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KAIMYNAI. ANYKŠČIAI IR UTENA

Raimondas GUOBIS

Pamenu, tuomet buvo žiema. Pirma tėviškėje po dvejų 
metų tarnybos sovietinėje kariuomenėje, praleistų saulėtoje 
Ukrainoje, derlingose lygumose šalia Charkovo, Achtyrkos 
mieste Vorsklos upės pakrantėse, kur ypač gražios vasaros, 
gaivinančios aksominiu oru.

Žvelgiau į gimtąjį Butėnų sodžių sugrįžusio rekruto aki-
mis, viskas buvo nuostabu, jaučiausi grįžęs į rojų. Nors sva-
jojau apie studijas universitete, bet įtraukė nerūpestingas gy-
venimas sodžiuje, taip ir įstrigau. Dabar prisimenu tą savo 
būtį ir uteniškio poeto Alfonso Nykos-Niliūno pastebėjimą, 
kad visada laimingesni ne iškeliaujantys, bet pasiliekantys...

Tuomet valdžioje jau buvo Michailas Gorbačiovas, jau-
tėsi, kad tuoj tuoj kažkas įvyks. Populiariausia buvo itališka 
muzika. Palaimingai sukosi juostinių magnetofonų skrituliai, 
skambėjo Toto Cutugno, Al Bano ir Romina Power, Pupo, 
Riccardo Fogli melodijos, tarp jų jau įsiterpdavo lietuviškoji 
„Hiperbolė“ ar „Rondo“ su uždegančiais žodžiais „Kiekvie-
no lūpose dainuos Lietuva...“. Įstrigęs tarp jų, ėmiau darbuo-
tis kolchoze statybininku: remontavome trobesius, fermas, 
dengėme stogus, betonavome...

Mūsų kaime, Butėnuose, jaunų vyrukų buvo labai daug. 
Po darbo masino laukai, miškai, pobūviai, upė... Nerūpes-
tingos dienos ir metai. Šeštadieniais keliaudavome į Svėdasų 
miestelį pasilinksminti šokiuose ir kavinėje, tuo metu „kaba-
ku“ vadintoje, išgerti „Utenos“ alaus.

Utena buvo vos už 18 kilometrų nuo mūsų nuostabiau-
sio Butėnų kaimo, tiesiu tiesiausiu keliu. Arčiausiai esantis 
didesnis miestas, kur ir keliaudavome apsipirkti į turgų ar 
parduotuves. Utenoje, Rašės hipodrome, vykdavo ir taip 
mūsų mėgstamos ristūnų lenktynės. Tuomet dar nežinojau, 
kad garsusis vilniškis architektas Sigitas Lasavickas, ieškantis 
lietuvių ir senovės graikų kultūrų sąsajų, Utenos varde įžvel-
gė užšifruotus Atėnus. Bet man daug įtikinamiau skamba 
„Butėnai – Atėnai“...

Kai Utena tapo pramoniniu centru – ėmė veikti elektrinių 

Artima tolima Utena krosnių, alaus, mėsos, pieno, trikotažo ir kitokios pramonės 
įmonės, aš dar tik Žaliosios aštuonmetėj mokslus krimtau. 
Pamenu popietę, kai klasės draugas Kęstutis pirmasis atsine-
šė Utenoje, berods prie alaus daryklos veikusiame cechelyje, 
pagamintos lietuviškos kramtomosios gumos. Į saldainį irisą 
panašus keturkampis gabalėlis, įvyniotas į popierėlį su links-
mo paršiuko paveiksliuku, kainavo nepigiai – 15 kapeikų. 
Buvo jis apelsinų skonio, kramtydavom ilgai, nors maigytas 
permaigytas gumulėlis greit prarasdavo ne tik skonį, bet ir 
kvapą. Bet buvo ji sava ir daug pigesnė už vakarietišką „Juicy 
Fruit“ ar „Wrigley“...

Mano sodžiuje populiarios būdavo ir Utenos mėsos 
kombinate gaminamos dešros. Jų gaudavome gerokai pigiau 
negu parduotuvėje, nes gretimam kaime gyvenęs apsukruo-
lis bene kasdien iš Utenos parsiveždavo pilną kuprinę aukš-
čiausios kokybės „Poltavos“ ar kitokių dešrų, kurių lazdos 
vadintos „šliosais“. Girdėjom, kad jis dirbo su specialiu trak-
toriumi, kuris iš kombinato teritorijos išveždavo šiukšles, o 
tuos „šliosus“ paslėpdavo buldozeryje. Biznis jam puikiau-
siai sekėsi, įkaušęs ar šiaip puikiai nusiteikęs už dešras gautus 
pinigus tiesiog kaip šieną mesdavęs į trobos kertę...

Naują alaus daryklą Utenoje pastatė čekai 1977 me-
tais, tuo metu alaus mėgėjus nustebindami ypatingo skonio 
„Žiguliniu“ alumi. Montuojant įrangą ir ją paleidžiant, kon-
sultavo specialistai iš Brno, tarp jų – ir Jiri Tomašekas, kurio 
parašas po daugelio metų šiemet vėl puikuojasi ant naujojo 
čekiškos kokybės „Pilsner“ Utenos alaus etikečių.

O mano pažintis su tos naujosios alaus daryklos pro-
dukcija prasidėjo dar paauglystėje. Bet ypatingai ji subujojo 
sugrįžus iš jau minėtų rekrutų. Būdavo mūsų jaunimo ne-
menkas pulkelis, kuris nuvykęs į Svėdasų „kabaką“ apsėsda-
vo kelis sustumtus stalelius, prie mūsų dažnai prisijungdavo 
ir bičiuliai iš kaimyninių Grikiapelių bei Pauriškių kaimų. 
Alaus butelis kainuodavo 20-30 kapeikų, užkandai imdavo-
me pailgais gabaliukais supjaustyto fermentinio sūrio. Taip 
pasivaišinę, traukdavome į šokius.

Sekmadieniai būdavo laisvi. Keliauti į bažnyčią įpročio 
nebuvo, tad jaunimas vėl susiburdavo kur nors paupyje. 
Kas nors motociklu sulakstydavo į Uteną pilstomo „Utenos“ 
alaus, jo parveždavo trilitriniuose stiklainiuose ar plastikinia-
me „kanistriuke“. Šventei dažnai būdavo kibire ant laužo 
verdama „višta“: ekologiška, dažniausiai kurioje nors greti-
mo kaimo sodyboje užauginta višta, vanduo, daug daug bul-
vių, morkų ir taukų, dar druskos, pipirų ir lauro lapų. Būdavo 
ypač gardi mėsaitė ir sultinys – tiesiog gardėsiai, kuriuos už-
gerdavome tuo alumi iš Utenos. Saikingai – rodos, niekas ir 
nepasigerdavo.

Žiemos sekmadieniais, jau gerokai įdienojus, pulkeliu 
keliaudavom į Uteną. Ne į muziejų, ne į kiną ar kokį renginį, 
bet kaip kokie kultūringi čekai ar bavarai – atsigerti alaus. 
Kartais – į „Saulėtekio“ kavinę, bet dažniausiai į tikrą alaus 
barą, prie milicijos, liaudiškai „Kiaulės koja“ vadintą. Užkan-
da ten būdavo superinė – žirniai su spirgais ir minkštos, gerai 
iššutintos kiaulės ausys ar kojos. Gardėsiai tiesiog tirpdavo 
burnoje, juos užgeriant bokalu putojančio Utenos daryklos 
„Utenos“ ar „Baltijos“ alaus. Prie alaus netrūkdavo ir šnekos 
– šaltomis savaitgalio dienomis tas pusrūsis tiesiog garuoda-
vo ir aidėdavo nuo besišnekančiųjų klegesio. Kalbėdavomės 
apie tai, ką jau patyrėme, ką galvojame patirti, apie krepšinį, 
apie gyvenimą ir Tėvynę Lietuvą.

Tik gerokai vėliau pažinau Uteną kitokią – kaip kunigaikš-
čio Utenio žemę, apskrities, kuriai priklausė ir Anykščiai, cen-
trą. Tada, gurkšnodamas alų „Kiaulės kojoj“, dar nė negalvojau 
apie Utenos muziejų, apie kultūrininkus, su kuriais teks ateityje 
bendrauti, ar apie spaustuvę, kurioje dienos šviesą išvys didžio-
ji „Spingsulės“ knygynėlio knygų dalis... 

Alaus mėgėjas anykštėnas Raimondas Utenoje, prie „Kiaulės 
kojos“, apie 1984 metus. Foto: R. Guobio archyvas. n
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2012 metų sausio 12-ąją garsiajam lietuviškų kanklių kūrėjui Juozui 
Lašui būtų sukakę 100 metų. Tačiau jau septinti metai, kai jis ilsisi Svė-
dasų kapinėse. Kone 70 metų savo rankomis kūręs kankles, puoselėjęs 
tautos kultūrines tradicijas, iki gyvenimo pabaigos branginęs ištikimybę 
liaudies muzikai ir gimtajam Svėdasų kraštui, jis liko gyvas visų meistrą 
pažinojusių atmintyje. Savičiūnų sodžiuje gimusios J. Lašo kanklės papli-
to ne tik po Lietuvą, bet ir užsienio šalyse, jos ir XXI amžiuje tebeskamba 
muzikiniuose kolektyvuose ar pavienių atlikėjų rankose.

Kankles pamatė klebonijoje

Energija ir jaunatvišku entuziazmu tryškęs Juozas Lašas mielai visiems pasako-
davo apie savo vaikystę, pirmąją pažintį su kanklėmis – jei tik kas tuo domėdavosi 
ir jo klausydavosi. Nesvarbu, kas su juo bendraudavo, – moksleiviai, žurnalistai, 
muzikantai, kaimynai ar meistro kanklių nusipirkti atvažiavę visai nepažįstami 
žmonės – su visais Juozas Lašas buvo maloniai šnekus.

Juozuko vaikystė buvo nelengva. Gimė jisai dvarininko Rudomansko kumečių 
šeimoje, kuriai netrūko ir rūpesčių, ir nepriteklių, ir vargų vargelių. Savo tėvo jis 
net neprisiminė, mat jis buvo miręs, kai berniukas buvo dar visai mažytis. Ir moti-
na pasimirė 1923-aisiais, kai Juozukui suėjo tik vienuolika metų. 

Po žemės reformos Lašų šeima buvo gavusi aštuonetą hektarų žemės, tad 
ją pasidalijo ir dirbo vyresnieji  broliai, o Juozui teko piemenauti pas svetimus. 
Žiemomis, kai darbų sumažėdavo, Juozui atsirado galimybė pasimokyti pradžios 
mokykloje. Tetos globojamas našlaitis baigė Salų pradžios mokyklą. 

„Visi mano universitetai – tiktai keturi skyriai“, – juokaudavo pašnekovams J. 
Lašas.  Kadangi buvo gabus, labai domėjosi staliaus amatu, šito pramoko iš savo 
vyresniojo brolio. Padėjo jam meistrauti įvairius staliaus darbus. Kaip pasakodavo 
Juozas Lašas, jam vieni niekai būdavo sumeistrauti spintą, stalą ar kėdę. Tekdavo 
daryti ir karstus, ir visokius darbo įrankius – juk anuomet  nebuvo nei mados, nei 
galimybių pirkti baldus kur nors parduotuvėse, viską padirbdindavo nagingesni 
meistrai. Dar vaikystėje Juozas išsidroždavo iš medžio visokių švilpynių, pieme-
naudamas pasidarydavo gražių smulkmenėlių, mielų niekučių.

Būdamas jau gražiai nuaugęs jaunikaitis, susidomėjo žurnale „Trimitas“ 1930 
metais išspausdintais trumpais patarimais, kaip namuose nesunkiai galima pasiga-
minti kankles. Tą iškarpą meistras namuose paskui saugojo iki gilios senatvės... 

O paskui, bene 1932-aisiais, Svėdasų klebonas Jonas Kraniauskas atsivežė vi-
soje Lietuvoje žinomo kanklių meistro krekenaviškio Stasio Rudžio pagamintą 
instrumentą. Vos išvydęs tas kankles klebonijoje, J. Lašas nusprendė pabandyti 
tokias pačias sumeistrauti.  Ilgai vartė, apžiūrinėjo, išsimatavo ir tuoj pat, pargrįžęs 
namo, ėmėsi darbo. Tikriausiai pirmąsias kankles jam pavyko padaryti visai neblo-
gas, jeigu jas net nesiderėdamas nupirko svėdasiškis mokytojas Juozas Butkus. 

Savo antrąsias kankles J. Lašas išdrįso nuvežti į Užpaliuose 1934 metais orga-
nizuotą žemės ūkio parodą. Ir koks džiaugsmas jaunajam meistrui buvo, kai jo 
pagamintos kanklės buvo įvertintos pinigine premija!

„Jeigu būtų kas nors pasišaipęs, pasijuokęs – būčiau daugiau prie kanklių net 
neprisėdęs. O kai išgirdau daugybę gražių atsiliepimų, kai gavau premiją, – pakilo 
ūpas meistrauti kankles. Juk tai buvo ir mano pastangų įvertinimas, ir paskatinimas 
dirbti“, – atviraudavo, prisiminęs pirmuosius savo darbus kanklių meistras. 

O kai jis susipažino ir pabendravo su kanklių meistru, tikru savo darbo žinovu 
Stasiu Rudžiu, kuris per savo gyvenimą sumeistravo net apie 2000 kanklių, suži-
nojo daug naudingų dalykų, pravertusių puoselėjant neįprastą amatą...

Ir gamino, ir pats jomis kankliavo

Žinia apie Svėdasų krašte, Savičiūnuose, gyvenantį kanklių meistrą plito la-
bai greitai. Pasipylė užsakymai. Kaip prisimindavo pats J. Lašas, prieškario metais 
kankliuodavo ir vyrai, ir moterys. Noriai šį instrumentą pirko mokytojai, kunigai, 
daktarai ir kiti inteligentai, studentai, kurie mokydavosi groti. Ir sodiečiai norėdavo 
savo namuose turėti kankles – jei patys nekankliuodavo, tai bet trobas papuošda-
vo, pasigrožėdavo ir kitiems rodydavo. 

Juozo kanklės būdavo labai dailios, meistro rankomis išmargintos, išdailintos 
lietuviškais ornamentais, gėlių žiedais, tautine simbolika – Vyties ženklu, Gedimi-

Ilga kaip šimtmetis melodija

Vytautas BAGDONAS (g. 1951 
m.) – žurnalistas, kultūros organi-
zatorius ir kraštotyrininkas. Iš augo 
Bikūnų (Anykščių r.) kilęs, Anykščių 
Jono Biliūno vidurinę mokyklą ir 
žurnalistikos studijas Vilniaus uni-
versitete baigęs, V. Bagdonas jau 
kelis dešimtmečius gyvena Vaitkū-
nuose (Anykščių r.), netoli Svėdasų,  
nuo 1992 m. iki šiol yra Svėdasų 
krašto (Vaižganto) muziejaus Kuni-
giškiuose direktorius. Jis taip pat 
bendradarbiauja Anykščių krašto, 
Utenos regiono ir šalies spaudoje, 
dažniausiai publikuodamas Svėdasų 
krašto kultūros istorijos potencialą 
atskleidžiančias kraštotyros žinias. 
Jis yra kelių kraštotyros leidinių ir 
albumų autorius, leidžia neperiodinį 
Vaižgantiečių klubo laikraštį „Pra-
giedrulių žemė“. V. Bagdonas yra 
Jono Vileišio, Mažosios Vaižganto ir 
Teresės Mikeliūnaitės Anykščių kul-
tūros premijų laureatas.

J. Lašo – buvusio Nepriklausomos Lietu-
vos paštininko rankose – vienos iš pirmųjų 
jo sukurtų kanklių. Fotografuota apie 1942 
m. Foto: Astos Motuzienės archyvas.
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no stulpais. Kanklių kaina irgi „nesikandžiojo“ – tuomet jos kainavo 25-35 litus. 
Didelio pelno nebuvo, užtai kruopštaus darbo – per akis. 

Vieną instrumentą tekdavo gaminti kokias dvi savaites. Kankles padaryti – tai 
ne klumpes ar šaukštą išdrožti. Visų pirma reikėdavo pasiruošti tinkamos medie-
nos. Instrumento korpusas būdavo klijuojamas iš kieto medžio: ąžuolo, uosio, 
obels, šonus ir dugną darydavo iš klevo, viršui naudodavo tankmėje augusios 
eglės medieną. Išpjovus tokio medžio lentas, jas reikėdavo išdžiovinti, supjaus-
tyti nedideliais gabalais, nuobliuoti, nušlifuoti. Paskui – instrumento atskirų dalių 
komponavimas, montavimas, klijavimas, dailinimas, lakavimas... O kur dar me-
talinės kanklių detalės, stygos? Anksčiau metalines detales kanklėms jis pirkdavo 
specializuotose parduotuvėse, vėliau pradėjo namuose gaminti pats. Pirktinės 
būdavo tiktai stygos. 

Sumeistrautos kanklės  būtinai būdavo sureguliuojamos, kad gerai skambėtų. 
Visur ir visiems jis pabrėždavo, kad  reikia kankles pagaminti kruopščiai, rūpestin-
gai, tiktai tuomet jos ilgai ir patikimai tarnaus, džiugins širdis melodijomis… 

Meistras vis prisimindavo, kad po keletą jo instrumentų nusipirko Rokiškio 
gimnazija, Antalieptės ir Salų žemės ūkio mokyklos, Vilkaviškio ir Ukmergės mu-
zikantai, Utenos našlaičių namai, Panevėžio, Kauno, Šiaulių, Utenos, Rokiškio ir 
kitų miestų pavieniai gyventojai. 

Neliko abejingi kanklėms ir svėdasiškiai. Gabus Svėdasų bažnyčios vargoni-
ninkas Petras Vinkšnelis miestelyje 1935 metais suorganizavo kanklininkų ansam-
blį. Svėdasiškės Aldona Zovytė, Paulina Gikytė, Bronė Gikytė, Regina Žvirblytė, 
Janė Jurevičiūtė, Paulina Milčiukaitė, Ona Neniškytė, Bronė Vinkšnelytė, Valė 
Legaitė, Elena Vinkšnelytė, Valė Kačinauskaitė grojo ne kieno kito, o Juozo Lašo 
gamintomis kanklėmis. Svėdasiškės kanklininkės grodavo gegužinėse, parapijos 
salėje vykusių renginių metu, pavasarininkų kongresų nariams ir kitur. Kartu su 
jomis neatsisakydavo pagroti ir pats kanklių meistras.

Gaila, kad karas, pokario suirutės išblaškė domėjimąsi kanklėmis – ne tai sun-
kmečiu labiausiai rūpėjo. Kanklių meistras visą gyvenimą labai išgyveno, kad so-
vietinė okupacija užgesino Svėdasuose kanklių ansamblį...

Vadintas ir veltėdžiu, ir smuikų meistru 

Nors Juozas Lašas su savo „vaikeliais“ – kanklėmis – ir sovietmečiu garsėjo po 
visą Lietuvą, tačiau, kaip sakoma, savame krašte pranašu nebūsi. Jis, kaip ir kiti 
sodiečiai, turėjo už varganą atlygį prakaituoti kolūkyje, dirbti įvairiausius darbus. 
Kolchozo valdžiai nerūpėjo, kad jis – neeilinių gabumų meistras. Toks žmogus, 
kurį reikia gerbti, dažniau paskatinti kūrybai, užuot spaudus prie ūkio darbų, leisti 
jam daugiau pailsėti, imtis mėgiamo užsiėmimo. Dažniau būdavo priešingai – kai 
kas iš J. Lašo pomėgio gaminti kankles net pasišaipydavo, pavadindavo jį veltė-
džiu, ketindavo apmokestinti už nelegalų darbą, grasindavo pranešti milicijai. 

Tiesa, kartais, kai prieš aukščiau stovinčius Anykščių rajono ar net šalies val-
dininkus vietinė valdžia norėdavo pasigirti, pasipuikuoti, rodydavo J. Lašą ar net 

pakviesdavo į jo trobą, sakydami, kad tai 
–„kolūkietis, darantis kankles“... 

O kartais jis būdavo pavadinamas net 
smuikų meistru ar kankliuotoju, muzikantu, 
dėl ko Juozas ir pykdavo, ir išgyvendavo. Ir 
man jis ne kartą guodėsi, kad žurnalistai vi-
sokių nesąmonių apie jį prirašo, neįsigilina 
į jo pasakojimus. Todėl tokie rašeivos net jo 
vardą iškraipo, kažkodėl Juozą pakrikštija 
Jonu, vietoje kanklių meistro pavadina kan-
klininku, net nesugeba teisingai pavadinti 
jo gimtąjį kaimą. 

Pamenu, panašių priekaištų J. Lašas išsa-
kė ir tuomet, kai pora kartų buvau užsukęs 
į jo namus Savičiūnuose, lydėdamas tuo-
metinių laikraščių „Tiesa“ ir „Komjaunimo 
tiesa“ žurnalistus. Kanklių meistras noriai 
su žurnalistais bendravo, viską nuoširdžiai 
pasakojo, netgi juokavo. Tik vis pabrėžda-
vo, kad teisingai tą ar kitą dalyką tie užsi-
rašytų, kad neiškraipytų faktų, neklaidintų 
skaitytojų... 

Paprašytas pakankliuoti, tuoj pat imda-

Juozas LAŠAS (1912-2005) – 
tautodailininkas kanklių meistras. 
Gimė 1912 m. sausio 11 d. ir iki 
gyvenimo pabaigos gyveno Savi-
čiūnuose (Anykščių r.). Užaugo 
neturtingų valstiečių dešimties vaikų 
šeimoje su šešiais broliais ir trim 
seserimis, buvo vienas iš jauniau-
sių. Anksti mirus tėvui, o 1923 m. 
– ir motinai, liko našlaitis. Vaikystėje 
piemenavo, žiemomis gyvendamas 
pas tetą baigė Salų (Rokiškio r.) 
pradžios mokyklą. Paskui gyveno 
Savičiūnuose su broliu Petru ir iš 
jo mokėsi staliaus amato, dirbo sta-
liumi. Meistraudamas įvairius bui-
ties rakandus, jaunystėje padarė ir 
tris smuikus. 

XX a. 4-ajame dešimtmetyje J. 
Lašas išgarsėjo kaip nagingas sava-

J. Lašas savo pagamintomis kanklėmis bene paskutinį kartą scenoje grojo, 
minėdamas 90-metį Svėdasuose 2002 metų sausį. Foto: Vytautas Bagdo-
nas.
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vo į rankas ant sienos kabantį instrumentą ir pradėdavo jį „virkdyti“. Mielai apro-
dydavo ir savo trobą, paties gamintus baldus, įsirengtas medžio dirbtuvėles, kur ir 
užgimdavo šimtai kanklių. 

Tačiau labai nepatikliai žiūrėjo į žurnalistų prašymus paskolinti persifotogra-
fuoti senas nuotraukas. Tų senų  ir retų fotografijų Juozas turėjo daug – įrėmintos 
juos puošė kambario sienas, nemaža krūvelė gulėjo stalčiuje. Persifotografuoti 
nuotraukas čia pat, jo akivaizdoje, sodybos šeimininkas leisdavo. Tačiau niekam 
neduodavo jų išsivežti, nesutikdavo ilgėliau paskolinti, nors tie svečiai iš sostinės 
visai dievagodavosi, kad nuotraukas perfotografavę būtinai sugrąžins... 

„Kad kanklės skambėtų, ne ant sienos kabotų...“

Daugelį dešimtmečių Juozas pildė specialų žurnalą, kuriame rūpestingai su-
rašydavo, kada ir kas iš jo kankles nupirko, kada ir kam instrumentą padovanojo. 
Prisimindavo, kad tame sąraše buvo suregistruota keli šimtai kanklių. 

Paskui meistras skaičių pametė ir daugiau savo gaminių neberegistravo, jų 
kelio nebesekė. Tačiau visąlaik didžiavosi, kad jo kanklėmis groja daug meno 
mėgėjų ir net profesionalių kolektyvų, kad šie instrumentai iš Savičiūnų pasiekė 
Lenkiją, Vokietiją, Kanadą, Angliją, Prancūziją, Jungtines Amerikos Valstijas, net 
Australiją bei kitas šalis. Būtent lietuviškos kanklės buvo tapusios puikia dovana 
išeivijoje gyvenantiems lietuviams, trumpam pargrįžusiems aplankyti senelių ir 
tėvų krašto, tokią dovaną vežė ir lietuviai, keliaudami pas savo gimines.

„Didžiausia mano svajonė – kad kanklės skambėtų, o ne kabotų ant sienos“, 
– nuolat man tvirtindavo meistras auksarankis, kai tik apsilankydavau jo troboje 
Savičiūnuose ar susitikdavau Svėdasuose. Ir vis piktindavosi, kad per radiją ar 
televiziją vis rečiau skamba liaudiškos melodijos, kanklių muzika, o atliekami 
„nežinia kokie kūriniai, nei šis, nei tas...“ 

Nesistebėdavo, kai visokia „laukinė muzika“ visur ir visada sklido sovietme-
čiu. Bet piktinosi ir stebėjosi, kad Lietuvai tapus laisva ir nepriklausoma, tautos 
tradicijoms, lietuvių liaudies dainai, muzikai, patriotiškumui, tautiškumui irgi ne-
liko vietos.

J. Lašas labai mėgo tvarką, dirbo kokybiškai, rūpestingai, niekuomet nerūkė ir 
negėrė svaigalų. Sakydavo, kad rūkalai, degtinė ir vynas yra ne kas kita, o „velnių 
pramanas“. Todėl savaime suprantamas būdavo kanklių meistro nepasitenkini-
mas plintančia girtuoklyste, aplaidumu darbe, jaunimo klystkeliais. 

Jis vis tikėjosi, kad savo patirtį perduos jaunimui, kad kanklių meistrystė išliks, 
kad atsiras žmonių, kurie tęs jo pradėtą darbą. 

Deja, kanklių meistravimo paslapčių jis niekam taip ir neperdavė, jaunoji kar-
ta tuo nesusidomėjo...

Senojo meistro godos

Pamenu, 1993-aisiais, jau garbaus amžiaus sulaukusį, sunkios akių ligos ka-
muojamą J. Lašą  vieną rudens dieną su-
radau namuose gerokai susijaudinusį. Jis 
neramiai žvalgėsi į apniukusį dangų ir spė-
liojo: „Bus lietaus ar nebus, ateis kaimynas 
vedinas arkliu ar neateis, galės jisai kasti 
bulves ar negalės?“ Todėl senolis buvo ge-
rokai suirzęs ir nelabai norėjo bendrauti. 

Vis tik, belaukdamas kaimyno su arkliu, 
pakvietė į trobą, pakankliavo, šį bei tą pa-
pasakojo. Prisipažino, kad sveikata jau ne 
ta, todėl vis rečiau palinksta prie naujų kan-
klių. O užsakymai vis plaukia, žmonės nori 
jo kanklių. Gal dar ir sumeistrautų vieną kitą 
instrumentą, bet vis patiria visokių sunku-
mų. Reikia ir specialios medienos, ir klijų, 
ir įvairių metalinių dirbinėlių. Parduotuvėse 
pilna visokio šlamšto, o štai to, ko jam reikia 
kanklių gamybai, – tiesiog neįmanoma gau-
ti. Kai buvo jaunesnis, tuos gelžgaliukus pa-
sidarydavo pats, išlankstydavo. Dabar ieško 
jų parduotuvėse, tik vis veltui... 

Dar senasis meistras keiksnojo, pasak 
jo, niekam tikusią žemės reformą ir klestintį 
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mokslis kanklių meistras. Apie 1930 
m. pagal piešinį jis pirmą kartą 
nesėkmingai pabandė sumeistrauti 
kankles. Apie 1932 m. pas Svėdasų 
kleboną Joną Kraniauską pirmą 
kartą pamatė meistro iš Krekenavos 
(Panevėžio r.) Stasio Rudžio (1880-
1949) pagamintas tikras kankles, jas 
pasiskolino, išmatavo, pasidarė brė-
žinius ir pagamino panašų muzikos 
instrumentą. Jį nusipirko mokytojas 
Juozas Butkus.

1934 m. savo jau antrąsias 
pagamintas kankles J. Lašas nuvežė 
į Žemės ūkio rūmų organizuotą par-
odą Užpaliuose (Utenos r.) ir ten 
gavo pagyrimo raštą. Toks įvertini-
mas paskatino meistrą toliau gaminti 
muzikos instrumentus. 1936 m. J. 
Lašas jau buvo pagaminęs kanklių 
visam Svėdasų „Pavasarininkų“ 
kanklininkių orkestrėliui (vadovas 
– vargonininkas Petras Vinkšnelis) 
susiburti ir koncertuoti. 

Meistro dėka išpopuliarėjęs 
muzikos instrumentas tapo vienu iš 
tautiškumo simbolių. J. Lašas buvo 
vienas iš šešių kanklių meistrų, kurie 
Lietuvos kanklininkų draugijos užsa-
kymu gamino šiuos muzikos instru-
mentus Kaune veikusiems Kanklių 
ir skudučių muzikos kursams. Iki 
1941 m. jis pagamino apie 200 
kanklių: po keliolika Rokiškio gim-
nazijai, Utenos našlaičių namams, 
Antalieptės (Zarasų r.) žemės ūkio 
mokyklai, Vilkaviškio muzikantams 
ir kitiems. Vienerias kankles jis par-
duodavo už 30-35 litus.

Antrojo pasaulinio karo metais 
J. Lašas dirbo pašto tarnautoju Tra-
kuose ir Panemunėlyje, paskui įsi-
kūrė Kaune ir pas Juozą Strimaitį 
gamino kankles. Po Antrojo pasau-
linio karo vėl apsigyvenęs Savičiūnų 

Ir minėdamas 85-metį, ir sulaukęs 90-ies meistras džiaugėsi jį supančiais jau-
naisiais Užpalių „Pasagėlės“ muzikantais, pažadinančiais jo kankles. Foto: 
Astos Motuzienės archyvas.
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biurokratizmą. Piktinosi, kad be galo sunku atgauti nuosavybės teises į žemę, tam 
reikia krūvos dokumentų, visokių archyvinių pažymų, valdininkai siuntinėja vieni 
pas kitus. Tiesiog kančių kelius teko pereiti, ko susitvarkė žemės nuosavybę. Ir 
kas iš to? Kur dabar jam gauti arkliuką žemės sklypeliui įdirbti, bulves pasodin-
ti, nukasti? Kas pasirūpins kaimo žmogumi? Neliko nei kolūkio, nei žemės ūkio 
bendrovės. 

„Jau ir tada, kai buvo kolchozas, buvo didelė netvarka. Tvarkos trūko ir prie 
bendrovės. O dabar visai liūdna. Kur čia dar kokios kanklės rūpės, jei turi sukti 
galvą, kaip žemės sklypą įdirbti, kaip bulves nusikasti, kaip parduotuvę pasiekti?“ 
– piktinosi tada aplankytas senasis kanklių meistras. 

Dar prisiminė Svėdasuose neseniai praėjusį jo 80-mečio minėjimą. 
„Gražiai mane pagerbė. Atvežė į Svėdasus, kultūros namuose glėbius gėlių 

dovanojo, įteikė ministerijos Garbės raštą. Viskas gerai... Bet dar geriau būtų buvę, 
jeigu vietoj gėlių nors  kelioms dienoms kas nors arklį būtų prie namų atsiuntęs. 
Bent darbus būčiau nudirbęs...“, – ir šypsojosi, ir priekaištavo pašnekovas. Jis pri-
siminė, kad tada, prie valdžios vyrų, garbių svečių, taip pat pasakęs, jog visos tos 
padėkos, gėlės, gražūs žodžiai – gerai, tačiau geriau būtų buvęs... arklys. 

Ir dar tuomet, mudviem šnekučiuojantis, J. Lašas su didele nuoskauda papasa-
kojo apie didžiulę netektį – žmonos Elenos mirtį. Ir tai buvo ne tik artimo žmogaus 
išėjimas Anapilin, bet ir tikra kriminalinė istorija, perpinta visokiausiais gandais, 
įtarinėjimais, šmeižtu. 

O buvo taip. E. Lašienė vieną dieną išėjo iš namų ir nebegrįžo. Pikti liežuviai 
tuoj pradėjo plakti, kad Lašai nesugyveno, užtai žmona ir pabėgo. Kiti tvirtino, 
kad pats Juozas savo žmoną nužudė ir kažkur paslėpė. Visokie gandai tada sklan-
dė Svėdasų krašte. 

Iš tiesų savo ligotą žmoną kanklių meistras mylėjo, gerbė, nesantaika tarp jų 
niekad neįsiplieksdavo. O be žinios pradingusi jo Elena sugrįžo po kelių mėnesių 
nežinios namo, tik jau karste...

Pasirodo, jinai buvo išėjusi grybauti į Duokiškio mišką, kur moteris ir pasikly-
do. Beklaidžiojant jai pasidarė bloga, matyt, apalpo. Tokią suvargusią, išbadėjusią 
ir leisgyvę moteriškę paskui surado grybautojai. Moteris nebekalbėjo, neįstengė 
pasisakyti, kas esanti, kur gyvenanti, o Duokiškio miškas jau Rokiškio rajone, to-
dėl grybautojai ją nuvežė į Rokiškio ligoninę. Ten nebuvo vietų, tad rokiškėnai 

ligonę pervežė į Panevėžį, kur ligoninėje po kelių dienų nepa-
žįstamoji mirė. 

Neatpažintos moters palaikus nuvežė į Panevėžio lavoninę. 
Kaip tiktai tuo metu spaudoje pasirodė straipsnių apie neatpažin-
tus lavonus, nesurastus žmones, kurių niekas neieško, nepasigen-
da. Tuomet ir paaiškėjo, kad ta neatpažinta moteris yra Anykščių 
rajone ieškoma E. Lašienė. Tik taip visos apkalbos baigėsi, dingu-
si savičiūniškė buvo rasta ir su visomis katalikiškomis apeigomis 
palaidota Svėdasų kapinėse...

Taip mums besišnekučiuojant, į kiemą, arkliu vedinas, atėjo J. 
Lašo kaimynas. Kanklių meistras, net neatsisveikinęs, puolė pro 
duris ir džiaugsmingai sutiko artoją. Tą pusdienį iki visiškos lai-
mės jam tetrūko arklio...

Kanklių meistras Savičiūnuose išgyveno iki pat savo gyve-
nimo saulėlydžio. Dvi senolio dukros vis kviesdavo tėvą palikti 
tėviškę ir apsigyventi mieste. Tačiau J. Lašas kategoriškai nesutiko 
persikelti kitur. Miestas jo niekuomet netraukė...

Sveikino ir Lietuvos Prezidentas

„Jūsų rankų pagaminti devyni šimtai kanklių – tai ne tik muzi-
kos instrumentai. Tai ir mūsų tautinės kultūros tąsa bei sąžiningos 
tarnystės tautos tradicijoms pavyzdys, rodomas ne vienai žmo-
nių kartai“, – taip rašė savo sveikinime šalies Prezidentas Valdas 
Adamkus 2002-ųjų pradžioje garbingą devyniasdešimtmetį mi-
nėjusiam garsiajam kanklių meistrui Juozui Lašui. 

Šį sveikinimą iškilmingame renginyje Utenos rajono Užpalių 
miestelyje įteikė dirigentas, muzikologas prof. Algirdas Vyžintas. 
Gražiai buvo pagerbtas šis kanklių meistras tuomet ir Anykščių 
rajono  Svėdasų kultūros namuose. 2002-ųjų sausio 20-osios po-
pietę, tuoj po Šv. Mišių, visi rinkosi į jaukią kultūros namų salę, 
kur skambėjo J. Lašo gamintais instrumentais užpaliečių kankli-
ninkių ansamblio „Pasagėlė“, Panevėžio „Sigutės“ ansamblio ir 

kaime toliau meistravo kankles, daž-
niausiai pavieniams užsakovams. Atsi-
sakęs tapti kolūkiečiu, jis buvo patekęs 
į sovietinės valdžios nemalonę, bet 
represijų išvengė.

Per savo gyvenimą meistras paga-
mino iki 900 kanklių, kurios paplito po 
visą Lietuvą. Jomis groja įvairūs kolek-
tyvai, pavieniai muzikantai. Svėdasų 
krašto kanklių meistro darbų, papuoštų 
originaliais lietuviškais ornamentais, 
yra JAV, Australijoje, Anglijoje, Kana-
doje bei kitose šalyse. 

Vietoj Lietuvoje labiausiai papli-
tusių 9-12 stygų instrumentų J. Lašas 
gamino 17-33 stygų kankles, instru-
mentus būtinai išmargindavo tautiniais 
raštais. Didesnės, sodresnio tembro ir 
platesnio diapazono kanklės leidžia 
muzikantams atlikti sudėtingesnius 
kūrinius. Vien tik J. Lašo gamintomis 
kanklėmis nuo XX a. pabaigos groja 
Užpalių (Utenos r.) kanklininkų ansam-
blis „Pasagėlė“.

J. Lašas buvo apdovanotas Lietu-
vos Didžiojo kunigaikščio Gedimino 
ordino I laipsnio medaliu (2002 m.).

Buvo vedęs apie 1955 m., su 
žmona Elena Lašiene užauginęs dvi 
dukteris, senatvėje liko našlys.

Mirė 2005 m. lapkričio 8 d. Savi-
čiūnuose, palaidotas Svėdasų kapi-
nėse.

90-metis J. Lašas su šalies Prezidentu Valdu Adamkumi. 
Foto: Astos Motuzienės archyvas.
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svėdasiškių kanklininkių atliekamos melodijos, aidėjo daugybė sveikinimų, 
linkėjimų. Tuomet šiek tiek paskambino savo kanklėmis ir pats meistras, mi-
nėjęs iškilų jubiliejų.

Beje, jau tuomet garbaus amžiaus sulaukęs kanklių meistras galėjo pasi-
didžiuoti ir aukštu valstybiniu apdovanojimu, kurį Prezidentūroje jam įteikė 
šalies vadovas Valdas Adamkus. Svėdasų krašto gyventojo krūtinę papuošė 
Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino medalis…

Neliko šeimos, sunyko ir sodyba

95-mečio kanklių meistras J. Lašas nebesulaukė. Jo gyvybės siūlas nu-
trūko 2005-ųjų lapkričio 8-ąją.  Velionis buvo pašarvotas Svėdasų kultūros 
namuose – ten pat, kur iškilmingai buvo minimi jo 80 ir 90 metų jubiliejai, 
kur skambėjo kanklių muzikos garsai, kur tiek gražių atsiliepimų buvo išsa-
kyta apie talentingąjį sodietį...

Atsisveikinant su velioniu, irgi sklido kanklių muzika. Tuo pasirūpino 
užpalėnė pedagogė ir kultūros darbuotoja Asta Motuzienė, kuri dar 1991 
metais subūrė „Pasagėlės“ ansamblį. Užpalių kultūros namuose veikiantis 
kanklininkų ansamblis ir anksčiau, ir dabar groja Juozo Lašo gamintomis 
kanklėmis. 

Kai J. Lašas buvo lydimas į paskutiniąją kelionę, vėlgi jį lydėjo šio kolek-
tyvo atliekamos melodijos, kurios labai derėjo prie šventų giesmių ir maldų. 
Kalbėjusi prie velionio kapo „Pasagėlės“ vadovė A. Motuzienė ištarė ir prie-
saką, jog kanklių aidas šiuose kraštuose nenutils...

Gražų amželį nugyvenęs, paleidęs į gyvenimą apie devynis šimtus „savo 
vaikų“ – kanklių, savamokslis meistras amžinajam poilsiui atgulė Svėdasų 
miestelio kapinėse šalia savo žmonos.

Likusi tuščia Lašų troba netrukus jų artimųjų pastangomis buvo nugriau-
ta. Mat kanklių meistro dukros nesiruošė grįžti į gimtinę ir toliau rūpintis 
Savičiūnuose likusia tėvų sodyba. 

Dabar sunku būtų net ir surasti, kur Juozo Lašo gyventa ir kurta, kur dau-
gybę metų gyventi ir skambėti buvo prikeliamos kanklės. Aplinkui plyti lau-
kai, tuštuma be jokių trobesių ir žmonių. Netoliese dar merdi labai varganai 
atrodantys, pradėję griūti, smegti žemėn buvusio Savičiūnų dvarelio pasta-
tai. Bet po metų kitų neliks ir šių pastatų...

Muziejuje kanklių nėra...     

Laimingi yra tie, kas spėjo nusipirkti J. Lašo rankomis sukurtas kankles 
arba tie, kam šį instrumentą teko gauti dovanų. 

Turėti lietuviškas meistro Juozo pagamintas kankles buvo ilgametė ir 
mano kaip Svėdasų krašto muziejaus įkūrėjo ir darbuotojo svajonė. Kanklės 
tikrai būtų papuošusios Kunigiškių kaime veikiantį muziejų. Deja, deja... 
Kanklių čia nėra. Senasis meistras lyg ir buvo žadėjęs muziejui savo kankles 
padovanoti, tačiau vis delsė. Užsiminus 
kaskart jis tik žadėdavo, ragindamas dar 
neskubėti ir neskubinti jo, turėti kantrybės. 
Nesinorėjo savo prašymais jam įkyrėti. 
Taip belaukiant ir atėjo lemtingoji senojo 
kanklių meistro gyvenimo akimirka....

Šiuo metu Svėdasų krašto (Vaižganto) 
muziejaus lankytojai kartais vis pasitei-
rauja ir apie kanklių meistrą J. Lašą. Deja, 
visiems besidomintiems tegalime parodyti 
tik keletą jo fotografijų ir spaudoje skelbtų 
rašinių apie šį žmogų aplanką.

Tačiau sakoma, kad viltis miršta pasku-
tinė. Todėl ir viliuosi, kad muziejuje kada 
nors atsiras ir J. Lašo kanklės, ir senos foto-
grafijos, kurias jis taip mėgo ir saugojo, ir 
kokie nors asmeniniai daiktai. Krašto mu-
ziejuje visuomet bus vietos tokioms relikvi-
joms, jei tiktai kas nors iš kanklių meistro 
artimųjų, giminių, buvusių kaimynų, drau-
gų, pažįstamų, bendraamžių panorės jas 
padovanoti atminties vardan...

Užpalėnų „Pasagėlė“ iki šiol kankliuoja J. Lašo pagamintomis kanklėmis. 
Jų melodija liejosi ir 2011 metų liepą Svėdasuose per tradicinę kaimyninių 
seniūnijų meno šventę „Sveiki, kaimynėliai“. Foto: Vytautas Bagdonas.

Bene paskutinį kartą drauge: bendraminčiai 
A. Motuzienė ir J. Lašas, 2002 m. Foto: Astos 
Motuzienės archyvas.

Senatvėje J. Lašą džiugino jį supantis jaunimas. 
Foto: Astos Motuzienės archyvas.
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Asta Kirvelytė-MOTUZIENĖ 
(g. 1961 m.) – pedagogė, kultūros 
organizatorė. 

Gimė ir užaugo  Užpaliuose 
(Utenos r.), baigė Užpalių vidurinę 
mokyklą, 1982 m. – Vilniaus 
kultūros mokyklą, kur įgijo choro 
dirigavimo specialybę. 1982-1984 
m. gyveno ir dirbo muzikos peda-
goge Joniškio rajone. 

Sukūrusi šeimą, 1984-1988 m. 
A. Motuzienė gyveno Panevėžyje, 
ten porą metų dirbo vaikų darželyje 
auklėtoja, paskui buvo  Panevėžio 
rajono Perekšlių kultūros namų 
meno vadovė. 

1988 m. ji grįžo į Užpalius, kur 
gyvena iki šiol. 

KAIMYNAI. ANYKŠČIAI IR UTENA

Asta MOTUZIENĖ

Mintimis grįžtu į 1991-uosius. Nieko apie Juozo Lašo gaminamas kankles tada 
nežinojau, nors, pasirodo, gyvenau ir gyvenu vos už 15 kilometrų nuo meistro 
trobelės – dabar jau buvusios –  Savičiūnų kaime.

Dirbau tada Užpalių kultūros namuose. Išvažiavau į Vilniuje vykusius kursus, 
kur ir sužinojau apie Juozą Lašą, jo kankles, išmokau kankliuoti. 

Kelią pas meistrą tuomet parodė kolegė Vida. Nusipirkom kankles, užsipra-
šėm, kad daugiau pagamintų, nes Užpaliuose ėmė burtis kanklininkų ansamblis. 

Nuo to laiko įsiminė švari ir tvarkinga maža trobelė. Atrodo, kad kiekvienas 
daiktelis čia turi savo vietą. Virtuvėj baldai tik būtiniausi – dujinė viryklė, stalas, 
pora taburečių, spintelė. Kambario apstatymas irgi kuklus: sofa, stalas, keletas kė-
džių, daili senovinė spinta, seno modelio televizorius, radijas, siuvimo mašina, 
etažerė, gražuolis alijošius ir kaktusas. Negausus ūkelis, daržas, gėlės palangėj. 

Šeimininkė, meistro žmona Elena Lašienė, – nekalbi, kukli moteris. Sunkiai 
su jos netektimi taikėsi Juozas Lašas: „Pykstu, kad mane vieną paliko“, – po jos 
mirties 1993-aisiais dar daugelį metų man kalbėjo...

Važiuodavau pas jį ir kanklių suderėti, ir šiaip, be jokio skubaus reikalo. Tiesiog 
pasiilgdavau šito mielo senuko, gyvenančio atokiam vienkiemyje, kuris nesunkiai 
pasiekiamas būdavo tik vasarą. Rudenį keliukas sunkiai pravažiuojamas, žiemą – 
dažnai užpustytas. Juozo Lašo susisiekimo priemonė – dviratis. Kol sveikata leido, 
juo į parduotuvę Svėdasų miestelin nuvažiuodavo. Vėliau maisto parūpindavo 
laiškininkė (ji ir laiškus parašydavo, kai regėjimas visai nusilpo). Kartkartėmis ap-
lankydavo kiti geri žmonės, dukros, gyvenančios Vilniuje ir Panevėžyje.

Atvėręs duris didžiai nustebdavo, labai džiaugdavosi, matyt, labai išsiilgęs bū-
davo bendravimo – nedažni svečiai užsukdavo pas jį į Savičiūnus...

Kaskart kaip didžiausią relikviją atnešdavo jaunystės kankles – 1938 ar 1940 
metais darytas. Dailios, skambios, puikiai išlaikančios derinimą. Leisdavo prisi-
liesti, pakankliuoti. Paduodavo medinį pagaliuką, tikriausiai liepos, vis pabrėžda-
vo, kad prie medžio limpa tik medis, todėl nieku kitu per stygas braukti nevalia. 

Pakankliuodavo ir pats meistras, o jo melodijos paprastos, ilgesingos. Sakyda-
vo, „aš iš nuogirdos galiu groti...“ Pats nedainuodavo, tik kankliavo. O 1936 m. 
Svėdasų kanklininkų ansamblyje, pasak J. Lašo, „dainuodavo merginos, Petras 
Vinkšnelis kankles sustyguodavo, o aš buvau tik dirbėjas“. Puikiai atsiminė anojo 
ansamblio dalyves, vardijo daug negalvodamas: Žvirblytė, Neniškytė, Zovytė, dvi 
Vinkšnelytės, Milčiukaitė, Gikytė... Apgailestavo meistras, kad po P. Vinkšnelio 
nebebuvo kam vadovauti Svėdasų kanklininkams... 

Leisdavo ir man prie šių kanklių prisiliesti, prašydavo pakankliuoti. Beklausy-
damas linguodavo galvą, kad nebegirdi 
kanklių skambant per radiją, – vien „ru-
siška armonika“. 

Patikindavau, kad Užpaliuose kan-
klių ansamblis „Pasagėlė“ garsus Lie-
tuvoj tuo, kad kankliuoja vien jo ga-
mintomis kanklėmis, kad už tradicijų 
puoselėjimą 1999 m. pelnė geriausio 
liaudies instrumentų kolektyvo vardą 
ir Aukso Paukštę. Tikinau, kad J. Lašo 
kanklės tikrai skamba ir skambės. Nu-
švisdavo tada meistro akys, nušvisdavo 
ir siela... „Kad kanklės skamba – man 
gyvastis“, – sakė tada. 

Mediniam futliare, kur laikydavo 
šias kankles, buvo sudėta visa, kas jam 
brangiausia, – laiškai, iškarpos iš laikraš-
čių, dokumentai, vienas kitas padėkos 
raštas. Visa tai kaskart pasklaidydavo, 
vėl ir vėl kartu perskaitydavom, į praeitį 
sugrįždavom... Kruopščiai sukraudavo 
atgalios, futliarą užrakindavo ir kažkur 

Kūnas liko Svėdasuose, 
o siela – Užpaliuose

A. Motuzienės viešnagės pas J. Lašą nuotraukoje – ne tik kanklės, bet ir jų meistro 
augintas alijošius. 2001 m. birželio 9 d. Foto: A. Motuzienės archyvas.
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Tęsdama studijas, 1993 m. 
Klaipėdos universitete ji įgijo 
ikimokyklinės pedagogikos ir psich-
ologijos išsilavinimą. A. Motuzienė 
dirbo Užpalių kultūros namuose 
meno vadove, Vyžuonų vidurinėje 
mokykloje muzikos mokytoja, 
keletą metų buvo Vyžuonų kultūros 
namų meno vadovė. 

Užpaliuose 1991 m. ji subūrė 
jaunųjų kanklininkų ansamblį 
„Pasagėlė“ ir 1991-2008 m. buvo jo 
vadovė. 

Nuo 2008 m. A. Motuzienė 
dirba Utenos kultūros centro 
direktore. Ji yra Lietuvos liaudies 
instrumentinės muzikos draugijos 
„Kanklės“ narė, dalyvauja Užpalėnų 
krivulės veikloje. 

Su vyru Regimantu ji užaugino 
dvi dukteris – teisininkę Sigitą 
ir buhalterę Eglę, kurios buvo 
„Pasagėlės“ kanklininkės, turi Juozo 
Lašo gamintas kankles. 

A. Motuzienės anūkė Emilija 
irgi jau turi kankles. 2008 m. šį 
instrumentą būsimajai kanklininkei 
dovanojo Kęstutis Rudis – Stasio 
Rudžio, savo laiku davusio pavyzdį 
Juozui Lašui, sūnus.

už spintos nunešdavo. Iki kito karto. Sakydavo – „paliksiu tau, kai manęs nebe-
bus, galėsi pasiimti, o dabar lai būna pas mane“. Tiesa, buvo vienąkart primygti-
nai liepęs paimti į dainų šventę – „parodyk visiems, kokias kankles darau...“

Labai didžiavosi kanklių įvertinimu Užpaliuose 1934 m. žemės ūkio parodoj 
ir 15 litų premija, kuri tada buvo didžiuliai pinigai. Paklaustas, kokių dar turi ap-
dovanojimų, dar minėjo „laikrodį, nedidelį budilniką, jaunalietuvių padovanotą 
1933 ar 1934 m., tik pranyko jis per karą“...

Didelis įvertinimas Juozui Lašui – Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino 
ordino I laipsnio medalis, kurį 2002 m. įteikė Lietuvos Prezidentas Valdas Adam-
kus. Už tai ačiū ir profesoriui Algirdui Vyžintui – Juozo Lašo kūrybos tyrinėtojui, 
didžiam liaudies instrumentinės muzikos žinovui ir propaguotojui. Su profesoriu-
mi daugelį kartų lankėme meistrą, įdomu būdavo stebėti judviejų bendravimą.

O pats meistras – kažin, ar dar kada pasipuošė tuo medaliu?.. Kaskart išimda-
vo iš dailios dėžutės, palaikydavo rankose, „gal pensijos pridės?“ – klausdavo... 

Apgailestavo, kad nėra kam daryti kanklių: „Kad būtų didelis pareikalavimas 
ar didelis atlyginimas – būtų kam daryti“. Minėjo Baliūną iš Pauriškių, Grižą iš 
Svėdasų. Kanklių medis – klevas ir liepa. „Apsidairau, kur auga klevas, nuperku. 
Lengviau padaryti naujas, negu restauruoti. Metalas – tik plienas, o varis netinka, 
nes linksta. Baisi jėga stygų“, – man aiškindavo. 

Paklaustas, ar skambiausios kanklės jau padarytos, atsakydavo: „Jei praregė-
čiau, tai padaryčiau“. 

Kodėl taip susiklostė meistro gyvenimas – sunku pasakyti. Gal šiek tiek keis-
tuolis buvo, užsidaręs savyje, draugų kažin ar turėjo. Niekada nerūkė ir svaigalų 
nevartojo, matyt, ir nelengvo charakterio buvo... 

Regis, garsus žmogus, – jei pagamino daugiau kaip 800 kanklių, tai tiek pat 
žmonių jas ir nupirko, tiek jų ir skamba. O gyveno daugiau negu kukliai, mažai 
lankomas, paskutinę gyvenimo akimirką irgi buvo vienas... 

Aplankiusi jo kapą po 100-mečio minėjimo Svėdasuose šiemet sausio 29-ąją, 
galvoju, ar kas dar prisimins šį nuostabų kanklių meistrą, kai nebeliks mūsų – jį 
pažinojusių, su juo bendravusių?

 Džiaugiuosi, kad meistrui dovanojome ir laimingų akimirkų. Užpalių kan-
klininkų ansamblis „Pasagėlė“ plačiai garsino jo vardą Lietuvoje. Jau istorija tapo  
1997-ieji, kada kartu minėjome jo 85-metį, 1999-ieji ir 2000-ieji, kai Juozas Lašas 
svečiavosi Lietuvos kanklininkų vasaros stovyklos „Skambantys kankleliai“ bai-
giamajame koncerte Užpaliuose. 

„Mano kūnas Svėdasuose, o siela – Užpaliuose“ – tiek daug sakantys meistro 
žodžiai. „Pasagėlės“ kolektyvas ir buvo unikalus tuo, kad kankliavo tik šio meistro 
gamintomis kanklėmis. 

Juozo Lašo 90-mečio proga buvo organizuotas ne tik šventinis koncertas, bet 
ir konferencija, jos medžiaga sudėta į brošiūrą „Juozo Lašo asmenybė. „Pasagė-
lės“ dešimtmečio veikla. Kankliavimo tradicijos Aukštaitijoje“ (2002 m.). Tai ir 
buvo paskutinis „Pasagėlės“ koncertas kartu su garsiuoju kanklių meistru. 

Juozo Lašo linkėjimą „Pasagėlei“ – kad nepamirštų kanklių ir kankliavimo 
– lyg relikviją savo širdelėje saugo kiekvienas „pasagėliukas“, pažinojęs garsųjį 
meistrą. Tai mums buvo didelė garbė ir neįkainojama vertybė.

Užpaliuose 90-metį švenčiantį meistrą supa ansamblio „Varsa“, koncertavusio 
kartu su „Pasagėle“, dainininkės (iš kairės): Stasė Leikienė, Valerija Vaškelienė, 
Asta Motuzienė, Ramunė Žemaitienė ir Alė Abukauskienė. 2002 m. sausio 12 d. 
Foto: A. Motuzienės archyvas.

Pas meistrą svečiuojasi ir jo prisi mi-
nimų klausosi muzikos pedagogas, 
buvęs instrumentinės liaudies muz-
ikos draugijos „Kanklės“ pirmininkas 
uteniškis Algirdas Vyžintas. 2000 m. 
spalio 15 d. Foto: Astos Motuzienės 
archyvas.

n



76 7776 77

KAIMYNAI. ANYKŠČIAI IR UTENA

Lolita KAMINSKIENĖ

Kai jaunas specialistas Algirdas Žukas pėsčiomis aplankė kelis prie 
Utenos prisiglaudusius tuometinius kolūkius, Klovinių kolūkio pirminin-
kas Simonas Bogomolnikovas negalėjo atsistebėti: iš rajono ir pėsčias! 
Dyvų dyvai... O ką daryt? Juk mašinų trūko, Žemės ūkio valdyboje, ku-
rioje savo darbo kelią pradėjo Algirdas Žukas, gal kokia viena „gazelka“ 
ir buvo, bet negi kas jaunam specialistui ją duos. O sėdėti prie popierių 
nusibodo. Tad ir apėjo Algirdas Žukas ūkius pėsčiomis. Vėliau taip jau 
atsitiko, kad tas pats pirmininkas užsispyrė ir „iškrapštė“ jauną specia-
listą į savo vadovaujamą ūkį dirbti agronomu. Likimas lėmė, kad tame 
ūkyje Algirdas Žukas užsibuvo beveik 30 metų: iš pradžių kaip agrono-
mas, paskui – kaip vadovas.

Apie centrus ir seniūno nosį

Jau daugiau kaip dešimtmetį Algirdas Žukas – visiems Utenos rajono žmo-
nėms gerai pažįstamas linksmuolis Utenos kaimiškosios seniūnijos seniūnas. Kiek 
dar planuoja dirbti, jis nežino, bet seniūnaus tol, kol bus reikalingas ir galės dirbti. 
„Na, 10 ar 15 metų tai nedirbsiu, – sako seniūnas, – nes pats žmogus gi nejaučia, 
bet iš šono gerai matos, kad po tiek metų nusensta, durnėja ir trukdo kitiems. Aš 
taip nenoriu“.

Bet Algirdas „durnėti“ neturi kada: darbai veja darbus, reikalai – reikalus.
– Kai kūrėm seniūnijoje administracinius centrus, mus labai kritikavo. Sakė, 

tokio padalinio pagal įstatymą nėra ir negali būti. O padarėm savo. Kai vėliau Pač-
kėnus aplankė pats prezidentas Valdas Adamkus, liko patenkintas bei gyrė mūsų 
sumanymą. Ir kaip negirs, jei viename pastate – ir mokykla, ir kultūros centras, ir 
medicinos punktas, ir biblioteka. Kai pradėjau seniūnauti, visos šios įstaigos buvo 
išmėtytos po atskiras gryčias. O kai kūrenti, tai malkas reikėjo vežti kiekvienon 
atskirai. Bibliotekose bibliotekininkės sėdėjo pamėlusiom nuo šalčio rankom. Tai 
ėmėm ir padarėm tuos administracinius centrus. Man, kaip tinginiui, juk reikėjo 
kažkam vadovauti, – juokiasi seniūnas.

Pirmiausia tarsi mažas eksperimentas administracinis centras buvo įkurtas Bi-
liakiemyje. Pavyko ir patiko. Labiausiai patenkinti liko mokinukai: ir sporto salė 
atsirado, ir erdvės šėlionėms. Seniūnas pridėtų: ir kūrenimas vienas. Po kiek laiko 
į darbus kibo Vaikutėnai.

– Dirbo visa bendruomenė, – džiaugėsi seniūnas. – Todėl gerai ir išėjo. Vie-
name pastate ir visos įstaigos tilpo, ir pirmame aukšte jaunimui pašokti bei pa-
sportuoti yra kur: įrengtos teniso, treniruoklių ir šokių salės. Ant vienos šokių salės 

sienos medžio drožėjas Algirdas 
Kamliauskas nupaišė akis. Čia, 
sakė, seniūno akys, visada mus 
seks. Ant kitos sienos – nosis. 
Irgi seniūno nosis, kadangi labai 
mėgstu visur savo nosį kaišioti...

Apie bėgimą per gyvenimą

Vieną liepos savaitgalį Algir-
das Žukas važiavo į savo gimtinę 
Skiemonis. Ne šiaip sau važiavo: 
miestelio bendruomenė minė-
jo miestelio 510-ąsias metines ir 
mokyklos 90-metį. Buvo visko: 
šventų vietų lankymas, rimtos kal-
bos ir sveikinimai, susitikimas su 
bendraamžiais. O paskui kad kils 
triukšmas ir šaudymas – net ausis 
užgulė! Visus, besišnekučiuo-
jančius kieme, užpuolė plėšikai. 
Ir Algirdas, kaip pabėgęs iš savo 

Staigmenų kupinos dienos

Lolita KAMINSKIENĖ (g. 1962 
m.) – žurnalistė. Užaugo Utenoje, 
1980 m. baigė Utenos Vyturių vidurinę 
mokyklą, 1986 m. Vilniaus universitete 
įgijo filologinį išsilavinimą, vėliau 
baigė žurnalistikos studijas. Nuo 1992 
m. dirbo Utenos rajono laikraščiuose, 
bendradarbiavo respublikinėje spau-
doje. 2007-2009 m. L. Kaminskienė 
buvo Utenos apskrities viršininko 
administracijos vyriausioji specialistė, 
spaudos atstovė. Nuo 2011 m. iki šiol 
yra ji dirba Utenos rajono savivaldybės 
administracijoje Komunikacijos ir 
informacinių technologijų skyriaus 
vyriausiąja specialiste.

L. Kaminskienė yra Lietuvos 
žurnalistų sąjungos narė, Lietuvių kal-
bos draugijos narė, Utenos moterų cen-
tro „Ievos namai“ narė, Utenos rajono 
gyvūnų mylėtojų draugijos narė. Su 
vyru Valentinu augina tris vaikus.

„Čia – mano artimieji...“ – savo giminės portretų galeriją pristato A. Žukas. Foto: L. 
Kaminskienė.
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krašto, buvo pagautas ir pririštas prie medžio. Teko atgailauti. Seniūnas atgailavo 
labai labai smarkiai, visas nuodėmes išpažino, todėl jo plėšikai ir nepakorė. Bet 
buvo sugalvota kita bausmė: vienas toks „nusidėjėlis“ turėjo kitus nusikaltusius 
lupti. Ir gavo seniūnas virve per užpakalį. Už tai, kad paliko savo kraštą.

O savo kraštą A. Žukas paliko 1962 m. Biržinkos autobusų stotelėje sėdo į 
autobusą ir išvažiavo į Kauną stoti į Žemės ūkio akademiją. Bernioko būta galvoto 
ir sumanaus, turinčio gerą atmintį, tad stojimas į aukštąją praėjo be sukrėtimų. Ir 
visas mokslas ėjo kaip sviestu pateptas, tai niekas ir nenustebo, kad Algirdas Aka-
demiją baigė raudonu diplomu. Vėliau mokėsi aspirantūroje. Bet joje ištvėrė tik 
dvejus metus: labai jau norėjosi „eiti į gamybą“. Kai pabėgo iš aspirantūros, tai iš 
pradžių po ūkį, dabar po seniūniją Algirdas tebebėga iki šiol, nepaisydamas nei 
išeiginių, nei darbo valandų.

– Tarybiniais laikais per 30 metų atostogavau tik 8 kartus, – šypsosi. – Dabar-
tinis pats didžiausias mano džiaugsmas yra darbas. Namie juk vienas gyvenu, o 
kadangi labai mėgstu paplepėti, tai vienas ilgai išbūti negaliu.

Daugiau kaip 20 metų išbuvęs viename kolūkio pirmininko poste Algirdas 
galvojo, kad taip ir bus. Bet pabaiga, anot seniūno, yra labai įdomi ir marga. O 
marga todėl, kad atkūrus Nepriklausomybę vėjai jį nupūsdavo vis į kitas vietas. 
Buvo pasiūlytas kandidatu net į Utenos rajono savivaldybės mero postą. „Ale ne-
pasisekė. Skaičiavau, skaičiavau, kiek galėčiau balsų gauti, lyg ir užtekti turėjo, 
bet pasirodė, kad per maža. Gal ne į tą pusę skaičiavau? Bet nieko tokio. Taip ir 
nutūpiau į seniūnus, bet daug laimingesnis esu, nes meras tai renkamas, o seniū-
nas – amžiams...“ – suokalbiškai mirkteli akį A. Žukas.

Apie meilužes  ir sinusoidę

Utenos rajono savivaldybės meras Alvydas Katinas kažkada sakė, kad turi tris 
meilužes: poeziją, darbą ir sodybą. Algirdas Žukas jų turi viena mažiau: tik darbą 
ir sodybą. Kadangi, kaip pats prisipažino, mėgsta paplepėti, apie abi galėtų pa-
sakoti ir pasakoti. Bet apie sodybą truputį ilgiau, nes ji seniūnui – širdies atgaiva, 
malonus rūpestis ir prisiminimai.

– Gal buvau tinginys, bet per 27 vadovavimo ūkiui metus namo ir nepasi-
stačiau, – pasakojo  seniūnas. – Gyvenom bute. Kitas tuo ir nepatikėtų. Sakytų, 
gal pragėrė pinigus. Vis atrodė: dar to reikia, tam reikia. Neatėjo laikas namui. 
Bet atėjo Nepriklausomybė, kuri man atnešė galimybę įsigyti sodybą. Atsiėmiau 
tėvuko žemę prie Skiemonių. Niekaip nesupratau ir iki šiol nesuprantu, kaip ne-
kilnojamas turtas – žemė – gali tapti kilnojama. Bet taip buvo anuometinės kon-
servatorių valdžios surėdyta. Man šis įstatymas tiko: atsiimtą žemę atsikėliau prie 
Utenos. Išmainiau geresnę skiemonišką žemę į blogesnę, bet Utenoj jau buvo 
priprasta, gyventa 40 metų, čia draugai, pažįstami, todėl ir pirkau sodybą prie 
Medenių.

Iš pradžių sodyboje visokios veiklos būdavo prigalvojama. Tada dar žmona 
buvo gyva, padėdavo patarimais. Bet ar iš širdies gerumo, ar besikeičiant gyveni-
mui, vis kas nors nepasisekdavo. Augino vištas, 
bet tos buvo tokios draugiškos, kad nukirsti jokiu 
būdu negalėjo. Paskui 20 kiaulių užsiveisė, bet ir 
iš jų buvo menka nauda. Vėliau grikius augino, 
bet kai niekas už juos nebemokėjo, tai ir augint 
nebebuvo tikslo. Dabar Algirdo Žuko sodyboje 
karaliauja Romanovų veislės avelės. Jos – vie-
toj žoliapjovės: visur apeina, visą žolę nuėda, 
savo šeimininkui tik dilgėles pjauti palieka. Tik 
va, bėda: visi tas aveles giria, o Algirdas Žukas 
ar mėsos nemoka išvirti, ar dar ko, bet atiduoda 
avieną vaikams, draugams, o paskui tie jį vaišina. 
Dar vienas rūpestis – tos avelės taigi kerpamos, 
o vilnų niekam nereikia. Papjovei avelę – kailio 
nėra kur apdirbti, jie keliauja į šiukšlyną.

– Turėjau broliuką, bet jis anksti mirė, – pasa-
kojo seniūnas. – Tad man vienam reikėjo tėvus 
senatvėje prižiūrėti ir palydėti Anapusėn. Dar 
ir žmonos tėvus. Senukai kažkodėl prie manęs 
lipo. Mama buvo labai stipri, galinga. Be kelių 
mėnesių 100 metų nugyveno. Turėdama 90 
metų dar daržus ravėdavo. Vis sakydavo: tiek 
daug darbų, dirbam ir dirbam, nėra kada numir-
ti. Tėvukas gyveno 92 metus, uošvis – 80 metų, 
o žmonos mama mirė, sulaukusi 90 metų. Taip 
jau išėjo, kad aš susenau su senais žmonėmis. 

Algirdas ŽUKAS (g. 1942 m.) – 
agronomas, savivaldos organizatorius. 
Gimė 1942 m. kovo 11 d. ir užaugo 
Remeikiuose (Anykščių r.), 1951-
1962 m. mokėsi Skiemonių vidurinėje 
mokykloje. 1962-1966 m. studijavo 
Lietuvos žemės ūkio akademijoje, 
įgijo mokslinio agronomo išsilavinimą, 
studijas baigė diplomu su pagyrimu. 
1966-1968 m. tęsė studijas tos pačios 
Akademijos aspirantūroje, bet iš jų 
pasitraukė.

1968 m. A. Žukas dirbo Utenos 
rajono žemės ūkio valdyboje 
agronomu, 1968-1970 m. buvo 
Klovinių kolūkio (Utenos r.) vyriausia-
sis agronomas.

Daugiau kaip du dešimtmečius, 
1970-1991 m., A. Žukas buvo Bil-

Sodyboje-muziejuje puikuojasi grakšti lineika, sienas puošia žymių 
kraštiečių portretai. Foto: L. Kaminskienė.
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Prieš metus mirė žmona, mirė abu svainiai. Nieko neliko, tik vienas sūnus. Bet 
vaikai kaip vaikai, gyvena savo gyvenimą, nesinori lįsti. Po sūnaus gimimo žmo-
na ir susirgo. Sirgo visą gyvenimą, 12 operacijų atkentėjo, apie 15 metų lovoj gu-
lėjo. Manęs dažnai klausdavo, ar nesunku visą gyvenimą slaugyti? Aš nejaučiau 
jokio sunkumo. Va, jei gyvena žmogus, gyvena, ir staiga – invalido vežimėlis. Tai 
sunku. O mano žmona po truputį ėjo blogyn. Bet vis tiek numirė netikėtai...

Seniūno teorija tokia: gyvenimas eina sinusoide, tai jei tėvai ilgai gyveno, jam 
jau teks trumpiau. Bet, pasak Algirdo Žuko, nusiminti nėra ko, „tikrai dar kiek 
pratempsiu“.

Apie pagarbą ir prisiminimus

Algirdo Žuko sodyboje mus pasitiko maža, bet didelėmis akimis kalytė Zosė. 
Iš įpročio ji truputį palojo, o paskui puolė glaustytis ir meilintis. Jos draugas, tokio 
pat didumo šunelis, buvo pririštas. „Labai sargus ir piktas“, – paaiškino seniūnas. 
Tądien visus į pavėsį gynė didelis karštis, tad sodyboje buvo tylu ramu, tik kiemo 
vidury mirguliuojančiame tvenkinyje „ganėsi“ riebūs amūrai. 

Su Algirdu pabandėm suskaičiuoti sodybos statinius. Jei prie jų pridėsi ir šil-
tnamį, tai iš viso sodyboje puikuojasi nei daug, nei mažai – 15 pastatų. Didysis 
gyvenamasis namas pastatytas neseniai. Šalia – senasis sodybos namas, kuriame 
dabar nedidelis muziejus su nuotraukomis ir šviesios atminties kunigo Petro Mar-
kevičiaus paveikslais, kuriuose įamžinti Biliakiemio vaizdai. Name vėsu ir kvepia 
sena kaimiška gryčia. Iš senojo namo seniūnas veda į nedidelį kiemelį, kuriame 
pastatytas kaimo kryžius. Prie jo per mojavą pasimelsti susirenka visas kaimas. 
Šalia – Žukų giminės kryžius, atvežtas iš Skiemonių. Algirdas surado jį nuverstą ir 
2006 m. atsivežė į sodybą. Tą kryžių pašventino kunigas Edmundas Rinkevičius – 
irgi nuo Skiemonių, iš tų pačių kraštų kilęs.

Didžiajame name gyvena prisiminimai. Algirdas kruopščiai saugo žmonos, 
tėvų, senelių, kitų artimųjų atminimą. Kur bepasisuksi, visur pamatysi didelės mei-
lės ir pagarbos jiems ženklus: nuo sienų žvelgia senos nuotraukos, antram aukšte 
saugomi tėvų baldai: spinta, stalas, lova, dar Skiemonių krašto meistro Gavėno, 

kurio drožtas kryžius dabar yra Utenos kraštotyros mu-
ziejuje, gaminti. Čia pat ant sienos pirmoji seniūno tė-
vuko įsigyta trispalvė, toliau – svainių, senelių nuotrau-
kos, kampe – senas sekreteras, tapęs mamos atminimo 
saugotoju. 

Liūdesiu ir ilgesiu dvelkia didžiajame kambaryje 
įrengtas žmonai Emilijai skirtas kampelis. Jame – žmo-
nos nuotraukos, albumai, knygos, jos mėgtos smulkme-
nos, net drambliukas, lydėjęs Emiliją ligoninėse ir, kaip 
tikėta, nešęs jai sėkmę. Nuotraukose tarsi papasakotas 
visas žmonos gyvenimas: pirmose ji – jauna, graži, svei-
ka, vėlesnėse – jau sėdinti invalido vežimėlyje.

Karštą dieną sodyboje gelbsti ne tik tvenkinys, bet 
pats aukščiausias pastatas – bokštas. Jo vietoje turėjo 
būti paprasta pavėsinė, bet taip jau išėjo, kad ant rūsio 
išdygo tvirtovės gynybinį bokštą primenantis statinys, iš 
kurio matosi visa sodyba. Gerai matyti ir avelės, kurių 
aptvaras lanku juosia beveik visą sodybą nuo tvarto iki 
kito, mažojo, tvenkinio. Bokštas sumūrytas ir suręstas 
pagal visus tvirtovės statybos reikalavimus: į jį veda 
akmeniniai laiptai, jis iškilo ant akmenimis nusėto pa-
aukštinimo, pusė statinio – taip pat iš akmenų, o pa-
čiame viršuje – rąstų sienos ir stogas – vienintelis XXI 
amžiaus atributas. „Labai patinka akmenys, tai ir norė-
josi, kad jie kažkur būtų panaudoti, – sakė šeimininkas. 
– Statant bokštą visi ir susinaudojo. Statėm nedailinda-
mi, išlaikėm grubumą, kuris dabar ir suteikia bokštui štai 
tokios egzotikos.“

Kol buvo statomos sienos iš akmenų, Algirdas dar tu-
rėjo pagalbininkų – mat, buvo neaukštai. O kai reikėjo 
uždengti stogą, jis liko vienas. Stogo konstrukciją sumon-
tavo ant žemės, o ją tvirtinant bokšto viršūnėje, pagalbi-
ninkai, bijodami aukščio, tik padavinėjo įrankius ir vinis. 
Bet viskas baigėsi gerai: dabar bokštas – labiausiai lanko-
mas svečių.

iakiemio kolūkio (Utenos r.) pirminin-
kas, 1991-1992 m. dirbo Biliakiemio 
žemės ūkio įmonės administracijos 
vadovu, 1992-1995 m. buvo žemės 
ūkio bendrovės „Biliakiemis“ valdybos 
pirmininkas.

1995-1997 m. jis buvo Utenos 
apskrities valdytojo pavaduotojas. 
Baigęs kadenciją, A. Žukas 1997-
1998 m. dirbo Utenos žemės ūkio ir 
maisto pramonės mokykloje Žemės 
ūkio skyriaus vedėju. 1998-2000 m. 
jis buvo uždarosios akcinės bendrovės 
draudimo kompanijos „Lindra“ 
Utenos filialo direktorius.

Nuo 2000 m. iki šiol A. Žukas 
dirba Utenos rajono savivaldybės 
administracijos Utenos seniūnijos 
(kaimiškosios) seniūnu, taip pat yra 
Lietuvos savivaldybių seniūnų aso-
ciacijos narys. 

A. Žuko iniciatyva seniūnijos kai-
muose kuriami nauji kultūros ži diniai, 
jis skatina kaimo ben druo menių veiklą. 
Jis pirmasis Utenos ra jone pradėjo 
kurti bendruomenių administracinius 
centrus, į didžiausius pastatus perkel-
damas svarbiausias kaimų įstaigas. Jo 
iniciatyva mokyklų pastatuose įsikūrė 
ir bibliotekos, kultūros na muose – ir 
pradinės mokyklos, vai kų darželiai. 

Virš A. Žuko sodybos Medeniuose iškilęs bokštas sumūrytas iš 
akmenų. Foto: L. Kaminskienė.
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Apie gyvenimo nuotrupas ateinančioms kartoms

Reikėtų patikslinti – bokštas yra tik vienas iš lankomiausių sodybos pastatų. 
Nes bene labiausiai smalsuolius traukia paslaptingi Algirdo Žuko muziejai. Taip, 
taip, muziejai. Ne tik visi sodybos pastatai yra kone maži muziejai, bet dar du 
pastatus galima pavadinti ir tikraisiais muziejais, kuriuose sukaupti senos ir nau-
jesnės mūsų istorijos reliktai. „Na, nepasakyčiau, kad čia muziejai, – kuklinosi 
šeimininkas. – Renku senienas ir tiek. Kodėl renku? Kad kitos kartos neužmirštų, 
koks buvo lietuviškas kaimas, kaip tuomet gyveno žmonės“.

– Kai pradedi rinkti senus daiktus, jie kažkaip savaime atsiranda, – pasakojo 
Algirdas. – Tai iš vieno gauni, tai iš kito, tai giminė parūpina. Vieną kartą Reš-
kutėnuose aplankiau muziejų, o ten man sako: parodysim vieną seną daiktą, 
kurio nepažinsi. Na, sakau, nėra tokio seno daikto, kurio paskirties nežinočiau. 
O man rodo 30 cm aukščio, 10 cm skersmens bačkutę su dviem skylutėm gale. 
Ir ką gi – nežinau, kam ji skirta. Pasirodo, tame krašte tokiais mažais kiekiais sa-
magoną varydavo. Ten buvo „bražnikas“. O mūsų „bražnikai“ būdavo dideli.

Senų rakandų Algirdas atsivežė iš Molėtų, kaimynas iš Medenių atidavė paki-
nktus, kitas kaimynas – „razvaliną“ – tokias roges. Įdomių ir vertingų daiktų atidavė 
giminės iš Panevėžio, buvę stambūs ūkininkai. Dideliame muziejumi paverstame 
garaže puikuojasi žolės smulkintuvas „češkarnia“, lovys mėsai sūdyti, įrenginys 
grūdams valyti „fuktelis“, atsivežtas iš Lūkštų, žmonos tėvų skrynia, smetoniška 
spinta, angliniai lygintuvai, ant sienų sukabintos svarstyklės „bezmėnai“. Viename 
kampe sudėti pavalkai, tie, kurie apgraužti pelių, – dar Algirdo tėvo. Šalia – obliai, 
vienus iš Latvijos draugas Danius atvežė. Arčiau durų sustatyti verpimo rateliai: 
vienas – mamos, kitas – mamos sesers. Vienas didžiausių eksponatų – audimo 
staklės. Jas Algirdas rado ant senojo namo aukšto. Muziejaus sienas puošia žymių 
lietuvių rašytojų portretai. Ant vienos sienos – visi anykštėnai: Antanas Baranaus-
kas, Antanas Vienuolis, Jonas Biliūnas, Vaižgantas...

– Kai į muziejų atvažiuoja mokiniai, – pasakojo seniūnas, – tai jiems senų 
rakandų muziejėlis nėra labai įdomus. Ir tą matė, ir tą žino. Tada aš juos nuvedu į 
tarybinių laikų muziejėlį. Va, ten tai jie net išsižioja: tai galgi taip buvo?

Tarybinių laikų muziejus pribloškia netikėtumu: į daug kartų matytus, 
gerai pažįstamus daiktai dabar žiūri visai kitomis akimis. Tų nesenų laikų 
eksponatus Algirdas rinko tiesiog sau. Kai dirbo Utenos apskrities viršininko 
pavaduotoju, nuvažiavo kartą į buvusio kolūkio 
kontorą. Žiūri – visi dokumentai ant grindų išmėtyti: 
metraščiai, nuotraukos. O ten gi – visi žmonių 
džiaugsmai ir vargai. Pagailo seniūnui įdėto darbo ir 
prisirinko pilną maišą eksponatų būsimam muziejui. 
Dar įvairių gairelių, vėliavą rado. Dabar muziejaus 
lentynėlėse tvarkingai sudėti visi Lenino raštai, atid-
uoti žmonos dėdės klebono Mykolo Juodelio, trys 
tomai „Kapitalo“, ant sienų kabo Lenino, Brežnevo 
portretai, įvairių buvusių įstaigų iškabos. Ant sienos 
– buvusios TSRS žemėlapis. Vienas įspūdingiausių 
eksponatų – aliumininių šaukštų ir indų bei stiklinių 
rinkinys. Ant stalo guli senas grotuvas ir tuomet 
populiarių dainininkų Kikabidzės, Antonovo ir kitų 
plokštelės. Ir telefonas, kuriuo naudojosi buvęs ra-
jono pirmasis sekretorius. Turi seniūnas ir plokšteles 
su tarybiniais himnais. Kartą į sodybą susirinkusiems 
draugams įjungė grotuvą – ir kieme garsiai suskambo 
himnas. Svečiai iš pradžių stovėjo apstulbę, paskui 
pradėjo skaniai juoktis.

– Turiu daug anų laikų nuotraukų, – pasakojo 
seniūnas. – Kai susitinku žmogų, kurio nuotrauką turiu, 
atiduodu. Išdalinau jau nemažai. Dabar gi nuotrauka, 
kurioje kiaulių šėrikė ant rankų laiko paršelį, daug kam 
pasirodytų bjauri.

Kai kurie tarybinių laikų eksponatai muziejuje atsir-
ado paslaptingai. Kartą kaimynas sako: žiūrėk, ant tavo 
namo laiptų kažkoks įtartinas paketas guli. O tuomet kaip 
tik Lietuvoje buvo daug neramumų dėl miltelių. Algirdas 
neatsispyrė pagundai ir išvyniojo paketą. O ten – LTSR 
vėliava. Ir iki šiol nežino, kas tą vėliavą atnešė...

Staigmenų kupinos dienos

A. Žukas yra knygų apie Utenos 
seniūnijos istoriją „Visiškai atvirai“ 
(sudarytoja Genovaitė Šnurova) leidy-
bos iniciatorius.

Nuo 1990 m. jis buvo Lietuvos 
demokratinės darbo partijos narys, 
po partijų susijungimo nuo 2001 m. 
yra Lietuvos socialdemokratų partijos 
Utenos rajono skyriaus narys.

1990-1995 m. A. Žukas buvo 
Utenos rajono tarybos deputatas. Jis 
buvo išrinktas Utenos rajono tarybos 
nariu 1995 m., bet atsisakė mandato 
kadencijos pradžioje dėl užimtų 
pareigų apskrities administracijoje. 
Vėliau jis buvo Utenos rajono tarybos 
narys 1997-2000 m. A. Žukas buvo 
išrinktas Utenos rajono tarybos nariu 
ir 2000 m., bet pasitraukė iš tarybos 
po pusmečio dėl užimtų pareigų 
savivaldybės administracijoje. Išrin k-
tas į Utenos rajono tarybą 2003, 2007 
ir 2011 m., jis tris kartus atsisakė man-
dato, nepradėjęs eiti tarybos nario 
pareigų, likdamas dirbti savivaldybės 
administracijoje seniūnu.

Jis yra Utenos krašto bend-
ruomenės ir Pačkėnų kaimo ben d-
ruomenės narys.

Laisvalaikiu keliauja, renka senie-
nas ar medžioja.

Buvo vedęs, žmona Emilija 
Žukienė (1942-2009), liko našlys. 
Sūnus Audrius Žukas (g. 1965 m.) – 
rinkodaros specialistas.

Privačioje tarybinių laikų ekspozicijoje – ir anų laikų patriotinė 
atributika, ir aliumininiai indai... Foto: L. Kaminskienė.n
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1921 m. dirbti mokytoju į Šlavėnus (Anykščių r.) atvyko ir 
ilgam Anykščių krašte pasiliko pedagogas, chorvedys ir var-
gonininkas, kultūros organizatorius Stasys PUODŽIŪNAS 
(1884-1976). Iš Kaniūkų (Utenos r.) kilęs, įvairiose Aukštai-
tijos vietose, kur matininku dirbo jo tėvas, augęs, Leliūnuose 
(Utenos r.) vargonuoti išmokęs S. Puodžiūnas 1901 m. baigė 
vargonininkų ir choro dirigentų kursus Kaune pas profesorių 
Juozą Naujalį, paskui dirbo vargonininku Rumšiškėse (Kai-
šiadorių r.), Kurkliuose (Anykščių r.), Tauragnuose (Utenos 
r.), Ukmergėje, visur ruošdavo ir tautinius jaunimo vakarus. 
1921-1922 m. padirbėjęs mokytoju Šlavėnuose, 1922-1933 
m. S. Puodžiūnas gyveno Kavarske (Anykščių r.) ir dirbo baž-
nyčioje vargonininku, buvo subūręs nemažą chorą, su kuriuo 
daug koncertavo, 1929-1932 m. buvo ir Kavarsko valsčiaus 
viršaitis. 1934-1941 m. S. Puodžiūnas gyveno Anykščiuose, 
vertėsi prekyba ir kartu aktyviai organizavo kultūrinę veiklą, 
ruošė daug koncertų, privačiai mokė vaikus muzikos vaikus, 
tarp jų – ir būsimąją pianistę Gražiną Ručytę-Landsbergienę. 
Nuo 1941 m. du dešimtmečius jis gyveno ir dirbo muzikos 
mokytoju Kavarske, kol senatvėje persikėlė į Ukmergę.  Ne-
priklausomos Lietuvos metais už kultūrinę veiklą S. Puodžiū-
nas buvo apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedi-
mino V laipsnio ordinu. Su žmona Marija užauginęs sūnų 
mokslininką chemiką farmacininką Algirdą, jis mirė 1976 m. 
kovo 21 d. Ukmergėje ir buvo palaidotas Kavarsko kapinėse 
prie tėvų.

1929 m. dirbti į Anykščių kraštą atvyko mokytojas ir 
visuomenininkas Antanas GRIGAS (1904-1989), kilęs iš 

Mockėnų (Utenos r.). 
Nuo jaunystės moky-
tojavęs Utenos krašto 
pradžios mokyklose, 
1927 m., jau turėda-
mas pedagoginės prak-
tikos, jis baigė „Saulės“ 
draugijos mokytojų 
kursus ir įsigijo pradi-
nės mokyklos mokyto-
jo cenzą. 1929-1944 
m. A. Grigas gyveno ir 
dirbo Anykščių rajone, 
pasižymėjo kaip vienas 
iš aktyviausių moks-

leivijos kultūrinės veiklos organizatorių. 1929-1935 m. jis 
buvo Piktagalio pradžios mokyklos mokytojas, 1935-1937 
m. dirbo Anykščių pradžios mokykloje Nr. 1, 1937-1944 
m. – Burbiškio pradžios mokykloje, kur buvo mokytojas ir 
šios mokyklos vedėjas. 1937-1940 m. A. Grigas vadovavo 
Lietuvos šaulių sąjungos Burbiškio būriui, Burbiškio Jaunųjų 
ūkininkų rateliui, organizavo moksleivių vaidinimus ir pats 
juos režisavo, įsteigė Burbiškyje J. Basanavičiaus liaudies 
universiteto skyrių. Pirmosios sovietinės okupacijos me-
tais jis tik slapstydamasis išvengė suėmimo ir tremties, bet 
jo žmona mokytoja Teklė Jurkštaitė-Grigienė (1914-2011), 
kilusi iš Piktagalio (Anykščių r.), su vaikais Vita ir Algiman-
tu 1941 m. birželį buvo ištremti į Sibirą (Rusija). Prasidėjus 
karui, 1941 m. vasarą A. Grigas surinko Burbiškio vyrų būrį 
tvarkai palaikyti ir kiek laiko jam vadovavo, kol vokiečių 
valdžia būrį išformavo. 1944 m. A. Grigas traukėsi į Vaka-
rus, bet pakliuvo į sovietinės kariuomenės nelaisvę, porą 
metų buvo kalinamas. Vėliau jis slapstėsi nuo represijų Tau-
ragėje, 1946-1951 m. ten dirbdamas felčeriu, bet 1951 m. 
buvo areštuotas ir 1951-1957 m. kalintas Rusijos lageriuo-

Uteniškiai Anykščiuose se. Grįžęs į Lietuvą nusilpusios sveikatos, nuo 1957 m. iki 
gyvenimo pabaigos A. Grigas gyveno Joniškyje, dirbo bu-
halteriu, rūbininku. Mirė 1989 m. gruodžio 5 d. Joniškyje, 
ten ir palaidotas.

1951 m. chirurgu Anykščiuose pradėjo dirbti gydytojas 
Bronius ŠIMKŪNAS (1922-2011). Kilęs iš Vyžuonų (Ute-
nos r.), užaugęs Ute-
noje, 1949 m. Vilniaus 
universitete įgijęs gy-
dytojo chirurgo išsila-
vinimą, po poros metų 
darbo Utenos ligoninė-
je jis persikėlė į Anykš-
čius ir čia daugiau kaip 
pusę šimtmečio dirbo 
gydytoju. 1951-1952 
m. jis buvo Anykščių 
ambulatorijos gydy-
tojas chirurgas, buvo 
pirmasis diplomuotas 
šios specialybės gydy-
tojas Anykščiuose. 1952-1957 m. jis buvo pirmasis Anykš-
čių rajono ligoninės Chirurgijos skyriaus vedėjas, 1952 m. 
įrengė pirmąją Anykščiuose operacinę ir kartu su Kazimieru 
Kaikariu pradėjo daryti chirurgines operacijas. 1957-1985 
m. B. Šimkūnas dirbo Anykščių rajono centrinės ligoninės 
vyriausiuoju gydytoju ir buvo ilgiausiai šias pareigas ėjęs 
ligoninės vadovas. 1970-1975 m. jis organizavo ligoninės 
pastatų komplekso perstatymą ir išplėtimą, o 1985 m. į nau-
jas patalpas perkėlė Anykščių polikliniką. 1985-2002 m. jis 
dirbo gydytoju chirurgu ligoninėje ir poliklinikoje, kol išėjo 
į pensiją, turėdamas 53 metų gydytojo darbo stažą. Su žmo-
na medike Maryte užauginęs sūnų Gediminą, B. Šimkūnas 
mirė 2011 m. gruodžio 17 d. Anykščiuose ir palaidotas 
Anykščių senosiose kapinėse.

1962 m. Anykščių Jono Biliūno vidurinės mokyklos 
mokytoju pradėjo dirbti pedagogas Vacius BRAŽĖNAS 
(g. 1937 m. vasario 16 d.), kilęs iš Ažuskardžių (Utenos 
r.), vidurinę mokyklą 
baigęs Utenoje. Įgijęs 
lietuvių kalbos ir lite-
ratūros mokytojo išsi-
lavinimą, jis atvyko į 
Anykščius ir čia gyve-
na iki šiol. 1962-2005 
m. jis dirbo Anykščių 
Jono Biliūno viduri-
nėje mokykloje (nuo 
1996 m. – Jono Biliū-
no gimnazijoje), 1962-
1968 m. buvo lietuvių 
kalbos ir literatūros 
mokytojas ir klasės 
auklėtojas, 1968-1972 
m. – direktoriaus pavaduotojas, 1972-2001 m. – direktorius. 
V. Bražėnas stiprino šią Anykščių mokyklą, kuri tęstų kul-
tūrines ir literatūrines Anykščių krašto tradicijas, 1968 m. 
subūrė joje pirmąsias humanitarines klases ir taip padėjo 
pagrindą atkurti humanitarinei Anykščių gimnazijai (1996 
m.) – vienai pirmųjų šalyje. Pasitraukęs iš direktoriaus parei-
gų, 2001-2005 m. V. Bražėnas dirbo Anykščių Jono Biliūno 
gimnazijoje lietuvių kalbos ir literatūros mokytoju. 2003 m. 
jis buvo išrinktas geriausiu Anykščių šios gimnazijos moky-
toju, 2005 m. apdovanotas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ 
Riterio kryžiumi. Su žmona mokytoja Stanislava jis užaugi-
no dukterį filologę ir muziejininkę Rasą. 
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1963 m. į Anykščius gyventi ir dirbti atvyko žurnalistė, 
rašytoja prozininkė ir publicistė Milda TELKSNYTĖ (g. 1938 
m. gegužės 12 d.). Iš Rokavalkių (Utenos r.) kilusi ir Utenoje 

vidurinę mokyklą bai-
gusi, ji 1961 m. įgijo 
filologinį išsilavinimą 
Vilniaus universitete 
ir po poros metų dar-
bo Varėnos rajono 
mokyklose persikėlė į 
Anykščius. 1963-1991 
m. M. Telksnytė dirbo 
Anykščių rajono lai-
kraščio „Kolektyvinis 
darbas“ (1990-1991 m. 
– „Anykšta“) redakcijo-
je, 1963-1965 m. buvo 
literatūrinė darbuotoja, 
1965-1987 m. – laiškų 

skyriaus vedėja, 1990-1991 m. – atsakingoji sekretorė, pa-
skelbė straipsnių kultūros paveldo populiarinimo klausimais. 
1991-2009 m. ji buvo savaitraščio vaikams „Kregždutė“ 
redaktorė, 1991-2003 m. – A. Baranausko ir A. Vienuolio-
Žukausko memorialinio muziejaus kultūros istorijos leidinio 
„Anykščiai“ redaktoriaus pavaduotoja, kol toks leidinys buvo 
leidžiamas. Ji išleido pluoštą kraštotyros ir istorinių leidinių, 
tris novelių knygas, kartu su vyru rašytoju ir publicistu Vy-
gandu Račkaičiu parašė biografines knygas apie Joną Biliūną 
„Į aukštą kalną“ ir apie Liudviką Didžiulienę-Žmoną „Kaip 
lašas mariose...“, parengė ir išleido L. Didžiulienės-Žmonos 
„Raštų“ dvitomį. M. Telksnytei 1980 m. suteiktas Lietuvos nu-
sipelniusios žurnalistės garbės vardas, 2001 m. ji apdovanota 
Teresės Mikeliūnaitės Anykščių kultūros premija, 2009 m. jai 
suteiktas Anykščių rajono Garbės pilietės vardas. Su vyru Vy-
gandu Račkaičiu ji užaugino dukterį dailininkę Skaidrę.

1963 m. į Anykščius atvyko ir čia pasiliko pedagogė 
kraštotyrininkė Lenė Marijona Tumaitė-SRIUBIENĖ (g. 
1938 m. gruodžio 8 d.). Gimusi ir užaugusi Utenos rajono 

Aknystėlių kaime kaip 
vyriausias žemdirbių 
šeimos vaikas, ji 1949 
m. baigė Aknystėlių 
pradinę mokyklą, 1952 
m. – Leliūnų (Utenos r.) 
septynmetę mokyklą, 
1956 m. – Utenos 2-ąją 
vidurinę mokyklą (da-
bar – Rapolo Šaltenio 
pagrindinė mokykla). 
1960 m. Vilniaus pe-
dagoginiame institute 
ji įgijo prancūzų kalbos 
mokytojos išsilavinimą.

1960-1961 m. L. 
Tumaitė dirbo Užuože-
rių (Radviliškio r.) sep-
tynmetėje mokykloje 

prancūzų kalbos mokytoja, 1961-1962 m. buvo šios moky-
klos direktorė. 1962-1963 m. ji gyveno Panevėžyje ir dirbo 
Panevėžio muzikos technikume prancūzų kalbos dėstytoja.

Sukūrusi šeimą ir persikėlusi į Anykščius, L. Sriubienė 
1963-1964 m. dirbo Anykščių rajono Vykdomojo komiteto 
Bendrojo skyriaus vedėja, 1963-1976 m. buvo Anykščių va-
karinės vidurinės mokyklos prancūzų kalbos mokytoja, pas-
kui keletą metų augino vaikus ir rūpinosi šeima. 1983-1985 
m. L. Sriubienė dirbo A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko 
memorialiniame muziejuje kasininke, 1985-1987 m. buvo 
Lietuvos kraštotyros draugijos Anykščių skyriaus atsakingoji 
sekretorė, 1987-1993 m. – Anykščių Antano Baranausko vi-

durinės mokyklos prancūzų kalbos mokytoja. Ji surinko pri-
siminimus apie Komarų giminę ir paruošė kraštotyros darbą 
apie Raguvėlės dvaro istoriją, išleido prisiminimų bei poeti-
nės kūrybos rinkinį „Prisiminimai tokie brangūs...“ (2008 m.). 
1962 m. susituokusi su energetiku Valentinu Juozu Sriubu, ji 
užaugino dukteris  Raimondą ir Lolitą bei sūnų Nerijų.

1965 m. dirbti į Anykščių rajoną atvyko ir čia iki gyve-
nimo pabaigos pasiliko bibliotekininkė ir bibliografė Birutė 
Zosė Pakalnytė-Šližienė-BULOTIENĖ (1946-2008). Kilusi 

iš Šeimyniškių (Ute-
nos r.), vidurinį moks-
lą baigusi Utenoje, ji 
1965-1972 m. dirbo 
Žviliūnų (Anykščių r.) 
bibliotekos vedėja, pas-
kui persikėlė į Anykš-
čius ir 1972-1979 m. 
buvo Anykščių rajono 
vykdomojo komiteto 
instruktorė, tuo metu 
neakivaizdžiai Vil-
niaus universitete įgijo 
bibliotekininkės ir bi-
bliografės išsilavinimą. 
1979-1984 m. ji dirbo 

Anykščių rajono civilinės metrikacijos skyriaus vedėja, pas-
kui du dešimtmečius, 1984-2004 m., buvo Anykščių rajono 
centrinės bibliotekos, Anykščių rajono savivaldybės viešosios 
bibliotekos direktorė – ilgiausiai pareigas ėjusi Anykščių bi-
bliotekos vadovė. Ji skatino bibliotekininkų kolektyvą diegti 
naujausias darbo formas, kurti naujas kultūrinės veiklos tra-
dicijas, organizuoti šventes Anykščių visuomenei. Mirė 2008 
m. gegužės 26 d. Anykščiuose, palaidota senosiose Anykščių 
kapinėse.

1979 m. dirbti į Anykščių rajoną atvyko ir čia pasiliko 
agronomas ir savivaldos organizatorius, politikas Antanas 
BAURA (g. 1955 m. lapkričio 21 d.). Gimęs ir augęs Gai-
liešionyse (Utenos r.), 
baigęs Vyžuonų vidu-
rinę mokyklą ir 1979 
m. Lietuvos žemės 
ūkio akademijoje įgijęs 
agronomo išsilavinimą, 
A. Baura 1979-1982 
m. buvo Anykščių ra-
jono kolūkio „Už tai-
ką“ (centras – Leliūnai) 
vyriausiasis agrono-
mas, paskui du dešim-
tmečius dirbo įvairų 
administracinį darbą 
Anykščiuose. 1988-1990 m. jis buvo Anykščių rajono žemės 
ūkio valdybos viršininkas ir rajono agropramoninio susivieni-
jimo pirmininkas, 1990-1995 m. dirbo Anykščių rajono sa-
vivaldybės žemės ūkio skyriaus vedėju, o šį skyrių perdavus 
apskričiai, 1995-2000 m. buvo Utenos apskrities viršininko 
administracijos Kaimo reikalų departamento Anykščių rajono 
žemės ūkio skyriaus vedėjas. 2000-2004 m. A. Baura buvo 
Lietuvos Respublikos Seimo narys, išrinktas kaip Valstiečių 
partijos atstovas Anykščių-Kupiškio vienmandatėje rinkimų 
apygardoje. Baigęs kadenciją, jis trejus metus dirbo privačio-
se verslo įmonėse Anykščiuose, kol 2007 m. užėmė Anykš-
čių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas. 
Nuo 2008 m. lapkričio jis yra 2008-2012 m. kadencijos Lie-
tuvos Respublikos Seimo narys, išrinktas kaip Valstiečių liau-
dininkų sąjungos atstovas Anykščių-Kupiškio vienmandatėje 
rinkimų apygardoje. Su žmona filologe Aurelija (1959-2007) 
jis užaugino dukterį filologę Vaidą ir sūnus pedagogus Egidijų 
ir Mindaugą. n
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KAIMYNAI. ANYKŠČIAI IR UTENA

1925 m. Utenos apskrities viršininku buvo paskirtas ka-
riškis laisvės gynėjas Jonas MOTIEJŪNAS-VALEVIČIUS 
(1893-1959). Kilęs iš Galvydžių (Anykščių r.), 1914-1918 m. 
jis tarnavo Rusijos 
kariuomenėje, da-
lyvavo Pirmajame 
pasauliniame kare, 
o 1918 m. grįžęs į 
Lietuvą sutelkė Vil-
niaus krašte sava-
norių partizanų būrį 
ir jam vadovavo. 
1918 m. lapkričio 
28 d. jis įstojo į Lie-
tuvos kariuomenę 
savanoriu, buvo 
1-ojo pėstininkų 
pul ko bataliono 
va das, dalyvavo 
Nep riklausomybės 
kovose. 1919 m. 
vasarą J. Motiejū-
nas-Valevičius kaip 
2-ojo pėstininkų 
pul ko 3-ojo bataliono vadas dalyvavo kautynėse su bolševi-
kais, Lietuvos kariuomenei užimant Panevėžį, Kupiškį, Obelius 
(Rokiškio r.), Zarasus, už kovinę drąsą jis buvo apdovanotas 
Vyčio Kryžiaus 5-ojo laipsnio ordinu. 1921 m. demobilizuotas 
iš kariuomenės kaip atsargos majoras, 1921-1925 m. J. Motie-
jūnas-Valevičius buvo Lietuvos vidaus ministerijos valdininkas. 
1925-1934 m. jis gyveno Utenoje ir buvo Utenos apskrities 
viršininkas ir valdybos pirmininkas. Utenoje jis aktyviai dalyva-
vo Tautininkų sąjungos Utenos skyriaus veikloje, rėmė Antano 
Namiko iniciatyvą steigti Utenoje kraštotyros muziejų. Jis pa-
laikė ir rėmė skautybę, 1925-1930 m., kol buvo įsteigtas ats-
kiras Utenos skautų tuntas, buvo Utenos skautų tarybos pirmi-
ninkas. Vėliau J. Motiejūnas-Valevičius dirbo Kėdainių, Alytaus 
ir Švenčionėlių apskričių viršininku. 1947 m. jis buvo suimtas, 
nuteistas 25 metams nelaisvės ir išvežtas į Spasko lagerį prie 
Karagandos (Kazachstanas). Dėl pablogėjusios sveikatos ir se-
natvės 1955 m. iš ten buvo paleistas ir grįžo į Lietuvą, mirė 
1959 m. lapkričio 13 d. Vilniuje. 

1945 m. į Uteną dirbti mokytoju atvyko ir čia iki gyve-
nimo pabaigos pasiliko pedagogas, rašytojas memuaristas, 
žurnalistas ir vertėjas Rapolas ŠALTENIS (1908-2007), kilęs 
iš Klevėnų (Anykščių r.). 1928 m. baigęs Panevėžio berniu-

Anykštėnai Utenoje kų gimnaziją, 1938 m. Kauno Vytauto Didžiojo universitete 
įgijęs lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo išsilavinimą, R. 
Šaltenis dirbo mokytoju Kaišiadoryse ir Ukmergėje, buvo pir-
masis Anykščių gimnazijos direktorius, o persikėlęs į Uteną 
trumpai vadovavo Utenos mergaičių ir berniukų gimnazi-
joms, dirbo suaugusiųjų, berniukų gimnazijų ir Utenos rajono 
Švietimo skyriaus inspektoriumi, paskui 1952-1972 m. buvo 
Utenos 2-osios vidurinės mokyklos (nuo 2008 m. – Utenos 
Rapolo Šaltenio pagrindinė mokykla) ir suaugusiųjų vidurinės 
mokyklos mokytojas, kol išėjo į pensiją. Kaip rašytojo Antano 
Vienuolio sūnėnas R. Šaltenis parašė ir išleido memuarinio 
pobūdžio knygas apie žymiuosius anykštėnus – savo giminai-
čius: „A. Vienuolio gyvenimo pėdsakais“ (1982 m.), „Mūsų 
Baranauskas“ (1985 m.), „Tikras netikras A. Vienuolis“ (1994 
m.), keletą memuarinės publicistikos knygų apie savo peda-
goginę ir visuomeninę veiklą. Jis išvertė iš vokiečių kalbos 
Liudviko Rėzos dienoraštį. R. Šaltenis buvo Utenos miesto 
Garbės pilietis, 1999 m. buvo apdovanotas Lietuvos Didžiojo 
kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi. Su pirmąja 
žmona Ona sūnų Vydūną (1938-2007) – būsimąjį moksli-
ninką informatiką auginęs mokytojas jaunystėje liko našlys, 
vėl vedė ir su žmona mokytoja Sofija (g. 1923 m.) užaugino 
dukterį ryšių inžinierę Rimutę Markūnienę bei tris sūnus:  dai-
lininką Arvydą, rašytoją Saulių ir programuotoją Virgilijų. R. 
Šaltenis mirė 2007 m. spalio 12 d. Utenoje ir buvo palaidotas 
Utenos senosiose kapinėse netoli namų. 

1956 m. Utenos rajone apsigyveno ir iki 2001 m. čia 
dirbo ir kūrė tautodailininkas tapytojas ir medžio drožėjas, 
literatas Stasys KARANAUSKAS (g. 1928 m. sausio 31 d.). 
Gimęs ir užaugęs Šaltiniuose, dabartinio Anykščių rajono 
pakraštyje, mokyda-
masis Svėdasų pro-
gimnazijoje, 1941 
m. jis apkurto ir nuo 
to laiko lavinosi sa-
varankiškai bei mo-
kėsi įvairių amatų. 
Dar jaunystėje S. 
Karanauskas pradė-
jo piešti, savarankiš-
kai įvaldė aliejinės 
tapybos techniką, o 
nuo 1965 m. iki se-
natvės drožia medį. 
Produktyviausias jo 
kūrybos laikotarpis 
prabėgo Utenos ra-
jone: 1956-1982 m. jis buvo įsikūręs Galelių kaime, paskui 
du dešimtmečius gyveno Utenoje, tik nuo 2001 m. persikėlė 
ir senatvę leidžia Molėtų rajone. S. Karanauskas buvo vie-
nas pirmųjų XX a. antrosios pusės Lietuvos medžio drožėjų, 
nuo 1971 m. ėmęs kurti stogastulpius ir jų iš viso yra sukūręs 
daugiau nei 80. Jo monumentalūs kūriniai įamžino žymius 
Aukštaitijos krašto žmones jų tėviškėse ar palaidojimo vieto-
se: iškilo stogastulpiai archeologui Pranciškui Vilčinskui, rašy-
tojui Jonui Biliūnui, rašytojui kanauninkui Juozui Tumui-Vaiž-
gantui, poetams Jonui Šiožiniui, Konstantinui Jasiukaičiui, 
Antanui Miškiniui, įspūdingas antkapinis paminklas sukurtas 
poeto Antano Baranausko įkvėpėjai Karolinai Praniauskaitei. 
Beveik visi S. Karanausko stogastulpiai užbaigiami jo paties 
išdrožtomis ar nukaldintomis saulėmis, kryžiais, žvaigždėmis, 
verpstėmis, jo kūryba remiasi liaudies meno motyvais, bet 
joje gausu ir realistinių detalių bei portretinių bruožų. Nuo 
1986 m. jis yra Utenos literatų klubo „Verdenė“ narys, išlei-
do eilėraščių ir beletristikos rinkinį „Skiedryno dainos“ (1997 
m.), iliustruotą jo paties tapytomis pastelėmis, stogastulpių ir 
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drožinių nuotraukomis, eiliuotas senojo tikėjimo mitologines 
sakmes „Dangvyda“ (1998 m.), mitologinę poemą „Indraja“ 
(2003 m.) ir poemų rinkinį „Mėnulio ir Saulės vaikai“ (2007 
m.).

1967 m. į Uteną gyventi ir dirbti atvyko pedagogas, mu-
ziejininkas ir kraštotyrininkas Balys JUODZEVIČIUS (g. 
1934 m. rugsėjo 16 d.). Užaugęs Anykščių rajono Plepiš-
kių kaime, viduri-
nę mokyklą baigęs 
Utenoje, 1958 m.  
Vilniaus universi-
tete įgijęs lietuvių 
kalbos ir literatūros 
mokytojo išsilavini-
mą, keletą metų jis 
dirbo Dubingiuose 
(Molėtų r.), paskui 
Valkininkuose (Va-
rėnos r.) mokytoju, 
o 1967-2000 m. 
buvo Utenos kraš-
totyros muziejaus 
darbuotojas, 1973-2000 m. – šio muziejaus direktorius. Nuo 
1990 m. jis aktyviai rinko medžiagą apie pokario partizanus, 
politinius kalinius, tremtinius, sudarė Utenos krašto pokario 
partizanų, tremtinių ir politinių kalinių kartotekas, išleido ke-
letą knygų Utenos krašto istorijos, daugiausia XX a. vidurio 
tematika. Jis surinko ir gimtojo Plepiškių kaimo istoriją. Nuo 
2011 m. B. Juodzevičius yra Utenos Garbės pilietis. Su žmo-
na muziejininke Elena jis užaugino penkis vaikus: Audrių, 
Napalį, Jurgą, Paulių ir Ievą. 

2011 m. B. Juodzevičiui suteiktas Utenos Garbės piliečio 
vardas. Foto: Kristina Sakaitė.

1968 m. į Utenos rajoną atvyko dirbti ir ten pasiliko 
agronomas ir savivaldos organizatorius Algirdas ŽUKAS (g. 
1942 m. kovo 11 d.). Iš Remeikių (Anykščių r.) kilęs, 1962 
m. Skiemonių vidurinę mokyklą ir 1968 m. Lietuvos žemės 
ūkio akademiją baigęs A. Žukas pradėjo dirbti Utenos rajono 
Klovinių kolūkio vyriausiuoju agronomu. 1970-1991 m. A. 
Žukas buvo Utenos rajono Biliakiemio kolūkio, paskui keletą 
metų dirbo Biliakiemio žemės ūkio įmonės administracijos 
vadovu, žemės ūkio bendrovės „Biliakiemis“ valdybos pirmi-
ninku, buvo Utenos apskrities valdytojo pavaduotojas. Nuo 
2000 m. iki šiol A. Žukas yra Utenos rajono savivaldybės 
administracijos Utenos seniūnijos (kaimiškosios) seniūnas. Jo 
iniciatyva šios seniūnijos kaimuose kuriami nauji kultūros ži-
diniai, jis skatina kaimo bendruomenių veiklą, pirmasis Ute-
nos rajone pradėjo kurti bendruomenių centrus, į didžiausius 
pastatus perkeldamas svarbiausias kaimų įstaigas. Su žmona 
Emilija užauginęs sūnų Audrių (g. 1965 m.), jis liko našlys.

1970 m. dirbti muzikos mokytoja į Uteną atvyko peda-
gogė ir chorvedė Ona Prokurenkaitė-ALEKNAVIČIENĖ (g. 
1947 m. liepos 25 d.). Anykščiuose gimusi ir 1966 m. Jono 
Biliūno vidurinę mokyklą baigusi, ji įgijo muzikos mokytojos 
išsilavinimą Vilniaus pedagoginiame institute ir 1970-1971 m. 
dirbo Utenos 2-osios vidurinės mokyklos muzikos mokytoja, 
o nuo 1971 m. iki šiol yra Utenos 4-osios, vėliau Dauniškio 
vidurinės mokyklos, dabar – Dauniškio gimnazijos muzikos 
ir dainavimo mokytoja, nuo 1994 m. – mokytoja ekspertė. Ji 
yra jaunučių, jaunių ir vyresniųjų klasių moksleivių mišriojo 
choro ir vokalinių ansamblių vadovė, paruošė šiuos uteniškių 
moksleivių kolektyvus dainų šventėms ir kitiems masiniams 
renginiams. O. Aleknavičienė taip pat yra Utenos kultūros 
centro šokių ir dainų ansamblio „Vieversa“ vokalinės grupės 
vadovė, jos parengtam ansambliui „Vieversa“ 2005 m. buvo 
įteikta Aukso paukštės nominacija Lietuvos tautinio sceninio 
šokio šimtmečio proga. Ji yra ir Utenos Dievo Apvaizdos baž-
nyčios mišraus choro „Laudate Dominum“ dirigentė. O. Ale-
knavičienei 1986 m. buvo suteiktas Lietuvos nusipelniusios 

mokytojos garbės vardas. Su vyru muzikos pedagogu ir chor-
vedžiu Pranciškumi Aleknavičiumi ji užaugino sūnų koncer-
tmeisterį Mindaugą ir dukterį muzikos pedagogę Raimondą.

1984 m. į Uteną atvyko dirbti pedagogas istorikas Valen-
tinas EISMANTAS (g. 1956 m. vasario 20 d.). Kilęs iš Juš-
konių (Anykščių r.) ir baigęs Skiemonių vidurinę mokyklą, jis 
1979 m. Vilniaus universitete įgijo istoriko išsilavinimą ir po 
penkerių metų darbo Marijampolėje persikėlė į Uteną, sukūrė 
šeimą. 1984-1991 m. V. Eismantas buvo Utenos 6-osios vidu-
rinės mokyklos dėstė istorijos ir visuomenės mokslų mokyto-
jas, 1991-1999 m. dirbo Utenos 1-osios vidurinės mokyklos 
direktoriumi, nuo 1994 m. pradėjo formuoti šioje vidurinėje 
mokykloje gimnazijos klases ir taip sukūrė prielaidas Utenoje 
kurtis gimnazijoms. Sujungus šią vidurinę mokyklą ir katali-
kiškąją „Saulės“ gimnaziją, 1999-2002 m. V. Eismantas buvo 
pirmasis Utenos „Saulės“ gimnazijos direktorius. 2002-2007 
m. jis dirbo Utenos vaikų globos namų direktoriumi, o nuo 
2007 m. iki šiol yra Utenos „Saulės“ gimnazijos ir Utenos 
Aukštakalnio pagrindinės mokyklos istorijos vyresnysis mo-
kytojas. Laisvalaikiu jis vaidina Utenos kultūros centro „Ža-
liaduonių“ teatre.

1990 m. į Uteną atvyko ir iki gyvenimo pabaigos Kris-
taus Žengimo į dangų bažnyčios klebonu tarnavo kunigas 
Petras ADOMONIS (1922-2001). Gimęs 1922 m. sausio 
22-ąją Levaniškiuose (Traupio parapija, Anykščių r.), 1943 m. 
baigęs Ukmergės Antano Smetonos gimnaziją, paskui Kau-
no kunigų seminariją, 1948 m. balandžio 25 d. Panevėžio 
vyskupo Kazimiero Paltaroko jis buvo įšventintas kunigu. 
1948-1951 m. P. Adomonis dirbo vikaru Vaškuose (Pasvalio 
r.), Linkuvoje (Pakruojo r.), Krinčine (Pasvalio r.) ir Panevėžio 
katedroje, paskui 1951-1990 m. tarnavo Rozalimo (Pakruojo 
r.),  Raguvos (Pane-
vėžio r.), Burbiškio 
(Anykščių r.), Kriau-
nų (Rokiškio r.) ir 
Skiemonių (Anykš-
čių r.) parapijų kle-
bonu. Dėl aktyvios 
veiklos parapijų 
bendruomenėse P. 
Adomonis susilau-
kė sovietų valdžios 
ir vietinių ateistų 
šmeižto, Raguvoje 
1963 m. iš jo buvo 
atimtas sovietų val-
džios išduotas ir 
kunigui privalomas darbo pažymėjimas, todėl 1963 m. va-
sarą jis kiek laiko dirbo melioracijoje darbininku. Po akty-
vaus tikinčiųjų pasipriešinimo ir skundo, nusiųsto į Maskvą, 
kunigui buvo grąžintas darbo pažymėjimas, vėliau jie nebe-
buvo atiminėjami ir iš kitų Lietuvos kunigų. Paskutinį gyve-
nimo dešimtmetį paskyręs Utenai, iš pradžių dar vienintelės 
šio miesto parapijos klebonas ir dekanas P. Adomonis ėmėsi 
iniciatyvos 1994 m. atkurti „Saulės“ katalikiškos dvasios vi-
durinę mokyklą, kuri 1999 m. pertvarkyta į Utenos „Saulės“ 
gimnaziją, jo rūpesčiu Utenoje buvo atidarytas katalikiškas 
vaikų darželis-mokykla „Varpelis“. Dvasininko iniciatyvumo 
dėka Utenoje 1995 m. buvo įsteigta ir nuo 1996 m. veikia Šv. 
Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė – vienintelė 
šalyje tokio tipo ligoninė, kurią religinė bendruomenė įsteigė 
kartu su savivaldybe. P. Adomonis nuo 1992 m. ėmėsi inicia-
tyvos kurti antrąją parapiją Utenoje ir statyti naują bažnyčią, 
ši idėja buvo įgyvendinta jau po jo mirties.  Nuo 1994 m. 
iki gyvenimo pabaigos jis vadovavo Lietuvių Katalikų Mokslo 
akademijos Utenos skyriui, rėmė bažnyčios istorijos šaltinių 
leidybą. 2001 m. balandžio 16 d. mirusį dvasininką uteniš-
kiai palaidojo Utenos Kristaus žengimo į Dangų bažnyčios 
šventoriuje. n


