.

Šiemet Jokūbas jau nebesijaučia toks vienišas šiame dideliame mieste. Susibičiu-
liavo su Vilniuje gyvenančio italo auksakalio sūnumi, bendramoksliu ir bendraamžiu 
Kasparu Morariu. Su juo galima susikalbėti lietuviškai. Spėjo susidraugauti ir su nese-
niai iš Ukrainos Drogobičių atvykusiu mokytis guvaus proto vaikinuku Adomu Alba-
niu. Mielai bendrauja su Jokūbu ir vilnietis lietuvių pirklio sūnus Jonas Grigalavičius. 
Jis jau yra mokęsis gimnazijos gramatikos klasėje, o dabar – Jokūbo bendraklasis, 
studijuoja retoriką, ketina tapti jėzuitu.

Sėkmingai pradėjus 1571-ųjų naujus mokslo metus, virš miesto rudenėjančia pa-
dange į pietus nuringavus gervių virtinėms, Vilnių ištiko baisi neganda – užėjo maras. 
Kaip šalnos pakąsti lapai ėmė kristi žmonės. Juodais šašais aptekusius lavonus ilgais 
kabliais užkabinę miesto tvarkdariai vilko iš kiemų ir gatvių, vežė laidoti už Rūdninkų 
vartų arba užmūrijo bažnyčių rūsiuose. Gelbėdamiesi nuo  tos baisios pavietrės dau-
guma vilniečių bėgo iš miesto. Kas kur išsisklaidė ir kolegijos studentai, dėstytojai.

Štai dėl ko taip netikėtai prieš Visus Šventuosius Jokūbas atsidūrė namuose, savo 
gimtajame Laviškio kaime. Tikriausiai čionai atšvęs ir Kalėdas. Maras iš Vilniaus grei-
tai nepasitrauks.

Jokūbas pasiilgo ne tik namų, saviškių žmonių, bet ir kaimo pašonėje tyvuliuo-
jančio ežero. Nors šiandien pučia žvarbus vėjas, plėšia paskutinius medžių lapus, bet 
labai knieti nueiti prie vaikystės dienas skaidrinusio ežero.

Šįkart vėjo šiaušiamame ežere neatspindi žydra padangė, neplūduriuoja balti 
debesėliai. Vanduo, kaip ir dangus, pilkas, pamargintas vėjo atblokštais, geltonais it 
saulės krislai medžių lapais. Kažką švagžda krantan atskubėjusios bangelės ir atsidūs-
ta sutikšdamos. Vėjo šnarinamos pageltusios ežero pakraščių nendrės tarsi niūniuoja 
lopšinę tiems, kurie dar tik bus ir kada nors čionai ateis... Žvelgiančiam į ežerą Jo-
kūbui nutolo prieš akis vis iškylantys šiurpūs išvažiuojant iš Vilniaus matyti vaizdai 
– pamėlynijusiais, šašuotais veidais gulintys lavonai gatvėse, tarpuvartėse...

Ežeras priminė pasakojimus apie laumes, undines, tas nepaprasto grožio mergi-
nas, kurių akys kaip žvaigždės, o iš ilgų palaidų plaukų sklinda muzika. Išbridusios 
iš ežero gelmių jos vilioja bernelius, suviliojusios mirtinai užglamonėja. Tai dėl ne-
laimingos meilės nusiskandinusių merginų kerštas. Tiki žmonės tokiais pasakojimais, 
garbina visokius dievus, jiems aukas aukoja. Štai ir vakar kumetyne moterys papjovė 

Dieviškoji likimo ranka
„Kadaise jie buvo čia – po Anykštijos dangumi. Tie žmonės gyveno, 

vaikščiojo mūsų krašto žeme, po laiko pusnimis paliko savo buvimo pėd-
sakus. Vieni čia, į savo vaikystės šalį, grįždavo tik prisiminimais, kiti čia 
siekė laisvės, dirbo, kūrė, buvo šviesos nešėjai, grožio ieškotojai, treti 
išgyveno patirtas nuoskaudas, nusivylimus, netektis. Pasitaikė ir tokių, 
kurie palūžo, gyvenimo verpetuose prarado sąžinę, garbę“.

Taip anykštėnai rašytojai, Anykščių Garbės piliečiai Milda TELKSNY-
TĖ ir Vygandas RAČKAITIS rašys apie savo sumanymą meniniu žodžiu 
pakviesti anykštėnus, kurių veidai ir vardai nugrimzdo tolimoje praeity-
je, į susitikimą su šiandiena. Ta knyga galbūt bus pavadinta „Ir mes čia 
buvom...“. Kol kas, dar tik ruošdami būsimąjį susitikimą, kuris išbrauk-
tų prabėgusio laiko tarpsnius, susietų skirtingais šimtmečiais gyvenusius 
mūsų kraštiečius, jiedu bando atkurti jų gyvenimo epizodus, poelgius, 
nuotaikas, remdamiesi archyvuose išlikusiais dokumentais, istoriniuose 
šaltiniuose minimais faktais.

Milda TELKSNYTĖ (g. 1938 m.) ir 
Vygandas RAČKAITIS (g. 1939 m.) – 
rašytojai ir publicistai. Lituanistines 
studijas baigusi šeima nuo 1963 m. iki 
šiol gyvena Anykščiuose ir yra nuola-
tiniai bendradarbiai ir bendraminčiai. 
M. Telksnytė ir V. Račkaitis kelis de-
šimtmečius dirbo žurnalistinį darbą 
Anykščių rajono laikraštyje „Kolekty-
vinis darbas“, vėliau kone du dešim-
tmečius (1991-2009 m.) dviese rengė 
ir leido katalikiškos dvasios savaitraštį 
Lietuvos vaikams „Kregždutė“. Rašy-
tojai drauge ir pavieniui išleido dau-
giau kaip 30 kraštotyros, publicistikos, 
prozos ir poezijos knygų, sudarė ir 
išleido Liudvikos Didžiulienės-Žmo-
nos raštų dvitomį (1996-1998 m.). Jie 
pirmieji iš Anykščių kultūros organi-
zatorių buvo apdovanoti Teresės Mi-
keliūnaitės Anykščių kultūros premija 
(2001 m.), pirmieji tapo Anykščių ra-
jono Garbės piliečiais (2009 m.). Jie 
užaugino dukterį dailininkę Skaidrę, 
sulaukė dviejų anūkų.

Jokūbas LAVINSKIS (1557-1598) 
– kunigas, vienuolis jėzuitas, etnogra-
fas. Kilęs iš Laviškio kaimo netoli Ka-
varsko (Anykščių r.), dar trylikametis 
apie 1570 m. tėvų jis buvo nuvežtas 
į Vilnių, kad galėtų mokytis stačiati-
kių mokykloje, išmoktų rusų kalbos 
bei rašto ir galėtų gauti valdininko 
tarnybą. Kiek pasimokęs, įstojo į Vil-
niuje besikuriantį Jėzuitų vienuolyną 
ir buvo vienas pirmųjų lietuvių vie-
nuolių. Netrukus Vilniuje kilus maro 
epidemijai, J. Lavinskis grįžo į tėviškę, 
bet 1573 m. vėl išvyko į Vilnių ir tų 
metų birželio 1 d. davė amžinuosius 
vienuolio jėzuito įžadus, paskui tęsė 
mokslą Vilniaus kolegijoje ir pradėjo 
katalikišką veiklą lietuvių kalba Vil-
niuje ir jo apylinkėse. 1579 m. atida-
rius Vilniaus universiteto Teologijos 
fakultetą, J. Lavinskis ten iki 1583-
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nupenėtą kiaulę, pasikvietė žiniuonę, garbino deivę Žemyną, jai aukojo mėsą ir pa-
čios jos garbei puotavo, alų gėrė.

Tikėjo ir Jokūbas tomis pasakomis ir prietarais, bet dabar, prisiklausęs jėzuitų 
kalbų apie katalikybę, tikėjimo tiesų aiškinimo, supranta, jog šitie prietarai, senieji 
papročiai yra pagonybės apraiškos, dar labai gajos tarp kaimo žmonių. Reikia jiems, 
klaidatikiams, aiškinti, kas yra tikrasis Dievas, visagalis Kūrėjas, žmonijos Atpirkėjas 
ir Išganytojas.

Žvarbu, šalta stovėti paežerėje. Tie sunkūs, šėmi debesys, ko gero, pabers pirmą-
sias snaiges. Jau tvenkiasi ir vakaro sutemos. Kaskart vis trumpesnė diena. Ir kokios 
ilgos, tamsios naktys. Bet dar baisesnė tamsa žmonėse. „Būsiu ir aš jėzuitas, nešiu 
šviesą...“ – pasižada savo mintyse Jokūbas, žingsniuodamas namo sušilti prie židi-
nio.

***
... Bėgo metai po metų. Pavasarius keitė vasaros, rudenius žiemos. Kasmet 

akademijos auditorijose daugėdavo naujų veidų. Net ir vasarą nenutrūkdavo jė-
zuitų veikla. Vieną birželio popietę Jokūbą Lavinskį pakvietė į savo kabinetą aka-
demijos rektorius Petras Skarga. Pokalbis buvo trumpas.

– Broli Jokūbai, norime tave pasiųsti vasaros misijoms į mūsų dvarą Žemait-
kiemyje, – iškart ėjo prie reikalo rektorius. – Ten reikės misijonieriauti tarp vietinių 
gyventojų, vaduoti juos iš pagonybės, pavaikščioti po kaimus...

– Ir dar, – kiek patylėjęs tęsė rektorius, – norim tau patikėti provincijolo Jono 
Pauliaus Kampanio pavedimą. Jis nori gauti pagoniškų apeigų ir papročių aprašy-
mą, jį domina, kiek ir kokių pagonybės liekanų yra Lietuvos sodiečių sąmonėje. 
Manau, kad tau, broli Jokūbai, kaime augusiam, nesunku bus atlikti ir šią užduotį.

– Žinoma, žinoma, – skubėjo pritarti Jokūbas Lavinskis. – Aš tuoj pat iškeliauju 
į Žemaitkiemį ir viską padarysiu, ko prašote.

Jį nudžiugino galimybė praleisti vasarą kaime. Ir dargi tenai, kur tik kelios my-
lios iki gimtojo Laviškio kaimo. Galės aplankyti ir savo gimtinę. Jokūbas pasiilgo 
savo krašto žmonių.

... Jau ne pirmą savaitę jėzuitas Jokūbas Lavinskis gyvena Žemaitkiemio dvare, 
kurį Vilniaus jėzuitų akademijai padovanojo Jurgis Radvila. Vaikšto po apylin-
kinius kaimus. Provincijolo Jono Pauliaus pavedimu užrašo, kokie prietarai dar 
yra apipainioję kaimo žmones, kokie pagoniško tikėjimo papročiai dar gyvi bau-
džiauninkų pasaulėžiūroje. Jokūbas stengiasi išaiškinti, kad tas jų tikėjimas yra 
klaidingas. Pasakoja sodžiaus gyventojams apie Kristų, jo mokslą. Pasirodo, apie 
krikščionybę daugelis dar nieko nėra girdėję.

Štai ir šiandien lankėsi Valų, Valtūnų kaimuose, vėrė dūminių baudžiauninkų 
pirkių duris. Akis badė skurdas. Moliu išplūktoje asloje šliaužiojo vaikai, ten pat 
vaikštinėjo vištos. Po tuo pačiu stogu kitame trobos gale kvykė paršai. Karvės, avys 
buvo išgintos į pievą, jas ganė augesni vaikai. Ir kiek tamsumo, kiek visokiausių 
prietarų!

Jau pavakary Jokūbas sugrįžo į dvarą. Jautėsi pavargęs. Išėjo pailsėti į Žemait-
kiemio ežero pakrantę. Prisėdo ant didelio akmens. Klausėsi, kaip į krantą teškena 
bangelės, ilsino akis žvelgdamas į mėlynas ežero platybes, stebėjo virš vandens 
siuvančias kregždes. Staiga išgirdo iš toli ataidinčią dainą. Dainavo moterys ki-
tapus ežero. Matyt, jos grįžo po darbų namo, nes daina artėjo, ryškėjo balsai. 
Skaidriai, ilgesingai dainavo merginos ar moterys, kad net Jokūbo krūtinėje kažkas 
virptelėjo, sielą palietė grožio pajautimas, vasaros vakaro harmonija. Taip tiko ta 
daina prie nuščiuvusio ežero platumos. Atrodė, kad ir ežeras klausosi tos dainos. Ir 
gaila buvo, kai tie aukšti moterų balsai nuvingiavo, nutolo už pakrantės medžių.

„Dievo, aukščiausio Gėrio ilgesys skambėjo toje dainoje, – mąstė Jokūbas. – 
Gražios savo dvasia tos moterys, jei pavargusios po darbų, kenčiančios vargą ir 
skurdą gali taip dainuoti.“

Ir savyje pajuto ryžtą – aukosis, pasišvęs dėl tų žmonių, kad juos apšviestų, 
vaduotų iš tamsybių.

Kitos dienos rytą Jokūbas vėl pėsčias iškeliavo į Antatilčių kaimą. Užkalbino 
šienaujantį vyrą.

– Kodėl pievoje palikai tą ratą žolės neišpjovęs? – paklausė Jokūbas.
– Ogi ten nušliaužė žaltys, bijojau jį dalgiu sužeisti. Pats mačiau, kaip kaimy-

nas, nužudęs žaltį buvo suparalyžiuotas. Jeigu sužeisi žaltį, kam nors iš namiškių 
gali sutraukti ranką ar koją. Gali kristi gyvulys...

– Gal nori, kad aš paėmęs lazdą išvaryčiau žaltį iš to žolyno?
– Oi, ne, ne! Negalima žalčio mušti. Kerštas ant manęs kristų...
– Papasakok, kaip jūs paminite mirusius, švenčiate mirties metines, – paprašė 

Jokūbas.
Šienpjovys buvo linkęs atsipūsti, jiedu susėdo ant pradalgės, ir jis ėmė porinti:
– Tai didelė šventė. Metinių dienai ruošiame gardžius, sočius valgius. Į kiekvie-

ną valgį turi būti įsmeigtas šaukštas. Kai jau visi valgiai sudėti ant stalo, po stalu 

1584 m. studijavo teologiją, dalyvau-
davo apaštalinėse klierikų ir vienuolių 
misijose po parapijas. 

1583 m. jis, būdamas dar klierikas, 
kartu su vyresniu kunigu ar vienuoliu 
dalyvavo misijoje po Vidiškių, Žemait-
kiemio (Ukmergės r.) ir Balninkų (Mo-
lėtų r.) apylinkes – pėsčiomis keliavo iš 
parapijos į parapiją, bendravo su žmo-
nėmis, atlikdavo iškilmingas religines 
apeigas. Tuo metu J. Lavinskis surinko 
ir lotynų kalba pateikė išskirtinę istorinę 
vertę turintį etnografinį lietuvių papro-
čių aprašymą – misijos ataskaitą. Tais 
metais J. Lavinskis savo laiške Lietuvos 
jėzuitų provinciolui Jonui Pauliui Kam-
panui (Compano) pirmasis paminėjo 
Dimstipatį – vyriausiąjį namų globėją, 
visų namų dvasių valdovą. Šis išlikęs 
jo laiškas yra laikomas vienu seniausių 
autentiškų baltų mitologijos šaltinių. J. 
Lavinskio misionieriškoje veikloje kai-
muose surinktomis tiksliomis žiniomis 
pagonybės tyrinėtojai remiasi nuo XVII 
a. iki šiol. Jo ataskaita buvo išspausdinta 
1938 m.

Baigęs studijas, apie 1583 m. Ka-
lėdas ar 1584 m. pavasarį J. Lavinskis 
buvo įšventintas kunigu. Nuo 1584 
m. iki gyvenimo pabaigos jis buvo 
teologijos dėstytojas ir pamokslinin-
kas. J. Lavinskis trumpai dėstė dėstė 
Jaroslavo (Pšemyslio vaivadija, Lenki-
ja) kolegijoje, paskui ilgiau buvo Vil-
niaus kolegijos, Vilniaus universiteto 
profesorius. Yra žinoma, kad daug 
dėmesio jis skyrė lietuvių kalbos po-
puliarinimui. Mirė 1598 m. balandžio 
27 d. Vilniuje. 

DIMSTIPATIS – lietuvių mitolo-
ginė būtybė, namų segėtojas, ugnies 
globėjas. 

Dimstipatį pirmasis mini jėzuitas 
Jokūbas Lavinskis laiške Lietuvos jė-
zuitų provinciolui Pauliui Kampanui 
(1583). Jis ilgą laiką dirbo tarp lietu-
vių ir jo informacija turi būti patiki-
ma, juolab jis pats lietuvis, juolab 
tai jėzuitų korespondencija, o jiems, 
atsidėjusiems pastoracijai, reikėjo ne 
bendrų žinių ar popierinių ataskaitų, 
o realaus reportažo iš misijų vietos. 
(...) Tai, kad J. Lavinskio informacija 
yra ir unikali, ir patikima, pažymi ją 
komentuodamas N. Vėlius.

Pasak jėzuito, tarp aukštaičių, 
greta kitų paklydimų, paplitęs ir toks: 
„Garbino namų dievą, vadinamą 
Dimstipačiu (Dimstipatim), kurį gali-
ma laikyti dūmų ir židinio viešpačiu. 
Jo garbinimo apeigos buvo tokios. Su-
siėję kaimynai, vien tik vyrai, aukoda-
vo du mažus viščiukus, puotaudavo, 
nieko nepalikdami rytojui, o vandenį, 
kuriuo buvo plauti indai, išpildavo į 
židinį“. 

Vilniaus jėzuitų kolegijos metinės 
veiklos ataskaitose (1585-1618) aukoji-
mai Dimstipačiui nuodugniau aprašomi 
1604 m.: „Be dangaus Dievo, jie turi 
namų dievus, kuriems nustatytu metų 
laiku yra įpratę aukoti įvairias aukas. 
Vieną namų dievą savo kalba jie vadi-
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liejame vandenį. Ant stalo dega žvakė. Žynys kreipiasi į mirusiojo vėlę: „Štai, mi-
ręs broli, šis tavo draugas ir giminaitis duoda tau valgyti ir gerti, bet saugokis, kad 
nepaliestum ko nors iš mūsų galvijų ar žmonių“. Po to jau visi susirinkusieji gali 
prisiartinti prie stalo. Tačiau kiekvieno valgio pirmą kąsnį reikia mesti po stalu mi-
rusiajam. Jeigu metinių nešvęstume, mirusysis gali atsilyginti kokiu nors blogiu.

Išklausęs pasakojimą, Jokūbas Lavinskis palingavo galva, liūdnai šyptelėjo ir 
pakilęs eiti pakvietė šienpjovį vakare užsukti į Bulotos kiemą, kur susirinks kaimo 
žmonės, ten jis papasakosiąs jiems apie tikrąjį Dievą ir amžiną gyvenimą.

Antatilčiuose Lavinskis užėjo į vieną didesnę pirkią su išpjaustinėtomis langi-
nėmis ir žirgeliais ant stogo. Čia rado susirinkusius vien vyrus. Pasirodo, jie gar-
bino namų dvasią, vadinamą Dimstipačiu, kurį dar pripažino dūmų ir židinio 
viešpačiu. Nors Jokūbas buvo užaugęs ne taip toli nuo čia esančiame Laviškio 
kaime, bet tokio dievo ir jo garbinimo papročio dar nežinojo. Susirinkę kaimynai 
Dimstipačiui buvo paaukoję du mažus viščiukus, puotavo ir patys, stengdamiesi 
iš vaišių nieko nepalikti rytojaus dienai. O kai puota baigėsi, vandenį, kuriuo iš-
plovė indus, išpylė į židinį.

Jokūbas Lavinskis pakvietė ir šiuos vyrus saulei leidžiantis užeiti į Bulotos kie-
mą pašnekesiui apie Švenčiausiąją Trejybę, sielų nemirtingumą, savo krauju atpir-
kusį žmoniją Kristų.

Tą vakarą pasitelkęs savo iškalbos dovaną Jokūbas Lavinskis stengėsi prašvie-
sinti antatiltiečių protus, patraukti į katalikų tikėjimą. Atrodo, žmonės jo žodžių 
nepraleido pro ausis.

Kitą dieną Jokūbas pėdino link Siesarties upės, įtekančios į Šventąją. Paupio 
lankose sutikęs žilabarzdį kerdžių išsikalbėjo su juo. Šis jam papasakojo, kaip 
neseniai visas kaimas prie Siesarties upės šventė rugių rasojimo šventę. Tai dienai 
iš javų grūdų padarė gėrimo, paaukojo dievams papjautą jautį,  upės pakrantėje 
suruošė puotą. Žynys davė ženklą, ir visi, pakėlę bokalus, garsiai šaukdami, kvietė 
dievus kartu valgyti ir gerti, prašė gaivinančio lietaus. 

Iš kerdžiaus pasakojimo Jokūbas suprato, kad girtavimo sodžiuje niekas ne-
laiko yda. Vyrai nuotakas kartais jėga grobia iš namų, kada panorėję santuoką 
nutraukia, gyvena pakaitomis su keliomis žmonomis. Jeigu kieno sūnus ar duktė 
suserga, kviečia burtininką. Jis, metęs burtus, už ligonį aukoja dievui aviną, kurį 
papjautą vieni vaikai su tėvais suvalgo, o kailį atiduoda burtininkui.

Pasiekęs Radiškį Jokūbas sužinojo dar daugiau prietarų, pagoniškų apeigų. 
Sodiečiai tiki, kad žaibas yra dievo šaulys, dar aukojamos aukos žemės deivei, 
dievų motinai, bičių globėjui... Čia dar niekas nešventė nei Kalėdų, nei Velykų, 
arė, pjovė žolę, dirbo visokius darbus ir šventadieniais.

Sukvietęs kaimo žmones Jokūbas Lavinskis aiškino Dievo įsakymus, ragino se-
kmadieniais eiti į Balninkų bažnyčią, klausytis kunigo aiškinimų, eiti išpažinties, 
priimti santuokos sakramentą.

Kai iš Vilniaus į Žemaitkiemio dvarą atvažiavo kunigas misionierius, Jokūbas 
Lavinskis kartu su juo keliavo į Balninkus. Kunigas ten laikė mišias, o jėzuitas 
brolis Jokūbas pasakė tokį uždegantį pamokslą, kad po mišių nemažai žmonių 
panoro krikštytis, išpažinti savo nuodėmes.

Baigiantis vasarai atėjo metas grįžti į Vilniaus jėzuitų akademiją ir tęsti filo-
sofijos ir teologijos studijas. Tik grįžęs, 1583 metų rugpjūčio 15 dieną, Jokūbas 
Lavinskis sėdo rašyti provincijolui Jonui Pauliui Kampaniui laišką, kur išdėstė, 
kokias pagonybės apraiškas matė, ką sužinojo apie prietarus, vaikščiodamas po 
Žemaitkiemio apylinkes.

Šitas lotynų kalba rašytas laiškas – raportas tapo pirmuoju senosios lietuvių 
religijos ir mitologijos šaltiniu.

***
... 1584 metų Velykas Jokūbas Lavinskis šventė jau tapęs kunigu. Dabar jo laukė 

ne tik įprastas pamokslininko darbas, bet ir mišių laikymas, sakramentų teikimas, 
išpažinčių klausymas, ligonių lankymas... Tai buvo jo pašaukimas. Jėzuito, dabar jau 
tėvo Jokūbo kunigystė, ištikimybė katalikų bažnyčiai užpildė visas greitai bėgančias 
dienas, savaites, mėnesius. Nenutrūko ryšiai ir su akademija. Jokūbas Lavinskis čia 
profesoriavo, dėstė teologiją. Vasarą vykdavo į Dvarykščius, Širvintas, Žemaitkiemį ir 
kitus akademijai priklausančius dvarus bei kaimus diegti katalikybę sodiečiams.

1595 metais Vilniaus akademijos visose klasėse jau mokėsi per 800 studentų 
iš Lenkijos, Prūsijos, Bohemijos, Lietuvos. Tačiau lietuvių studentų vis dar buvo 
nedaug. Jėzuitai įsitikino, jog lietuviškajai pastorizacijai būtina kuo daugiau išsila-
vinusių lietuvių. Tad kiekviena proga jėzuitų kunigai, vienuoliai ragindavo miestų 
ir kaimų vaikinukus važiuoti į Vilnių, apsigyventi neturtingiems studentams skirtoje 
bursoje, mokytis akademijoje.

na Dimstipačiu (Dimstipatis). Apie jį 
yra įvairių nuomonių. Vieni sako, kad 
jis esąs ugnies dievas, kuris saugo na-
mus nuo gaisro. Jam aukoja gaidį, kurį 
iškeptą suvalgo patys, o kaulus sumeta 
į židinį. Kiti mano, kad tas dievas esąs 
šeimos motina. Jam pačios šeimos moti-
nos aukoja kiaulę, kurią ratu sustojusios 
moterys laiko, o vyresnioji ją paskerdžia. 
Jos pačios ir suvalgo mėsą. Šitose apei-
gose neleidžiama dalyvauti berniukams 
ir mergaitėms, nes moterys bijo, kad dėl 
jų dalyvavimo dievas nepritrūktų to, kas 
pelnytai joms priklauso“. Ten pat mini-
mas ir dar vienas namų dievas, Pagirnis, 
ir žalčių gerbimas, manant, kad žalčiuo-
se slypi šaltinyje neįvardijama dievybė, 
taip pat teigiama, kad „daugelis garbina 
įvairius kitus dievus, bet apie juos, neno-
rėdamas ištęsti savo rašto, nekalbėsiu“. 
Taigi, Dimstipatis, Pagirnis bei žalčiai 
dar nėra visas gyvenamojo būsto ir, ma-
tyt, visos sodybos „panteonas“ (...). 

S. Rostowskis, parašęs „Lietuvos jėzu-
itų provincijos istoriją“, apimančią 1564-
1664 m., panaudoja ir J. Lavinskio infor-
maciją, ir, matyt, kitus rašytinius šaltinius. 
Jis romėnišku pavyzdžiu Dimstipatį api-
būdina kaip Larą, taip nurodydamas, kad, 
jo manymu, šis dievas yra namų (sody-
bos) globėjas. „Pagonys garbino ir namų, 
ir židinio dievą Larą, gimtąja kalba vadi-
namą Dimstipačiu. Jam aukodavo gaidį ir 
vištą. Tai padarę kaimynai ir giminaičiai 
surengdavo puotą, kad permaldautas La-
ras saugotų jų turtą. Be to, stropiai žiūrėjo, 
kad tos puotos likučių neliktų kitai dienai, 
mat taip reikalavo tikėjimas“. 

Derinant abu šaltinius susidaro įspū-
dis, kad tai namų židinio dievas, kuriam 
atnašauja visa šeimyna; jo funkcija – sau-
goti turtą, tai sutampa ir su apsauga nuo 
gaisrų, minimų 1604 m. ataskaitoje. 

A. J. Greimas Dimstipatį laiko Sodybos 
valdovu, M. Strijkovskio Žemėpačio atiti-
kmeniu, tik jam trukdo tai, kad Dimstipatis 
įvardijamas ir kaip dūmų bei ugnies val-
dovas; vis dėlto pateikdamas sudėtingus, 
bet įdomius architektūrinius apmąstymus 
jis laiko Dimstipatį Namo dievu, tačiau jo 
kontroliuojama teritorija yra „visų pirma 
dimsties „prieangio“, o tik paskiau – kiemo 
„vietos prieš įeinamąją angą“ ir pagaliau – 
visos sodybos dievas“. (...) 

Kita vertus, nėra abejonės, kad 
Dimstipatis yra aibės dievų, dievukų 
ir dvasių, esančių namuose, ūkiniuose 
pastatuose, t. y. kieme, globėjas. Jėzuitų 
šaltiniai tarsi ir patys užsimena, nesivar-
gina kitų „namų dievų“ skaičiuoti, nors 
įvardijo ir pagirnius, ir žalčius (beje, tai 
gali būti ir tas pats). Vadinasi, namuose 
namų dievų esti daugiau. Vietos ponas 
Dimstipatis ir sargai – pagirniai / žalčiai 
ir aibė kitų (nuo maisto ir gėrimo) dievų 
iki ugnies deivių etc. Siaurų funkcijų die-
vukų namuose tiesiog knibžda. Tačiau 
jėzuitai jų skaičiuoti tiesiog nesiima. (...)

Iš: Beresnevičius, Gintaras. 
Laukpatis ir Dimstipatis. 

Šiaurės Atėnai, 2006, gr. 16.
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Aplankęs Laviškyje jau nusenusius tėvus, pasimatęs su artimaisiais Jokūbas La-
vinskis tą rugpjūčio sekmadienį užsuko į Kavarsko bažnyčią. Klebono paprašytas pa-
sakė įtaigų pamokslą apie Viešpaties mielaširdingumą visai žmonijai, šėtono užma-
čias. Apžvelgęs nemažą būrį į pamaldas susirinkusiųjų Kavarsko apylinkių žmonių 
pamokslo pabaigoje užsiminė apie Vilniaus jėzuitų akademiją, galimybę ten mokytis 
ir valstiečių vaikams, kvietė norinčius išsilavinti, važiuoti į Vilnių.

Po mišių prie Jokūbo Lavinskio priėjo žilstelėjusiais plaukais ir ūsais vyriškis ir 
pareiškė, kad šalia jo esantis berniukas, sūnus Konstantinas, labai norėtų mokytis, bet 
reikėtų susitarti dėl sąlygų. Jis esąs neturtingas bajoras Sirvydas, turintis dvarelį netoli 
Dabužių, vargiai išgalėtų paremti sūnaus mokslus.

Jokūbas Lavinskis paaiškino, jog besimokančiųjų akademijoje išlaikymas – tai 
jėzuitų rūpestis, tik svarbu, kad vaikas rimtai mokytųsi. Nužvelgęs šalia tėvo stovintį, 
iš susijaudinimo išraudusį berniokėlį paklausė:

– Ar tu tikrai nori mokytis?
– Noriu. Labai noriu, – patvirtino tasai.
– O kiek tau metų?
– Penkiolika. Rudenį bus šešiolika.
– Laikas, pats laikas mokytis. Ir man panašiai buvo, kai važiavau mokytis į Vilnių, 

– pasakė Jokūbas Lavinskis ir kreipėsi į tėvą:
– Aš keletą dienų dar būsiu Žemaitkiemyje, jėzuitų dvare. Tik savaitgaly išvažiuo-

siu į Vilnių. Ar galėsite iki sekmadienio suruošti sūnų kelionei ir atvežti jį į Žemait-
kiemį?

– Galėsim, galėsim, – užtikrino Sirvydas. – Ačiū, labai ačiū, tėve Jokūbai.
Dėkojo ir sūnus Konstantinas, prišokęs prie tėvo Jokūbo pabučiavo jo ranką.
Jokūbo Lavinskio atvežtas į Vilnių vaikinukas Konstantinas Sirvydas pradėjo uo-

liai mokytis gramatikos, sintaksės, poetikos ir kitų jėzuitų kolegijoje dėstomų dalykų, 
džiugino dėstytojus savo stropumu. Džiaugėsi gabiu tėviškėnu Sirvydu Konstantu ir 
Jokūbas Lavinskis.

Dar labiau būtų džiaugęsis, jei būtų žinojęs, kad tasai Sirvydukas taps vienu iš 
lietuvių raštijos kūrėjų, leksografu, postilių autoriumi. Tikriausiai jis būtų ištaręs ir mė-
giamą studentams kartoti sentenciją „Labores pariunt honores“ (lotyniškai – „Darbai 
sukuria šlovę“).

Bet Konstantino Sirvydo darbais ir pasiekimais Jokūbui Lavinskiui nebuvo lemta 
džiaugtis. Jis mirė vos pradėjęs penktą dešimtį...

***
... Pro arkinį Vilniaus akademijos kambarėlio langą, kur gyvena kunigas jėzuitas, 

profesorius emeritas Konstantinas Sirvydas, tik trumpam įspindi virš Šventaragio kal-
vos pakilusi ryto saulė. Vakarop, kai saulė nusėda už miesto mūrų, šiame knygomis 
užkrautame kambarėlyje jau tvyro prieblanda, nuteikianti maldai ir pamąstymui apie 
dar vieną Kūrėjo dovanotos dienos prasmę tokiame laikiname žemiškajame žmo-
gaus gyvenime.

Pasitikęs savo penkiasdešimtmetį Konstantinas Sirvydas jau sunkus ligonis. Ti-
kriausiai atėmė sveikatą tasai pečius užgulęs, daug jėgų pareikalaudavęs darbų krū-
vis. Pozityvios teologijos paskaitos, rektoriaus monitorius, studentų dvasios vadas, 
žemesniųjų studijų prefektas, Dievo Kūno brolijos globėjas. Sunku ir beišvardinti 
visas tas turėtas pareigas.

Daug dvasios galių pareikalaudavo ir kassavaitiniai pamokslai – lietuvių kalba 
švento Jono bažnyčioje, lenkų kalba – švento Kazimiero bažnyčioje. Ir taip kiekvieną 
šventadienį daugiau kaip dešimt metų. Sakydamas pamokslus lietuviškai jis stengėsi 
aiškinti ne tik tikėjimo tiesas, Kristaus mokslą, bet ir norėjo paakinti kunigus mokytis 
lietuvių kalbos. Kokia nauda iš kunigo kalbėjimo parapijiečiams, nesuprantantiems 
nei lotyniškai, nei lenkiškai. Ugdyti meilę Dievui, artinti prie tikėjimo galima tik kal-
bant su jais jų gimtąja kalba.

... Sunkiai alsuodamas, užmerkęs akis Konstantinas Sirvydas tarsi kokiame sapne 
mato save prabėgusiame laike. Tada, kai laidojo jėzuitą Jokūbą Lavinskį, kai jo ge-
dėjo visas Vilnius, jam, Konstantinui, lydėjusiam į paskutinę kelionę savo mokytoją 
ir dvasios tėvą, tebuvo tik aštuoniolika metų. Tada jisai, Vilniaus kolegijos studentas, 
svajojo būti tokiu geru pamokslininku kaip tėvas Jokūbas. 

Dėkui Dievui toji svajonė išsipildė. Kai Vilnių nusiaubė gaisras, daug žmonių nuken-
tėjo, jiems reikėjo paguodos, padrąsinimo, pasitikėjimo Dievo malone. Konstantinas Sir-
vydas mato save padegėlių miniai sakantį pamokslus, raminantį žmones, stiprinantį tikė-
jimą. Jam sekdavosi pamokslauti. Šykštus pagyroms ispanas profesorius Mykolas Ortizas 
jį pavadino labai geru sielovados darbininku. „Ačiū Tau, Dieve...“ – šnibžda Konstantinas 
Sirvydas sukepusiomis lūpomis ir klausia: „O kas aš būčiau buvęs, jeigu tada mane, dar 
vaiką, nebūtų tėviškėnas Jokūbas Lavinskis atvežęs į Vilniaus kolegiją?“

Konstantinas SIRVYDAS (1579-
1631) – dvasininkas vienuolis jėzuitas 
ir teologas, mokslininkas kalbininkas 
leksikografas. Smulkių bajorų šeimoje 
Sirvyduose netoli Kavarsko (Anykščių 
r.) augusį gabų jaunuolį apie 1594 m., 
keliaudamas po Aukštaitiją, pastebėjo 
vienuolis etnografas Jokūbas Lavinskis 
ir parsivežė į Vilnių mokytis ir lavintis. 
1598 m. baigęs Vilniaus jėzuitų kole-
gijoje, K. Sirvydas davė įžadus ir tapo 
vienuoliu jėzuitu, paskui mokėsi Rygoje,  
Dorpate (dabar – Tartu, Estija) ir Nesvy-
žiuje (dabar – Baltarusija). Iki 1610 m. 
jis dar studijavo filosofiją ir teologiją, kol 
1610 m. pavasarį jis buvo įšventintas 
kunigu, o vasarą apsigynė mokslinį dar-
bą iš teologijos. Keletą metų padirbėjęs 
Vilniaus ir Nesvyžiaus bažnyčiose, 1613 
m. K. Sirvydas  apsigyveno akademi-
joje prie Vilniaus Šv. Jonų bažnyčios ir 
čia liko iki gyvenimo pabaigos. Jis dėstė 
Vilniaus universiteto Teologijos fakultete 
pozityviąją teologiją, buvo profesorius, 
ėjo rektoriaus padėjėjo pareigas, ilgą lai-
ką sakė pamokslus lietuvių ir lenkų kal-
bomis Vilniaus Šv. Jonų ir Šv. Kazimiero 
bažnyčiose.

Apie 1620 m. K. Sirvydas parengė 
ir išleido pirmąjį lietuvių kalbos žodyną 
„Dictionarium trium linguarum“ („Trijų 
kalbų žodynas“, lenkų-lotynų-lietuvių 
kalbos), kuriame buvo apie 6000 lie-
tuviškų žodžių, pirmą kartą pateikiami 
lietuviški kai kurių planetų ir žvaigždynų 
pavadinimai. Tai – pirmasis spausdintas 
lietuvių leksikografijos darbas, vienintelis 
Lietuvoje žodynas iki XIX a. pabaigos. 

K. Sirvydas parašė ir išleido dviejų 
dalių barokiško stiliaus pamokslų rinki-
nį – postilę „Punktay sakimu“ („Punktai 
sakymų“, pirmoji dalis, nuo Advento iki 
Gavėnios, 1629 m., antroji dalis, Ga-
vėniai, 1644 m.). Jame surinktos įvairių 
pamokslų santraukos lietuvių kalba. Ši 
knyga ilgą laiką, net ir XIX a., buvo nau-
dota kaip lietuvių kalbos vadovėlis.

K. Sirvydas pagarsėjo kaip didelis 
eruditas, šalia lietuvių ir lenkų kalbų 
mokėjęs lotynų, graikų, hebrajų ir senąją 
slavų kalbas. Jis mirė 1631 m. rugpjūčio 
23 d. Vilniuje.

Anykščių Šv. Mato bažnyčioje 1988 
m. pastatytas K. Sirvydo biustas (skulpt. 
Jonas Meškelevičius, foto: VŽM).

Dieviškoji likimo ranka

n
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DRAUGYSTĖ. PAVYZDYS

Jurga ŽĄSINAITĖ

Turbūt ne kartą vaikystėje, o gal jau ir brandos amžiuje iš savo tėvų ar senelių 
esame girdėję, kad kiekvienas žmogus po savęs privalo ką nors palikti. Tokia, regis, 
paprasta, kiekvienam suprantama tiesa. O ką gi turėtume palikti? 

Į šį klausimą taiklų atsakymą duoda žinomas amerikiečių rašytojas, garsiojo ro-
mano „Pienių vynas“ autorius Rėjus Bredberis. Anot romanisto, žmogaus prasmingą 
buvimą liudija įvairiausi jo palikti daiktai: knyga, paveikslas, namas, pastatyta siena, 
pasodintas sodas ar net pora pasiūtų batų. Kitaip tariant, bet kas, prie ko būtų prisilie-
tusi žmogaus ranka ir kur būtų prisiglaudusi jo siela, ir taip prisilietusi, kad kiti, žvelg-
dami į sukurtus, paliktus daiktus, nuolat prisimintų ir regėtų juos kūrusįjį. Ir čia visai 
nesvarbus veiklos pobūdis, jei tik savaip pakeiti ką nors, kas prieš tau prisiliečiant 
buvo paženklintas nykulio žyme. Skirtumas tarp žmogaus, šiaip sau pjaunančio pie-
velę, ir tikro sodininko – prisilietimas. Pjovėjas praėjo, ir jo kaip nebūta, o sodininkas 
liks ten visam gyvenimui. 

Argi ne šioje duotybėje kurti slypi žmogaus dieviškumo pradas, ar ne gebėjimas 
užpildyti tuštumą liudija kiekvieno siektiną krikščioniško gyvenimo pilnatvę? 

Tokios mintys kyla, stebint vos kelerius metus netoli Anykščių pabirusiose Leliū-
nų, Pakalnių ir Burbiškio parapijose besidarbuojantį, energijos ir įvairiausių užmojų 
pilną kleboną Alfredą Puško. Suremontuotos bažnyčios, atnaujintas jų interjeras, su-
tvarkyta klebonija, jaunimui organizuotos kultūrinės, pažintinės kelionės – tai tik ryš-
kesni, tačiau tikrai ne visi klebono veiklos štrichai. Maga sužinoti, koks gi didžiausias 
akstinas verčia kunigą griebtis įvairiausių, neretai net pačius parapijiečius stebinančių 
darbų. Pavyzdžiui, ne vienas gūžčioja pečiais, išvydęs kleboną drauge su kitais plu-
šantį talkoje ar aktyviai dalyvaujantį jaunimo veikloje. 

Atsakymas labai tiesus ir aiškus – meilė ir ištikimybė savo tarnystei, o per ją – ir kie-
kvienam žmogui. „Būdamas kunigu, galėčiau tai daryti bet kur, kad ir Sibire“, – prasi-
taria kun. Alfredas. Ši ištara geriau nei bet kokie sofistiniai aiškinimai apie pašaukimo 
svarbą, jo subtilumą ar niuansus nusako įsisąmoninto ir suvokto pasirinkimo esmę, 
pasirinkimo, kurio nekeičia nei vieta, nei laikas, nei blogos ar geros aplinkybės. 

Kaip sektiną pavyzdį, dariusį ženklią įtaką ir kreipusį pasirinktu dvasininko keliu, 
kun. Alfredas su pagarba ir dėkingumu mini šviesaus atminimo prelatą profesorių 
Antaną Rubšį. Dabar, jau būdamas  trijų parapijų ganytojas, kun. Alfredas prisimena, 
kaip studijuodamas seminarijoje kaskart patirdavo didžiulį džiaugsmą, beklausyda-
mas prelato paskaitų. Jaunas klebonas kalba labai nuoširdžiai ir atvirai: „Nepaisant to, 
kad prel. A. Rubšys neišsiskyrė ypatinga oratoryste, jo balse galėjai išgirsti, o žvilgsny-
je išvysti didžiulę meilę žmogui. Ypač stebino, o sykiu ir džiugino prelato, jau senyvo 
žmogaus, unikalus gebėjimas atsiminti kiekvieno sutiktojo vardą – vos susipažinęs, 
žiūrėk, kad ir po metų, prisimindavo, kokiu vardu jo pašnekovas. Atrodytų, menka 
smulkmena, o kaip ji pakeičia santykį, palieka gerą, pasitikėjimą keliantį jausmą. 
Beje, juk ir Šv. Rašte parašyta, kad Dievas kreipiasi į žmogų jo vardu...“ 

Bežiūrėdamas į kruopščiai ir skoningai sutvarkytą bažnyčių, klebonijos aplinką, 
nejučia regimą vaizdą imi lyginti su prieš tai buvusiu – daug skurdesniu ir nykesniu. 
Dingteli mintis, kad visa tai sukūrusiam klebonui šis grožis ne taip jau ilgai gali džiu-
ginti širdį, nes nežinia, kada pastoracinė tarnystė prasidės kitoje Lietuvos vietoje. 

Eiliniam pasauliečiui tokia dalia prilygtų Sizifo lemčiai – sukurti, tam paaukojant 
dalį savo gyvenimo, ir palikti, nepasiimant nieko. Vartotojiško gyvenimo karuselėje 
įsukti, jau neįstengiame pajusti darbo, jei jis lieka be ilgalaikės, užtikrinančios patogų 
būvį naudos, malonumo. Tam tikra prasme esame žmonės be šviesos, palikti sau 
patiems, nelabai žinantys, kodėl čia būnam ir kaip čion atėjom. Nepaliaujame bėgę 
paskui bevertę, tačiau mūsų akims ir ausims malonią nūdienos tarškynę. Retai kada 
savęs paklausiame, kur ji nuves. Užuot patys pradėję kurti, sekiojame paskui kitų 
sukurtus stabus, šitaip augindamiesi tuštumą, neviltį, pavydą, vienatvę. 

Įdomu, ką apie tai mąsto klebonas, kone kasdien ir gana iš arti regintis bei verti-
nantis žmogiškosios misterijos siužetus, ką pataria su juo itin noriai bendraujančiam 
parapijų jaunimui. Atsaku tampa biblijinę frazę primenantis teiginys, jog viskas esti 
tik paties žmogaus rankose ir jautriame įsiklausyme į tėviško Dievo valią. Dar viena 
pažįstama, daugumos girdėta, deja, tik mažumos prisijaukinta tiesa. Paradoksalu, ta-
čiau paprastumas (ne prastumas) – tiek mąstymo, tiek apskritai gyvenimo – šiuolaiki-
niam žmogui tampa nelengvai pasiekiama privilegija. 

Paklaustas, ko tikėjosi prieš atvykdamas į paskirtąją Leliūnų parapiją, kun. Alf-
redas nepuola vardyti nei blogybių, nei išskirtinių malonių, tarsteli tik tai, kad jokių 

Palinkėjimas beldžia į širdį
Jurgita Žąsinaitė-GEDMINIENĖ – 

filologė, vertėja, publicistė. Gimė 1975 
m. lapkričio 14 d. Rubikiuose (Anykščių 
r.), 1993 m. baigė Anykščių Antano 
Vienuolio vidurinę mokyklą, Vilniaus 
universiteto Filologijos fakultete įgijo 
lietuvių literatūros bakalauro ir magis-
tro išsilavinimą. Vėliau tęsė filologijos 
studijas, studijavo anglų kalbą, dirbo 
anglų kalbos mokytoja. 

2004-2008 m. J. Žąsinaitė gyve-
no Veksforde (Wexford, Airija) ir 
dirbo vertėja. Grįžusi į Lietuvą, J. 
Gedminienė gyveno gimtinėje Ru-
bikiuose, bendradarbiavo spaudoje ir 
internete. Nuo 2009 m. ji tęsia studijas 
Vilniaus universiteto Filologijos fakulte-
to doktorantūroje ir dėsto šio fakulteto 
Lietuvių literatūros katedroje. 

Ji rašo poeziją ir prozą, literatūros 
mokslo ir publicistikos tekstus, recen-
zijas, jos rašiniai spausdinami kultūros 
leidiniuose „Metai“, „Šiaurės Atėnai“, 
„7 meno dienos“, skelbiami interneto 
žiniasklaidoje. Ji išleido apysaką „Ak-
meniniai Avondalio namai“ (2008 m.).

Alfredas PUŠKO (g. 1978 m.) 
– kunigas. Iš Gaidės (Ignalinos r.) 
Nukryžiuotojo Jėzaus parapijos kilęs 
jaunuolis 1998-2004 m. studijavo 
Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminari-
joje, paskui metus dirbo Pasvalio Šv. 
Jono Krikštytojo parapijoje, daugiausia 
užsiimdamas jaunimo sielovada. 2005 
m. liepos 16 d. Panevėžio Kristaus Kara-
liaus katedroje jis buvo įšventintas dia-
konu ir paskirtas Rokiškio Šv. apaštalo 
evangelisto Mato parapijos pastoracin-
iu bendradarbiu. 2006 m. vasario 18 d. 
Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas 
įšventino jį kunigu.

2006-2007 m. A. Puško tarnavo 
Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato 
parapijos vikaru, 2007-2008 m. buvo 
Utenos Dievo Apvaizdos parapijos 
vikaras. Nuo 2008 m. rugpjūčio 8 d. iki 
šiol jis yra Leliūnų (Utenos r.) Šv. Juo-
zapo parapijos administratorius. Kartu jis 
administruoja ir Pakalnių Švč. Trejybės 
parapiją, o nuo 2010 m. vasaros aptar-
nauja ir Burbiškio (Anykščių r.) Švč. 
Jėzaus Širdies parapiją. Jis aktyviai dirba 
su katalikiškuoju jaunimu, buria atei-
tininkus, rengia išvykas ir ekskursijas.
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iliuzijų nekūrė, tiesiog laukė savo tarnystės pradžios. Besidarbuodamas atokiose Rytų 
Aukštaitijos parapijose, kunigas pamilo šį kraštą, jo žmones, kiek išgalės leido, su-
tvarkė Leliūnų šv. Juozapo bažnyčią. 

Dabar visas jo rūpestis – rekonstruoti bažnyčios vargonus, kurie daugiau nei prieš 
šimtą metų kun. Antano Masaičio rūpesčiu buvo atvežti į Leliūnus. Neištarta min-
tyse nugrimzta frazė: „Maži darbai – maži stebuklai“. Tik ar tikrai maži? Ar ne per 
daug reliatyviai suvokiami tie dydžio ir mažumos matai? Ar sostinės centre iškilęs ir 
jos savastį darkantis dangoraižis yra didesnis ir reikšmingesnis už lietuvių istorijos ir 
kultūros paveldą turtinančią medinę kaimo koplytėlę? Ar akį rėžiantis kičinis menas 
pranoksta sakralųjį? Panašių klausimų ir pavyzdžių rastume aibes. Jie turėtų koreguo-
ti mūsų supratimą apie tai, kas didu, vertinga, gal net amžina, o kas – tik vienadienis 
ryškaus drugio plastėjimas. Juk nuo mus supančios aplinkos vertės suvokimo prasi-
deda ir pačių savivertė – teisinga, per menka ar be saiko sureikšminta. 

Bevartydami įvairius katalikiškus leidinius, dažnai aptiksime jau veik chrestoma-
tine tapusią frazę, kad kunigas yra tarpininkas tarp Dievo ir žmonių, kad jam privalu 
ginti Viešpaties reikalus žemėje, kitaip tariant, žiūrėti, kad žmonės Dievą pažintų, Jo 
valią vykdytų, Jo malonių turėtų. 

Kirba kitas klausimas: o kaip tuos dieviškuosius reikalus ginti, jei uolių katalikų 
mažose parapijose tėra vos vienas kitas, jei bažnyčiose tik kelios senučių skarelės 
marguoja, o visi kiti dedasi besą tokie stiprūs ir savimi pasitikintys, kad Dievo veiki-
mo ir stiprybės jiems nei kiek netrūksta? Koks gi tada turėtų būti ganytojo vaidmuo 
– gaudyti išklydusias avis ar laukti, kol jos pačios, negandų ar džiaugsmo genamos, 
sugurės į visad atvirus Dievo namus? 

Retoriniai klausimai, į kuriuos vienareikšmiškų atsakymų vargu, ar įmanu pateikti. 
Nesulaukiu tiesaus atsakymo ir iš Leliūnų parapijos klebono. Užuot ėmęs berti religi-
nes dogmas ar sausą scholastiką, jis pradeda kalbėti apie skirtingus žmonių dvasinius 
lygius, apie žmogiškumo esmę, apie pamokslą kaip Dievo žodžio sugyvinimą. Vėlei 
liudijamas išsiilgtas paprastumas. Ir čia belieka tik pritarti genialiajam Leonardui da 
Vinčiui, teigusiam, kad paprastumas yra didžiausias žmogaus išprusimas, o kartu ir 
jo laisvė, išsiugdyta vidinė tiesa. 

Tikriausiai ne vienas sutiks, kad apie egzistencinę tuštumą, dvasios šaltį, nuoskau-
das ar ištikimą dienų pakeleivį liūdesį galima pasakyti žymiai daugiau nei, tarkime, 
apie džiaugsmą. Visgi kun. Alfredas apie tai, kas jam teikia džiugesio, kalba daug 
entuziastingiau ir išsamiau nei apie kokius kasdienybės juodulius. Jis pasakoja apie 
didelį smagumą, kurį patiria kurdamas naują, kupiną grožio ir harmonijos pasaulį, 
apie malonumą dovanoti, priimti kitų šviesias mintis ir pačiam tokias pat skleisti, apie 
laimę ir malonę patirti krikščioniško gyvenimo pilnatvę. 

Čia vėlei kun. Alfredas prisimena garbųjį prelatą A. Rubšį, gebėjusį tyru ir švytinčiu 
it vaiko žvilgsniu įžiebti tikėjimo ugnį, tėvišku žodžiu padrąsinti, tinkamu momen-
tu pagirti. Jaunasis dvasininkas išsitaria, kad ne kartą žvelgdamas į savo profesorių, 
meldė Dievo senatvėje turėti bent dalelę to žvilgsnio, kuriuo buvo apdovanotas jo 
mokytojas. Pasak kun. Alfredo, paties prelato meilė Dievo Žodžiui buvo tokia gili ir 
stipri, kad net jo gestai: prisilietimas prie Šv. Rašto, jo vartymas – įstabiai tai bylojo. 

„Būnant kunigu, privalu skleisti Dievo žvilgsnį, liudyti Jo Žodį ir liudyti taip, kad 
Jis įkvėptų kitus keistis, – nedvejodamas tvirtina kun. Alfredas. – Būti kunigu reiškia 
mylėti kiekvieną žmogų, pripažįstant ir pamilstant jo unikalumą, nesvarbu, patrauklų 
ar atstumiantį. To reikia mokytis, keičiant savo užsispyrimą į nuolankumą. Prelatas 
A. Rubšys tą pamoką buvo nepriekaištingai išmokęs, ar išmoksime ją mes, jauni ku-
nigai?..“ 

Pastarasis klebono klausimas taip ir lieka neatsakytas, tačiau galima nujausti, 
kad po juo tvinksi didžiulis noras ir ryžtas sekti savo garbaus mokytojo pėdomis. Šią 
nuojautą po kurio laiko patvirtina ir kun. Alfredo ištarti, tarytum apie tėvą pasakyti 
žodžiai: „Dažnai menu kunigą Antaną ir savo maldose prašau, kad jis padėtų man 
neužmiršti kunigystės ryžto ir kelio Dievo link. Prelato palinkėjimas – „Sparnų ryžtui 
ir spyruoklių kojoms“, užrašytas jo dovanotame Šv. Rašte, nuolatos beldžiasi į mano 
gyvenimą su didele viltimi“.

Bet kuris prasikalęs ir į šviesą besistiebiantis daigas veši, skleidžia grožį tik prižiū-
rimas rūpestingų rankų ir mylinčios, pulsuojančios nesenkančiu ryžtu ir valia, širdies. 
Vieta, klimatas ar laikas čia netenka svarbos. Dar viena paprasta tiesa iš paprasto, bet 
ne prasto mūsų gyvenimo. Gyvenimo, kurio pojūtį kuria ne graužatis, ne pyktis ir ne 
abejonės, bet vaikiškas gebėjimas matyti šviesos nutviekstą pasaulį, nesvarbu, kur jis 
bebūtų, – gūžtųsi skurde ar skendėtų prabangoje, artimo ar nepažįstamo žmogaus 
širdies kertelėje. 

Toji šviesa neaprėpiama nei akimis, nei protu, nei dvasia, neįbrukama į jokias 
formules, nedetalizuojama ir neapibrėžiama, ir kaip tik dėl to logiką ir aiškumą gar-
binančiam nūdienos žmogui beveik nematoma. Labai norėtųsi, kad gražūs krikščio-
niško gyvenimo pavyzdžiai padėtų tą šviesą išvysti ar bent jau pajusti ją netoliese 
esant. 

Antanas Leonardas RUBŠYS 
(1923-2002) – dvasininkas prelatas, 
teologas, vertėjas. Gimė 1923 m. 
lapkričio 5 d. Bučių kaime (dabar – 
Šilalės r.). Lankė Šiauduvos (Šilalės 
r.) pradžios mokyklą, baigė Šilalės 
gimnaziją ir 1943 m. įstojo į Telšių 
kunigų seminariją. 

Antrojo pasaulinio karo metu A. 
Rubšys buvo nublokštas į Vokietiją, 
Eichšteto kunigų seminariją, kur 
1944-1945 m. tęsė filosofijos studi-
jas. Karui pasibaigus, buvo pasiųstas 
į Italiją ir 1945-1949 m. tęsė teologi-
jos studijas Grigaliaus universitete 
Romoje. 1948 m. gruodžio 18 d. ten 
jis buvo įšventintas kunigu. Baigęs te-
ologijos studijas licenciato laipsniu, 
jis buvo nukreiptas gilinti Šv. Rašto 
studijas ir 1951 m. įgijo Šv. Rašto li-
cenciato laipsnį. 1951 m. vasarą jis 
dalyvavo apžvalginės archeologijos 
kelionėje Artimuosiuose Rytuose 
(Egipte, Libane, Sirijoje, Jordani-
joje, Turkijoje, Graikijoje), o  rudenį 
išvyko į Jungtines Amerikos Valsti-
jas, kur keletą metų dėstė Šv. Raštą 
ir biblines kalbas San Diego kunigų 
seminarijoje. 1957-1958 m. jis tęsė 
studijas Romoje, Popiežiškajame Šv. 
Rašto institute, ir įgijo Šv. Rašto dak-
taro laipsnį. 

Baigęs Šv. Rašto studijas, A. 
Rubšys buvo pakviestas dėstyti į Niu-
jorko Manhatano kolegiją, kur ilgą 
laiką dėstė Šv. Raštą – egzegezę ir 
hermeneutiką. Dėstydamas kolegi-
joje, kas antrus metus vasarą jis skir-
davo Artimųjų Rytų archeologijai. 

1990 m. kovo 6 d. vyskupas Pau-
lius A. Baltakis, įgaliotas Lietuvos 
Vyskupų Konferencijos, pavedė jam 
versti Senąjį Testamentą iš hebrajų, 
aramėjų ir graikų kalbų į lietuvių 
kalbą. Jo paruoštas ir komisijos 
aprobuotas Senojo Testamento verti-
mas 1999 m. išleistas kaip pirmasis 
ekumeninis šventojo Rašto leidinys, 
jo pagrindu rengiamos liturginių 
skaitinių knygos. 1994 m. gruodžio 
21 d. popiežius Jonas Paulius II 
suteikė A. Rubšiui Popiežiaus rūmų 
prelato titulą. 

Grįžęs į Lietuvą 1994-2002 m. jis 
dėstė Šv. Rašto egzegezę Vilniaus ir 
Telšių kunigų seminarijose, Vytauto 
Didžiojo universiteto Katalikų teologi-
jos fakultete bei Vilniaus pedagoginio 
universiteto Tikybos katedroje. 

Prelatas prof. Antanas Rubšys 
mirė 2002 m. rugpjūčio 27 d. Niu-
jorke (JAV), kur viešint jį ištiko insul-
tas. Palaidotas Laukuvoje (Šilalės r.).

n
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Anykščių kraštą savo darbais garsina ne tik čia kilę rašytojai, poe-
tai, menininkai, sportininkai, bet ir bibliotekininkų profesijos atstovai. Jų 
kasdieninę profesinę ir žmogiškąją įtaką jau kelis dešimtmečius patiria 
Anykščių rajone triūsiantys bibliotekininkai, kaskart jaučiantys solidų, 
palaikantį ir įkvepiantį veiklos užnugarį. 

Rašytojas Andre Morua (André Maurois) rašė: „Bibliotekininko profesija reika-
lauja, be dalykinių savybių, aistringo susižavėjimo savo puikia specialybe, noro 
bet kurią akimirką ateiti į pagalbą tiems, kurie siekia žinių“. Nors bibliotekininkai 
šiuolaikinėje visuomenėje nėra vertinami taip, kaip gydytojai ar teisininkai, ta-
čiau be šios profesijos atstovų pagalbos neapseina žmonės, kurie mokosi, ieško 
informacijos ir nori tobulėti.

Rašytojas Jonas Avyžius prisipažino: „Žodį Bibliotekininkas daugeliu atvejų 
aš rašyčiau iš didžiosios raidės (...) Įsivaizduoju, kad Bibliotekininkas kažkuo pa-
našus į bitę darbininkę, kuri turi aplakioti tūkstančius gėlių, kol prisirinks nektaro, 
kurį turi perduoti kitoms bitėms (skaitytojams), kad šios pagamintų medų“.

Kraštiečio pareiga – būti arti gimtinės žmonių
Vienas iš aktyviausių profesijos brolių – iš Svėdasų valsčiaus kilęs mokslinin-

kas bibliotekininkas, bibliografas Romualdas Vytautas Rimša. Paauglystės metais 
išvykęs mokytis į Vilnių, paskui trejetą metų pagal paskyrimą dirbo ir gyveno Ne-

muno pašonėje, Pagėgių rajone, galiausiai sugrįžo 
į sostinę, įstojo į Vilniaus universitetą, o jį baigęs, 
įsikūrė ir iki šiol pasilieka Vilniuje.

Kur begyventų, Vytautas niekada nepamiršo 
gimtojo krašto, su kuriuo jį sieja itin glaudūs ry-
šiai. Jis nuolat stengiasi lankyti gimtinę, bendrauti 
su kraštiečiais, garsinti šį kraštą, rašydamas straips-
nius, Anykščių kraštą, jo žmones bei savo kolegų 
rajono bibliotekininkų darbus „su ugnele“ populia-
rindamas šalies ir vietos spaudoje.

1967 m. V. Rimša, rašydamas laikraštyje „Ko-
lektyvinis darbas“ apie Anykščių rajono kultūros-
švietimo darbuotojų seminarą, džiaugėsi šio krašto 
bibliotekininkų darbais: „Sumaniai Anykščių ra-
joninės, Kavarsko ir Troškūnų miestų bibliotekos 
metodistai organizavo praktinio pobūdžio užsiėmi-
mus. Kaimo bibliotekų darbuotojai kolektyviai mo-
kėsi sudaryti iliustruotas kartotekas vaikams, vesti 
disputą „Mano mėgiamiausia knyga“, organizuoti 
literatūrinę viktoriną. (...) Patys bibliotekininkai 
pateikė daug įdomių pasiūlymų, pasidalino darbo 
patirtimi“.

Jam, bibliotekininkui iš pašaukimo, visada rū-
pėjo kolegų pasiekimai, ypač profesinių žinių gi-
linimas, kvalifikacijos kėlimas, bibliotekinio dar-
bo tobulinimas. 1968 m., dirbdamas Vilniaus A. 
Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje direktoriaus 
pavaduotoju, V. Rimša surengė Anykščiuose Vil-
niaus krašto seminarą, kuriame dalyvavo dvylikos 
rajonų ir Vilniaus bei Druskininkų miestų biblio-
tekininkai. Toks seminaras čia vyko pirmąjį kartą. 
Bibliotekininkai dalinosi patirtimi, kalbėjo apie 
darbo problemas ir trūkumus, džiaugėsi gerais re-
zultatais. Svarbiausias uždavinys buvo supažindinti 
Vilnijos krašto bibliotekų vadovus ir metodininkus 
su jo gimtojo Anykščių rajono bibliotekų veikla, 

Audronė BEREZAUSKIENĖ – bibli-
otekininkė bibliografė, kultūros organi-
zatorė, kraštotyrininkė. Gimė 1958 m. 
liepos 18 d. Onuškyje (Rokiškio r.), nuo 
1977 m. iki šiol gyvena Anykščiuose ir 
dirba Anykščių bibliotekoje, nuo 1994 
m. iki šiol ji yra Anykščių rajono sa-
vivaldybės viešosios bibliotekos, nuo 
2007 m. – Liudvikos ir Stanislovo Di-
džiulių viešosios bibliotekos Kraštoty-
ros ir leidybos skyriaus vedėja, turi ko-
munikacijos ir informacijos bakalauro 
išsilavinimą (2008 m.).

Bibliotekininkai paklūsta 
gimtinės traukai

Knygos šventės dalyviai aplankė Puntuką. V. Rimša – pirmas iš dešinės. 
1979 m. Foto: Antanas Dilys. Nuotraukos iš Vytauto Rimšos asmeninio al-
bumo.

Tylos minute kraštiečiai pagerbė rašytojo Antano Vienuolio-Žukausko at-
minimą. V. Rimša – trečias iš kairės. 1978 m. Foto: Antanas Dilys.
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patirtimi, paskleisti ją respublikoje. Jis pakvietė Anykščių rajoninės bibliotekos 
direktorę Bronę Staikūnienę ir metodininkę Almą Dagytę kartu su Vilniaus A. 
Mickevičiaus viešosios bibliotekos metodininkais ir kitais 12-os rajonų atstovais 
dalyvauti savaitės trukmės profesinėje išvykoje po geriausiai dirbančias Lietuvos 
rajonines bibliotekas, susipažinti su jų darbo patirtimi. Kelionės dalyviai tuokart 
aplankė ir Anykščių rajoninę bei Kavarsko miesto bibliotekas, susipažino su jų 
darbo pasiekimais.

Mūsų kraštietis buvo dažnas svečias rajoninės bibliotekos renginiuose – se-
minaruose, knygos šventėse, susitikimuose su rašytojais, skaitydavo pranešimus. 
Šiuos renginius jis garsindavo ir respublikinėje spaudoje. 1969 m., apsilankęs 
anykštėnų Knygos šventėje, Vytautas leidinyje „Bibliotekų darbas“, tų metų 
12-ajame numeryje, paskelbė straipsnį „Knygos šventė Anykščiuose“, kuriame, 
parodęs savo kraštui išskirtinę pagarbą ir dėmesį, kvietė kitus rajonus mokytis iš 
anykštėnų bendravimo ir renginių organizavimo meno.

1972 m. straipsnyje „Garbingos metinės“ („Kolektyvinis darbas“, kovo 18 d.) 
jis didžiavosi savo gimtojo krašto kolegų pasiekimais: „Anykščių rajoninė bibli-
oteka garsėja visoje Vilniaus zonoje, respublikoje ir net už jos ribų. (...) Anykš-
čių rajono bibliotekų veikla geriausiai buvo įvertinta respublikinėje kraštotyrinių 
darbų parodoje, į kurią respublikos bibliotekos pateikė 52 darbus. Daug atlikta 
ir bibliografiniame-informaciniame darbe. Be privalomų katalogų ir kartotekų, 
rajoninėje bibliotekoje yra surinkta medžiaga apie anykštėnus rašytojus, žur-
nalistus, dailininkus (...). Pasimokyti, kaip propaguoti knygą skaitytojams, pas 
Anykščių bibliotekininkus jau lankėsi net 16-kos rajonų bibliotekininkai“.

1975 m. knygos šventėje „Knyga, skaitytojas, televizija“ V. Rimša perskai-
tė pranešimą „Knyga ir ateitis“. Šventėje dalyvavo ir rašytojas Juozas Baltušis, 
poetai Justinas Marcinkevičius, Paulius Širvys, Pranas Raščius bei kiti svečiai. 
Vytautas lankėsi knygų šventėse ir vėliau. Apie anykštėnų bibliotekininkų šventę 
leidinyje „Bibliotekų darbas“ V. Rimša 1987 m. rašė: „Anykščių rajono centrinė 
biblioteka vėl pakvietė skaitytojus į renginius, skirtus bibliotekai, knygai, skai-
tytojui. Renginių pynė prasidėjo Anykščių rajono CB įkūrimo 50-mečio jubi-
liejaus paminėjimu. (...) Penkiasdešimtmečio šventę biblioteka sutiko turėdama 
65,4 tūkst. spaudinių, 4,7 tūkst. skaitytojų. Pagilėjo bibliografinio, informacinio, 
kraštotyros, metodinio darbo turinys, sukaupta knygos švenčių rengimo patirtis“. 
1995 m. Anykščių rajono savivaldybės viešajai bibliotekai persikėlus į naują pas-
tatą J. Biliūno gatvėje 35, jis rado laiko atvykti, pasveikinti ir kartu su kolegomis 
pasidžiaugti įkurtuvėmis.

Lengvai valdantis plunksną, gerai išmanantis bibliotekos darbus, biblioteki-
ninkas V. Rimša visada profesionaliai ir reikliai vertina Anykščių bibliotekininkų 
veiklą: dažnai pagiria, o prireikus – ir pataria. Sunku išvardinti straipsnius, ku-
riuose kraštietis, sekdamas Anykščių bibliotekininkų gyvenimą, aprašė jį spau-
doje. Dėmesį gimtajam kraštui žymus bibliotekininkas skiria iki šių dienų, svei-
kindamas kolegas įvairių švenčių progomis, dovanodamas bibliotekai knygas, 
konsultuodamas įvairiais bibliotekos darbo klausimais. 

Vėl ir vėl išleidęs naują savo knygą, kraštietis pirmiausia ją dovanoja anykš-
tėnams. Visos V. Rimšos dovanotos knygos dabar saugomos Anykščių L. ir S. 
Didžiulių viešosios bibliotekos Kraštotyros ir leidybos skyriuje. Jose įrašyti auto-
grafai liudija autoriaus pagarbą ne tik 
bibliotekininko profesijai, meilę kny-
gai ar skaitytojams, bet ir visiems šio 
krašto žmonėms. 2009 m. apsilankęs 
čia su žmona Janina, mūsų kraštietis 
atvežė L. ir S. Didžiulių bibliotekai do-
vanų tris tęstinio leidinius „Lietuva ir 
Čekija“ egzempliorius su redaktoriaus 
bei leidėjo Petro Algio Mikšos autogra-
fais.

V. Rimša yra giliai įsitikinęs, kad 
kiekvieno žmogaus šventa ir prigimti-
nė priedermė dalyvauti visuomeninia-
me savo kraštiečių gyvenime ir nieka-
da dvasiškai nuo jų nenutolti. Tad jis 
nuolat lankosi kraštiečių judėjimuose, 
Vilniaus anykštėnų sambūrio moksli-
niuose ir kultūriniuose renginiuose, yra 
tikras gimtųjų Svėdasų patriotas. Kartu 
su kitais kraštiečiais Vytautas rūpinosi 
rašytojo bei vertėjo Stepo Zobarsko 
atminimu ir jo literatūrinio palikimo 
išsaugojimu.

Romualdas Vytautas RIMŠA – 
mokslininkas bibliografas, kultūros 
organizatorius ir visuomenininkas. 
Gimė 1937 m. balandžio 26 d. Sau-
salaukėje šalia Svėdasų (Anykščių r.), 
1945-1953 m. mokėsi Svėdasų vidu-
rinėje mokykloje, 1953-1956 m. tęsė 
mokslą Vilniaus bibliotekiniame tech-
nikume, kur įgijo bibliotekininko spe-
cialybę. 1956-1959 m. jis dirbo Pagė-
gių bibliotekoje, kol 1959 m. grįžo į 
Vilnių ir 1959-1964 m. studijavo Vil-
niaus universitete, įgijo mokslinio bi-
bliotekininko-bibliografo išsilavinimą. 
Studijuodamas ir vėliau jis dirbo Vil-
niaus bibliotekose, kol 1967 m. buvo 
paskirtas Vilniaus apskrities Adomo 
Mickevičiaus viešosios bibliotekos 
direktoriaus pavaduotoju mokslo rei-
kalams, o 1971-1973 m. buvo Adomo 
Mickevičiaus viešosios bibliotekos di-
rektorius.

1973-1977 m. V. Rimša dirbo Lie-
tuvos nacionalinės Martyno Mažvy-
do bibliotekos Mokslinio metodikos 
skyriaus vyriausiuoju bibliotekininku, 
1977-2002 m. buvo šios bibliote-
kos Mokslinio tyrimų skyriaus vedė-
jas. 1982-1986 m. jis buvo Vilniaus 

 V. Rimša ir jo žmona Janina su jaunaisiais Anykščių L. ir S. Didžiulių viešo-
sios bibliotekos lankytojais 2009 m. Foto: Anykščių vaikų ir jaunimo užimtu-
mo centro archyvas.
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universiteto dėstytojas bei studentų 
diplominių darbų ir gamybinės prak-
tikos vadovas, 1981-1991 m. dėstė 
Lietuvos kultūros darbuotojų tobuli-
nimosi institute ir vadovavo baigia-
miesiems darbams, o 1992-2002 m. 
dirbo dėstytoju Lietuvos kultūros dar-
buotojų tobulinimosi centre. 

Nuo 2006 m. iki šiol V. Rimša yra 
Vilniaus apskrities Adomo Mickevi-
čiaus viešosios bibliotekos Bibliogra-
fijos ir informacijos skyriaus vyresny-
sis bibliografas.

V. Rimša buvo Lietuvos naciona-
linės bibliotekos redakcinės kolegijos 
narys (1977-2002 m.) ir Mokslo tary-
bos narys (1984-2002 m.), Biblioteki-
ninkystės ir bibliografijos terminologi-
jos žodyno redakcinės kolegijos narys 
(1989-2002 m.), įvairių kitų komisijų 
ir tarybų narys. Lietuvos biblioteki-
ninkų suvažiavime 1989 m. V. Rimša 
buvo išrinktas atkuriamos Lietuvos 
bibliotekininkų draugijos pirmuoju 
pirmininku ir šias pareigas ėjo 1989-
1992 m. 1990 m. V. Rimšos inicia-
tyva Lietuvos bibliotekininkai atkūrė 
iki Antrojo pasaulinio karo turėtą 
Lietuvos bibliotekininkų draugijos 
asociacinę narystę pasaulinėje IFLA 
(International Federation of Library 
Associations and Institutions) orga-
nizacijoje. 1992 m. V. Rimša įkūrė 
Lietuvos skaitymo asociaciją ir buvo 
išrinktas šios asociacijos prezidentu 
(1992-2000 m.). 

V. Rimša parašė ir išleido apie 
dešimt knygų bibliotekininkystės ir 
bibliografijos klausimais, suredagavo 
ir išleido dešimtis kitų leidinių, pa-
skelbė daugiau kaip 400 straipsnių. 
Už nuopelnus Lietuvos Respublikos 
bibliotekininkystei 2002 m. V. Rim-
šai suteiktas Lietuvos bibliotekininkų 
draugijos garbės nario vardas. Su 
žmona medike Janina jis užaugino 
du sūnus informatikus Juozą ir Ge-
diminą.

2007 m. pradžioje, kartu su kitais bendraminčiais, V. Rimša Vilniuje įkūrė 
Svėdasiškių draugiją „Alaušas“ ir buvo išrinktas jos sekretorium bei tarybos na-
riu, atsakingu už mokslinę veiklą. Jis aktyviai dalyvauja draugijos veikloje, kuria 
draugijos padalinių struktūros modelį Lietuvoje, nuostatus ir kitus dokumentus, 
padėjo organizuoti draugijos vakaronę bei susitikimus Vilniuje su Svėdasų seniū-
nijos ir bendruomenės atstovais.

Kartu su taryba V. Rimša sukvietė Svėdasuose pirmąjį draugijos suvažiavimą, 
kuriame aptarė itin aktualius sąveikos su kitomis seniūnijos bendruomenėmis 
klausimus, supažindino su draugijos mokslinės veiklos kryptimis, kvietė visus 
jungtis į kraštotyros darbą. Jis talkino rengiant Svėdasų 505-ųjų metinių jubi-
liejaus minėjimą – sudarė iškilmingojo posėdžio programą, surado pranešėjus 
ir pats skaitė pranešimą apie Svėdasų vietovardžio tyrimą bei kilmę, vadovavo 
iškilmingam posėdžiui. Jis parengė ir literatūros klasiko, kanauninko J. Tumo-
Vaižganto gimimo bei mirties metinių minėjimų programas, skaitė pranešimą, 
vadovavo šiems posėdžiams.

Šiuo metu Vytautas renka kraštotyros medžiagą moksliniam straipsniui apie 
gimtąjį Sausalaukės kaimą, sudarinėja, redaguoja ir rengia spaudai knygą „Svė-
dasai“, kaupia medžiagą Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bi-
bliotekos istorijos antrajam tomui. Mokslininkas sako turįs aibę kitų kūrybinių 
idėjų, bet apie jas esą per anksti kalbėti. Reikia dar šiek tiek lukterėti, užbaigti 
pradėtus darbus...

V. Rimšos pagarba ir meilė savo gimtajam kraštui bei jo žmonėms nėra epi-
zodinė ar atsitiktinė. 2009 m. laikraščio „Anykšta“ korespondentės Jolantos Mat-
kevičienės paklaustas, kokios asociacijos jam kyla, išgirdus žodį Anykščiai, jis 
nedvejodamas atsakė: „Norisi atsiklaupti ir pabučiuoti tą žemę, broliškai apglėbti 
visus šio krašto žmones: tuos, kuriuos teko sutikti ir tuos, kurių man niekada ne-
lemta pamatyti. Ten – mano ištakos ir pradžia, ten pirmą kartą išvydau mėlyną 
dangų ir pamačiau purviną žemę, iš ten išėjau į gyvenimą ir pakėliau sparnus 
skrydžiui į platų pasaulį. Ten – visi (ir gražiausi, ir skausmingiausi) mano vaikys-
tės ir paauglystės prisiminimai: niekada nepamirštami ir niekada nebepasikarto-
siantys...“

Vytautas yra geranoriškai linkęs visiems padėti. Redaktorius ir leidėjas P. A. 
Mikša mena, kad kilus idėjai leisti žurnalą jis sulaukęs rimtos mokslininko V. 
Rimšos pagalbos: „Baigdamas redaguoti paskutinį žurnalo „Čekija – Lietuva“ 
(Lietuvos ir Čekijos draugijos periodinis leidinys) numerį, galvojau apie platesnės 
apimties, solidesnio turinio lietuvišką kultūros žurnalą, ir čia man labai daug 
padėjo Vytautas. 

Jis nepagailėjo savo brangaus laiko, nors tuo metu dirbo Lietuvos nacionali-
nės bibliotekos Mokslinio tyrimo skyriaus vedėju, ir atliko visų 16-os šio žurna-
lo numerių, iki tol per keletą metų išleistų, analizę. Šis V. Rimšos tyrimas buvo 
išspausdintas naujojo žurnalo „Lietuva ir Čekija“ 1-ajame numeryje su antrašte 
„Populiariausios žurnalo „Čekija-Lietuva“ temos: 1994-2000 metų tematikos 
analizės rezultatai“. Vėliau man Vytautas įteikė studiją „Pasišventę laisvei“ apie 
tautos didvyrius, pasiaukojusius savo tautos laisvei – nuo Pilėnų gynėjų iki nau-
jausiųjų laikų didvyrių“.

Stebėtis tenka šio darbštaus, atsidavu-
sio visa širdimi bibliotekininko, bibliografo 
profesijai ir mokslinei veiklai, kraštiečio V. 
Rimšos darbo rezultatais. 

Jo akiratyje tarpsta lektologijos, skai-
tymo tyrimų metodikos, bibliotekinin-
kystės mokslo raidos, profesinės kalbos 
kultūros, terminijos norminimo, lietuviš-
kų slapyvardžių tyrinėjimų Lietuvoje ir jų 
išdavų, istorinių rašinių apie mūsų tautos 
didvyrius problemos. Kokį kultūros leidinį 
į rankas bepaimtume ar bibliotekininkys-
tės naujienas internete atverstume, visur 
rasime jo publikacijų. Ir visos įdomios, 
aktualios...

Galbūt dėl to mūsų kraštietį Vytautą 
Rimšą šiandien pažįsta bene visi Lietuvos 
bibliotekininkai ir nemažas būrys kolegų, 
gyvenančių įvairiuose pasaulio kraštuose. 
Ir mus, anykštėnus, įkvepia šio kraštiečio 
darbštumas, kantrybė, principingumas.

Bibliotekos įkurtuvėse naujame pastate J. Biliūno g. 35 1995 m. rugsėjo 
29 d. V. Rimša ir Bibliotekos direktorė Birutė Bulotienė. Foto: Anykščių VB 
kraštotyros fondas.
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Osvaldas JANONIS – mokslinin-
kas bibliografas, pedagogas ir krašto-
tyrininkas. Gimė 1948 m. lapkričio 25 
d. Netikiškiuose (Anykščių r.), augo ir 
mokėsi Vertimuose, Andrioniškyje, 
Surdegyje, 1966 m. baigė Troškūnų vi-
durinę mokyklą. 1970 m. Vilniaus uni-
versitete įgijo mokslinio bibliotekinin-
ko bibliografo išsilavinimą. 1971-1993 
m. jis dirbo Kaune ir dėstė Vilniaus 
universiteto Kauno vakarinio fakulteto 
studentams bibliografijos disciplinas, 
nuo 1982 m. buvo docentas. 1979 m. 
jis apsigynė disertaciją „Metodologi-
niai bibliografinės produkcijos sistemi-
nio tyrimo aspektai“, buvo socialinių 
mokslų, komunikacijos ir informacijos 
daktaras. 

2005-2011 m. O. Janonis buvo 
Vilniaus universiteto Komunikacijos fa-
kulteto Knygotyros ir dokumentotyros 
instituto profesorius. 2004 m. jam buvo 
suteiktas habilituoto daktaro mokslinis 
laipsnis. Nuo 2011 m. jis pasitraukė iš 
pedagoginės veiklos ir ėmėsi mokslo 
tiriamojo darbo. Nuo 2005 m. O. Ja-
nonis yra ir Lietuvos Mokslų akademi-
jos Humanitarinių ir socialinių mokslų 
skyriaus Humanitarinių mokslų sekci-
jos Knygotyros pasekcijos narys. 

O. Janonis yra Vaclovo Biržiškos 
pirmosios premijos laureatas (1996 
m.). 

Atkaklusis ieškotojas džiugina staigmenomis
Šio Aukštaitijos kampelio patriotas yra ir iš Netikiškių kaimo kilęs moksli-

ninkas bibliografas, pedagogas, socialinių mokslų daktaras, Vilniaus universiteto 
profesorius Osvaldas Janonis. Meilė gimtajam kraštui ir knygai Osvaldą lydėjo 
nuo pat vaikystės. Mama Veronika Genčiauskienė, dirbdama Ramaškonių ir Sur-
degio kaimų bibliotekose, sudomino sūnų bibliotekiniu darbu. Pasirinkęs biblio-
tekininko-bibliografo profesiją, Osvaldas daug laiko leido ne tik bibliotekose, bet 
ir archyvuose. 1974 m. jis surinko archyvinę bei spausdintą kraštotyros medžia-
gą ir parengė Surdegio bibliotekos istoriją, kuri buvo skirta paminėti bibliotekos 
25-ąsias gyvavimo metines. Tai buvo ne tik geriausia, bet ir viena pirmųjų para-
šytų Anykščių rajono bibliotekų istorijų.

Išvykęs iš gimtojo kaimo, O. Janonis buvo ir yra dažnas svečias gimtinėje. 
1982 m. Anykščių centrinės bibliotekos darbuotojos organizavo rajono bibli-
otekininkių – darbo veteranių pagerbimo šventę. Tuomet Osvaldas nustebino 
savo mamą, netikėtai atvykdamas jos pasveikinti. Kai V. Genčiauskienė, stovė-
dama Anykščių kultūros rūmų scenoje, pasakė, kad jos vaikai labai užsiėmę ir 
negalėjo atvykti į renginį, Osvaldas su seserimis Nijole ir Jule jau stovėjo mamai 
už nugaros su puokštėmis gėlių. Siurprizas buvo ne tik mamai, nustebę buvo ir 
šventės dalyviai. Renginio metu darbo veteranės, tarp jų ir Osvaldo mama, buvo 
apdovanotos atminimo medaliais ir suvenyrais.

O. Janonis visada domėjosi mamos darbu bibliotekoje, kartu pasisemdamas 
praktinės patirties, pravertusios jam ir mokslinėje veikloje. Mokslininkas tvirti-
na, kad laikas darbuojantis drauge su mama kaimo bibliotekose tikrai nenuėjo 
perniek. Jis tuo įsitikino tapęs studentu. Vilniaus universiteto bibliotekininkystės 
dėstytojai jo bibliografinio aprašo žinias iškart įvertino aukščiausiu pažymiu, o 
knygų sisteminimo egzaminą jis išlaikė net nelankydamas paskaitų.

Baigęs studijas ir dirbdamas mokslinį bei pedagoginį darbą, O. Janonis visą 
laiką rūpinosi bibliografijos mokslo metodikos tobulinimu. Jis yra vienas iš lie-
tuvių bibliografijos metodologijos kūrėjų. Profesoriaus nuopelnus bibliografijos 
moksle šiandien akcentuoja dr. Regina Varnienė: „Kad ir kas kalbėtų apie Lie-
tuvos bibliografijos mokslo tradicijas, vis tiek pirmiausia mini Osvaldo Janonio 
pavardę. (...) Profesorius iki šiol yra labiausiai šalyje ir užsienyje cituojamas Lie-
tuvos bibliografijos mokslininkas“.

Žymus mokslininkas nepamiršta savo gimtojo krašto ir skiria jam ypač daug 
dėmesio. Šalia kitos mokslinės veiklos jis rūpinasi ir kraštotyra. 2008 m. kartu 
su Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos Kraštotyros ir leidybos sky-
riaus darbuotojomis prof. O. Janonis planavo įgyvendinti bendrą projektą – iš-
leisti knygą „Surdegis 1510-1940 metais“. Anykščių rajono savivaldybė, ketinusi 
paremti šį projektą, prasidėjus ekonominei krizei, paramos neskyrė. 2009 m. 
Anykščių savivaldybė minėtam projektui paskyrė vos tūkstantį litų, todėl knygos 
leidimą turėjo finansuoti ir pats knygos autorius, jam teko ieškoti ir kitų rėmėjų 
paramos.

Keturis dešimtmečius rinkęs medžiagą, paskui pats rūpinęsis ir leidyba, prof. 
O. Janonis 2010 m. vis dėlto pradžiugino skaitytojus kraštotyros rinkiniu „Sur-
degis 1510-1940 metais“. Knygoje pasakojama apie tai, kas išgarsino Surdegio 
miestelio vardą pasaulyje, kokie įžymūs žmonės iš ten kilę, daug žinių iš mieste-
lio kultūros ir švietimo istorijos, pateikiamas 
daugiau negu tris šimtus įrašų turintis bibli-
ografijos. Išleidęs šią knygą, profesorius O. 
Janonis toliau dirba archyvuose ir renka isto-
rinę medžiagą apie visą Anykščių kraštą.

2011 m. gegužę mokslininkas atvyko į 
Anykščius ir nustebino jau parengtu nauju 
kraštotyros žinynu rusų kalba apie Surdegį. 
Būsimoje knygoje daugiau kaip 530 straips-
nių, apie 180 istorinių šaltinių publikacijų. 
Žinyne sukaupta apie 150 vienuolyno valdy-
tojų, žymesnių vienuolių, vienuolyno globėjų 
biografijų, bus pateikiama išsamių duomenų 
ne tik apie Surdegio vienuolyno kasdienybę, 
vienuolių gyvenimą, bet ir apie vienuolyno 
biblioteką, vienuolių išlaikytą mokyklą, vie-
nuolyne ir cerkvėje buvusius meno kūrinius, 
vienuolyno pajamas ir išlaidas, surdegiečių 
ryšius su kitais vienuolynais. Suredaguotą ir 
spaudai parengtą žinyno rankraštį autorius 

Bibliotekininkai paklūsta gimtinės traukai

O. Janonis Anykščių kultūros rūmuose bibliotekininkių veteranių šven-
tėje 1982 m. Foto: Aloyzas Janušis, Anykščių VB kraštotyros fondas.
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pirmiausia atvežė parodyti Anykščių bibliote-
kininkėms – su Kraštotyros ir leidybos skyriaus 
darbuotojomis profesorius dalykiškai bendra-
darbiavo ir rengdamas spaudai knygą „Surdegis 
1510-1940 metais“. Beje, žymus bibliografas 
koleges konsultuoja ir bibliografijos sąrašų ren-
gimo, bibliografijos aprašo sudarymo bei kitais 
bibliotekos darbo klausimais.

Rinkdamas žinias Surdegio vienuolyno ži-
nynui, prof. O. Janonis Lietuvos valstybės isto-
rijos archyve ir Kauno apskrities archyve aptiko 
bylų, kuriose minimas Anykščių dvaras. Daug 
metų istorikai kalbėjo, kad archyvuose nėra 
dokumentų apie Anykščių dvarą, ir štai – bibli-
ografas-bibliotekininkas jų surado. Matyt, eilinį 
kartą pasitvirtino posakis: „Kas ieško – tas ran-
da“.

2011 m. gegužės 22 d. elektroniniame laiš-
ke prof. O. Janonis, susirūpinęs dėl istorinės 
medžiagos apie Anykščių kraštą rinkimo, rašė: 
„Sumaniau leidinėlių seriją „Į pagalbą Anykš-
čių rajono kraštotyrininkams“. Pirmajame būtų 
sukaupta medžiaga iš „Kauno gubernijos at-

mintinių knygelių“ (žinios apie mokyklas, kunigus, vikarus, gydytojus, draugi-
jas, policijos nuovadas, veterinarus, zemstvų apylinkes, viršaičius ir raštininkus, 
muges, pramonės objektus ir gyventojų statistika). Kitas leidinys galėtų būti skir-
tas medžiagai iš kitų to meto žinyninių leidinių, kurie rajonuose gyvenantiems 
kraštotyrininkams sunkiai prieinami. Tuo pačiu pasiruoščiau svarbiausiam dar-
bui – Anykščių kraštą liečiančių dokumentų, esančių Kauno apskrities archyve, 
apžvalgai. Pirmąjį darbą jau pradėjau – sukaupiau įdomią medžiagą iš dešimties 
metų atmintinių knygelių“.

O praėjusią vasarą mokslininkas jau parengė ir šio leidinio struktūrą, numatė 
jo apimtį. Jis numatė, kad tokio leidinio paskirtis – palengvinti archyvinių doku-
mentų ir faktografinės medžiagos paiešką Anykščių rajono kraštotyrininkams. To-
dėl jį sudarys trys dalys: dalykinė archyvinių dokumentų rodyklė, skyrius „Faktai 
ir skaičiai“ bei pagalbinės rodyklės.

Pirmųjų dviejų skyrių medžiagą O. Janonis pažadėjo pateikti pagal istorinius 
laikotarpius: „Anykščių kraštas Rusijos imperijos sudėtyje“, „Anykščių kraštas 
tarpukariu“ ir „Anykščių kraštas sovietmečiu“. 

Dalykinėje archyvinių dokumentų rodyklėje bus aprašyti Kauno apskrities ir 
kitų šalies bei Rusijos valstybinio istorijos archyvo dokumentai, liečiantys įvai-
riausias Anykščių krašto gyvenimo puses. Leidinio sudarytojas džiaugiasi, turė-
damas galimybę detaliau, bylų lygmenyje, atskleisti Kauno apskrities archyvo 
turtus. Dalis jo aprašytųjų dokumentų bus ne tik paanotuoti, bet ir pateikta svar-
besnė faktografinė informacija iš jų turinio. Štai kaip atrodys šios dalies rubrikyno 
fragmentas: Dešimtininkai, Draugijos, Dvarai, Ežerai, Gaisrai, Gydymas, Kapi-
nės, Karinė prievolė, Miestiečių valdybos, Mokesčiai, Mokyklos ir t. t.

Antrajai savo didžiulio ir svarbaus darbo daliai, skyriui „Faktai ir skaičiai“, O. 
Janonis numato pateikti faktografinių duomenų iš rajono kraštotyrininkams sun-
kiau prieinamų Rusijos imperijoje išleistų žinynų ir statistinių leidinių. Jame bus 
sukaupti duomenys iš 1845-1915 m. kasmet leistos atmintinės knygelės „Pamiat-
naja knyga Kovenskoj guberniji“, statistikos leidinių. Šioje dalyje bus surinkta ir 
pateikta faktografinė medžiaga apie bažnyčias, cerkves, vienuolynus, kunigus, 
vikarus, šventikus, rabinus, parapijiečių skaičių, gubernijos administracinį su-
skirstymą, mokesčius (pagal valsčius), paskolos taupomąsias draugijas, polici-
jos stanus, pristavus, urėdus, valsčių seniūnus ir raštininkus, gyventojų skaičių, 
žemės savininkus. Mokslininkas ketina skirti daug dėmesio krašto mokykloms: 
nurodys mokinių skaičių, įvardins visus Anykščių krašte dirbusius mokytojus. 
Kraštotyrininkams jo sudarytas leidinys bus patikimas šaltinis, ieškant  medžia-
gos apie krašto pašto ir telegrafo skyrius, muges, gydytojus, vaistines, draugijas 
ir pan. 

Jeigu leistų finansinės galimybės, O. Janonio nuomone, trečiojoje dalyje ga-
lėtų būti pagalbinės rodyklės: asmenvardžių, kolektyvų ir vietovardžių. Planuo-
jama tokio leidinio apimtis – apie 25 spaudos lankai (400 puslapių).

Mokslininkas ne tik renka kraštotyros medžiagą apie Anykščių kraštą, bet ir 
rūpinasi išsaugoti retus leidinius. Iš savo asmeninės knygų kolekcijos prof. O. 

Stanislavas DUBAUSKAS – moks-
lininkas bibliografas, bibliotekininkas 
ir pedagogas. Gimė 1936 m. liepos 1 
d. Kurkliuose (Anykščių r.), augo Plaš-
takos kaime netoli Kurklių. 1962 m. 
baigęs bibliotekininkystės studijas Vil-
niaus universitete, jis 1964-1965 m. 
dirbo Vilniaus universiteto bibliotekos 
Mokslo knygų tvarkymo skyriaus ve-
dėju, o nuo 1964 m. buvo Vilniaus 
uni versiteto dėstytojas, nuo 1973 m. – 
do centas. 1970 m. S. Dubauskas apsi-
gynė disertaciją „Universalių mokslinių 
bib liotekų knygų fondų komplektavi-
mo ir naudojimo problemos“, dabar 
yra socialinių mokslų, komunikacijos 
ir informacijos daktaras. 

1972 m. Vilniaus universiteto Kau-
no vakariniame fakultete įsteigus Bibli-
otekininkystės ir bibliografijos katedrą, 
S. Dubauskas 1972-1981 m. dirbo 
pirmuoju jos vedėju. 1981-1989 m. jis 
buvo Vilniaus universiteto Istorijos fa-
kulteto prodekanas, vėliau iki 2000 m. 
jis dirbo Komunikacijos fakulteto Bibli-
otekininkystės katedroje docentu. 

Prof. O. Janonis Anykščių bibliotekos Kraštotyros ir leidybos skyriuje 
pristato savo sumanymus (iš kairės) mokytojai Aldonai Daugilytei bei 
bibliotekininkėms Audronei Berezauskienei ir Skaidrei Meškauskie-
nei. 2010 m. Foto: Anykščių VB kraštotyros fondas.
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Ramunė PETUCHOVAITĖ – bibli-
ografė ir pedagogė. Gimė 1971 m. lie-
pos 31 d. Anykščiuose, 1989 m. baigė 
Anykščių Antano Baranausko vidurinę 
mokyklą, mokykliniais metais buvo 
sportininkė radistė trumpabangininkė. 
1995 m. jis baigė studijas Vilniaus uni-
versitete, įgijo bibliotekininkės ir bibli-
ografės išsilavinimą.

Nuo 1995 m. iki šiol R. Petucho-
vaitė dirba pedagoginį darbą Vilniaus 
universiteto Komunikacijos fakultete, 
yra Bibliotekininkystės ir informacijos 
mokslų instituto lektorė. 2000-2005 m. 
ji buvo Vilniaus universiteto Komunika-
cijos fakulteto Integruoto informacijos 
centro direktore. Nuo 2005 m. ji dirba 
Lietuvos Respublikos kultūros ministe-
rijos Informacinės visuomenės plėtros 
skyriuje, yra vyriausioji specialistė.

R. Petuchovaitė yra Lietuvos bibli-
otekininkų draugijos Tarybos narė (nuo 
2005 m.) ir Lietuvos bibliotekininkų 
etikos kodekso rengimo darbo grupės 
narė. Ji parengė ir išleido keletą moko-
mųjų ir informacinių leidinių, paskelbė 
mokslinių straipsnių periodikoje ir spe-
cializuotuose bei moksliniuose leidi-
niuose, verčia Europos Sąjungos doku-
mentus bibliotekininkystės klausimais 
iš anglų į lietuvių kalbą.

Ramunė Petuchovaitė su Anykščių bibliotekininkais biblio-
buso 10-mečio proga, 2008 m. Foto: Anykščių VB krašto-
tyros fondas.

Janonis Anykščių viešajai bibliotekai padovanojo labai retą ir vertingą leidinėlį 
apie Surdegį, išleistą Sankt Peterburge 1873 m.

Jis perdavė bibliotekai ir 200 puslapių apimties katalikiškų maldų knygelę 
„Dievas su mumis!”, kurią parengė ir 1933 m. išleido Surdegio klebonas kunigas 
J. Gendrėnas. Pirmajame maldaknygės puslapyje nurodyta, kad Katalikiškų mal-
dų knygelė išleista „Su Dvasiškos Vyriausybės leidimu“. Antrajame maldaknygės 
puslapyje lotyniškai patvirtintas leidimas, įrašyta data 1932-VIII-10, užrašytas Nr. 
5552 ir dar yra Panevėžio vyskupo Kazimiero Paltaroko spaudas su lotynišku 
įrašu: „Casimirus Paltarokas episcopus Panevėžensis“. Maldynėlis gausiai ilius-
truotas šventais paveikslėliais. Pasak prof. O. Janonio, tai tikrai dėmesio vertas 
leidinėlis, nes retai kada koks provincijos klebonas galėjo parengti ir išleisti tokias 
maldaknyges. Anykščių bibliotekai kraštietis perdavė ir ilgai saugotas senas nuo-
traukas su Anykščių krašto vaizdais, taip praturtindamas šios bibliotekos krašto-
tyros dokumentų fondus.

Dovanoja profesinę patirtį
Prieš pora dešimtmečių Anykščių viešojoje bibliotekoje lankydavosi ir moks-

lininkas bibliografas, bibliotekininkas, pedagogas Stanislavas Dubauskas. Iš Kur-
klių kilęs, kaip ir daug žymių mūsų kraštiečių, jis gyvena Lietuvos sostinėje. S. 
Dubauskas Anykščių viešajai bibliotekai padovanojo savo knygų su autografais.

Viena iš mokslininko sudarytų knygų yra 1999 m. išleista knyga „Biblioteki-
ninkystės studijos Vilniaus universitete“. Iš kolegių pasakojimų teko girdėti, kad 
S. Dubauskas, dirbdamas Vilniaus universitete, labai ragino visus bibliotekinin-
kus studijuoti, kelti kvalifikaciją. Jo autografas knygoje „Bendrieji bibliotekų fon-
dų komplektavimo klausimai“ liudija, kad šiam mokslininkui rūpėjo ir bibliotekų 
fondų komplektavimo organizavimas. Knygos pratarmėje autorius nuoširdžiai 
dėkoja kraštiečiui V. Rimšai už pagalbą ir patarimus rengiant leidinį.

Dar 1980 m. kovą leidinyje „Bibliotekų darbas“ S. Dubauskas straipsnyje „Bi-
bliografas, pedagogas, mokslininkas“ rašė apie O. Janonį kaip apie būsimą jauną 
ir perspektyvų mokslininką bei gerą draugą...

Šiandien perspektyvi mokslininkė, taip pat mūsų kraštietė, yra prof. O. Ja-
nonio kolegė, Vilniaus universiteto dėstytoja Ramunė Petuchovaitė. Gimusi ir 
užaugusi Anykščiuose, baigusi bibliotekininkystės studijas, ji dabar dirba peda-
goginį ir organizacinį darbą Vilniuje.

Bibliotekininkė ypač domisi ekstensyviomis bibliotekų paslaugomis. Todėl 
neatsitiktinai R. Petuchovaitė 2008 m., minint Bibliobuso gyvavimo 10-metį, da-
lyvavo Anykščiuose vykusiame seminare „10 metų su knyga ant ratų“ ir skaitė 
pranešimą „Viešosios bibliotekos gali būti įvairios“. Lektorė pabrėžė, kad „sąvo-
ka biblioteka yra kompleksiška: tarnauja visuomenei, yra laisva ir demokratiška, 
universali, skatina toleranciją, nuolat siekia patrauklumo ir yra bendruomenės 
centras. Tai vieta, kurioje galima lankytis, neturint nė lito“.

Ramunė savo profesinėmis žiniomis dalijasi su Anykščių krašto bei su visos 
Lietuvos bibliotekininkais, diskutuoja, skatina juos tobu-
lėti seminaruose bei įvairaus pobūdžio konferencijose. 
Kokia šiuolaikinė biblioteka? Koks yra bibliotekininkas? 
Kokį jį mato žmonės? Ar jis yra pakankamai vertinamas? 
Į šiuos klausimus mūsų kraštietė R. Petuchovaitė bandė 
gauti atsakymą 2011 m. viename Vilniaus knygų mugės 
renginių – diskusijoje „Šiuolaikinės bibliotekos ir biblio-
tekininko tapatumas: kas mes esame?“ Diskusijos daly-
viai akcentavo, kad visuomenė per mažai žino apie šią 
profesiją, todėl dažnai neįvertina bibliotekininkų darbo. 
Tačiau mes – bibliotekininkai – žinome, kad šiuolaikinė 
biblioteka yra atvira, novatoriška ir draugiška skaitytojui, 
atlieka ne tik dokumentų kaupimo, saugojimo, informa-
cijos sklaidos funkcijas, bet teikia kokybišką informacinį 
aptarnavimą. Turime vilties, kad visuomenė tai greit su-
pras ir įvertins.

***
Eina laikas, visur tuo pačiu žingsniu, nepaankstinda-

mas ir nesivėlindamas. Tiktai kiekvienas žmogus tą lai-
ką pasitinka ir palydi skirtingai. Kiekvienas žmogus savo 
laike neišvengiamai palieka veiklos kraitį ateičiai. Ir kaip 
džiugu, kad Anykščių krašto bibliotekininkų darbų kraitis 
toks didelis ir turtingas. n


