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DRAUGYSTĖ. SENTIMENTAI

Robertas BALTUŠNIKAS

Su lazdžiuke, kaip visada, – ne vienas.
Prisėdai tik trumpam. Pėsčiuosi vėl
Pašventupiais, kur traukė jaunos dienos,
Svajonių neaprėpiama erdvė.

Kai gatvėmis rytais pasrūva žmonės,
Jos prisipildo tiek giedrų veidų...
Čia tavo viskas – gimto sodžiaus kloniai
Ir tavo kapas po kupliu klevu.

Žvilgsniu vėl kedeni žemiečių sielas
Kaip vaistinėje mėgdavai kadais.
Vartus pasaulio šio seniai užkėlei,
Nuo žemės rūpesčių neatpratai.

Ataidi Tu, toks paprastas ir savas.
Šventoji saliutuoja ratilais
Amžinatve pražydusiam metalui
Šiek tiek jau pavėlavusiais žiedais.

Monumentu pavertęs žilą šlaitą,
Parymai bronzos ramumu tauriu.
Iš čia regėsi amžinąją kaitą,
Pripažinimą būsimų kartų.

  „Kolektyvinis darbas“, 
1982 m. balandžio 6 d.

Įkvėpimo akimirkos žavesys
Tyros ir šviesios mintys, į Anykščius pažvelgus. Mintys, iškart dailiomis 

eilėmis gulančios. Posmai, kuriuos keli dešimtmečiai skiria. Taip galima 
apibūdinti šią poetinę atodangą, leidžiančią sugretinti, palyginti, pagal-
voti ir, matyt, pajausti. Ne kiekvienas gebėtų tuos savo jausmus taikliai 
išreikšti – tad lai suteikia džiaugsmo tie, kurie tai drąsiai daro.

Robertas BALTUŠNIKAS (1927-
2011) – valstybės pareigūnas ir lite-
ratas. Gimęs ir augęs Juostininkuose 
(Anykščių r.) penkių vaikų šeimoje, 
keturiolikmetis likęs be tėvo, kuris 
žuvo 1941 m. vasarą pačioje vokie-
čių okupacijos pradžioje, nuo 1946 
m. jis dirbo milicijos struktūrose, 
kur nuo eilinio milicininko išaugo 
iki Anykščių rajono Vykdomojo 
komiteto Vidaus reikalų skyriaus 
viršininko, 1983 m. buvo išleistas į 
pensiją kaip milicijos pulkininkas. 
Nuo jaunystės jis rašė eiles, nuo 1956 
m. jo eilėraščiai buvo spausdinami 
Anykščių rajono laikraštyje „Kolek-
tyvinis darbas“ ir Lietuvos spaudoje, 
publikuoti rinkiniuose. Nuo 1996 m. 
R. Baltušnikas buvo Lietuvos kaimo 
rašytojų sąjungos narys, nuo 1997 
m. – vienas pirmųjų šios sąjungos 
Anykščių rajono skyriaus narių. Mirė 
2011 m. sausio 22 d. Anykščiuose.

Ona Pranckevičiūtė-BALIU-
KIE NĖ (g. 1943 m.) – pedagogė ir lite-
ratė. Gimusi Adamavoje ir užaugusi 
Elmiškyje (Anykščių r.), 1964 m. bai-
gusi Jono Biliūno vidurinę mokyklą, 
ji pasirinko mokytojos kelią, mokė 
lietuvių kalbos ir literatūros iš pradžių 
Anykščių rajono vaikus, paskui 1978-
2000 m. – Vilniaus Šeškinės vidurinės 
mokyklos moksleivius. Nuo mokykli-
nės jaunystės pamėgusi eiliuoti, O. 
Baliukienė visiškai paniro į literatū-
rinę kūrybą, išėjusi į pensiją: ji rašo 
dienoraštį http://ona-eiles.blogspot.
com, kuriame pub  likuoja naujau-
sias savo eiles, pati fotografuoja ir 
ilius truoja savo kūrybą, skelbia ją 
socialiniuose interneto tinkluose. Jos 
kūrybos kraitis – daugiau kaip 4500 
eiliuotų kūrinių.

A. Vienuolio paminklas Šventosios pa-
krantėje pastatytas 1982-ųjų balandį. 
Foto: Rasa Bražėnaitė, VŽM.

Ona BALIUKIENĖ

Įbrido šįmet vasara
Į mano gimtą Šventąją –
Žalia žalia žolė,
Gili, graži srovė.
Pliuškenasi bangelės
Į žalią pakrantę, –
Ten auga liepos,
Čia berželiai baltaplaukiai
Su rankų tūkstančiais
Ir žilvičiai vis pakaitomis.
Po vieną lašą semia,
Geria šventą vandenį
Ir šaknis girdo, laisto,
Kad vasara būtų šilta, –
Kaip Anykščių širdis.

Paskelbta
2012 m. gegužės 29 d.

www.facebook.comŠventoji Anykščių širdyje. Foto: Vytautas Bernatavičius.

Paminklas Antanui Vienuoliui

Šilta širdis



48 4948 49

Su Pasaulio anykštėnų bendrijos nariu, Kauno anykštėnų draugi-
jos pirmininko pavaduotoju, Anykščių Teresės Mikeliūnaitės kraš-
totyros draugijos nariu, Vilniaus universiteto afil. profesoriumi 
Osvaldu JANONIU kalbasi Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bi-
bliotekos Kraštotyros ir leidybos skyriaus vedėja, Anykščių Teresės 
Mikeliūnaitės kraštotyros draugijos pirmininko pavaduotoja Audro-
nė BEREZAUSKIENĖ.

– Tik ką 200 egzempiorių tiražu Kauno anykštėnų draugija išleido pirmą-
jį savo leidinį – Jūsų sudarytą istorijos ir kraštotyros žinyną apie Surdegio Šv. 
Dvasios vyrų vienuolyną. Kauno anykštėnų draugija gimė tik šiemet pavasa-
rį – o kada gimė sumanymas parengti tokio žanro leidinį?

– Jau mokydamasis Surdegio aštuonmetėje mokykloje iš gyventojų suži-
nojau, kad miestelyje iki Pirmojo pasaulinio karo veikė stačiatikių vienuo-
lynas. Baigęs Vilniaus universitetą pradėjau dirbti Valstybinės respublikinės 
bibliotekos Lituanistikos skyriuje. Čia pirmą kartą aptikau brošiūras apie šį 
vienuolyną, išleistas XIX a. pabaigoje ir XX a. pradžioje. Mano mama tuo 
metu dirbo Surdegio kaimo bibliotekoje, tad naujais literatūros aprašais nuo-
lat papildydavau jos tvarkomą kraštotyros kartoteką. Jai taip pat padėdavau 
rengti įvairius kraštotyros darbus.

Lemiamos įtakos turėjo studijos Informacijos darbuotojų kvalifikacijos 
institute Maskvoje. Beveik visą savo laisvalaikį tada skyriau literatūros apie 
vienuolyną paieškai „Leninkoje“ (taip tada vadinome pagrindinę SSRS bi-
blioteką – Valstybinę V. Lenino biblioteką). Tada ir supratau, kokia svarbi 
stačiatikių istorijoje Surdegio stebuklingoji Dievo Motinos ikona ir visas vie-
nuolynas. Taip kilo mintis parašyti knygą.

Tačiau tada man nuolat trūko laiko, neturėjau žinių apie archyvinius šalti-
nius, tad tuo „žaliuoju“ jaunystės metu toks sumanymas ir liko nerealizuotas. 
Tik dabar, išėjęs į pensiją, suvokiau, kad pagaliau atėjo tinkamas duoklės 
gimtajam Anykščių kraštui atidavimo metas. Kodėl pasirinkau tokį leidinio 
žanrą? Medžiagos vienuolyno istorijai parašyti dar nepakanka, todėl visa, ką 
pavyko surasti, surašiau atskiruose straipsneliuose ir juos sudėjau abėcėliškai. 
Žinynas istorinis todėl, kad pateiktoji medžiaga liečia praeitį ir įdomi religijos 
ir kultūros istorikams, kraštotyrinis – todėl, kad jame galima rasti medžiagos, 
kuri vertinga vien tik pažįstant Surdegio ir visą Anykščių kraštą.

– Paėmusi knygą į rankas, pirmiausia pagalvoju: o kodėl ji parašyta ir 
išleista rusiškai?

– Leidinį lietuvių kalba skaitytų tik siauras šia tema besidominčių 
skaitytojų ratas. Turėjau kitą tikslą – parengti žinyną pasaulio stačia-
tikiams. Stengiausi jį išleisti kuo skubiau, tikėdamasis, kad straips-
niai apie ikoną ir vienuolyną pateks į Rusijos Federacijoje leidžiamą 
stačiatikių enciklopediją, kuri po truputį artėja prie S raidės, todėl ir 
jos redaktorių kolegijai vieną žinyno egzempliorių jau išsiunčiau.

– Teko matyti, kad literatūroje ir internete pateikiama anksty-
vesnė vienuolyno įsteigimo data. Kaip Jums pavyko ją patikslinti?

– Iš tikrųjų, daugelyje šaltinių vis dar nurodoma legendinė vie-
nuolyno įsteigimo data – 1550 metai. Tačiau realią įsteigimo da-
tą – 1627 metus – nurodė Amvrosijus daugiatomėje monografijoje 
„Rusijos vyskupijos istorija“, išleistoje Maskvoje 1815 m. Šį faktą 
patvirtino ir Filaretas (Dmitrijus Gumilevskis) Rygoje 1847 m. išleis-
toje studijoje „Rusų cerkvės istorija“. Joje tarp XVII amžiuje įsteigtų 
naujų vienuolynų autorius mini  ir Surdegio vyrų vienuolyną. Vie-
nuolyną įkūrė vietos dvarininkė Ana Staveckaja-Mlečko. Ji taip pat 
vietoj senos medinės cerkvės pastatė naują mūrinę cerkvę. Vienuo-
lyno fundatorė buvo jos giminaitė ir bendravardė Ana Staveckaja-
Belevičiova-Gorodenskaja.  Ji 1636 m. vasario 2 dienos testamentu 
vienuolynui paskyrė žemės, davė teisę naudotis dvaro mišku ir pa-
dovanojo Važdėlių kaimą su baudžiauninkais.

– Tai gal ir žinios apie pirmųjų stačiatikių cerkvių statybą Surde-
gyje yra legendinės?

– Manoma, kad pirmąją cerkvę Surdegyje 1510 metais pastatė 
dvarininkas Bogdanas Staveckis. Tai liudijančių šaltinių nepavy-
ko aptikti. Tačiau labai tikėtina, kad stačiatikis dvarininkas galėjo 

Duoklė gimtajam kraštui: 
kada, jei ne dabar

Osvaldas JANONIS (g. 1948 m.) 
– mokslininkas bibliografas, istorikas 
ir kraštotyrininkas. Užaugo Surdegyje, 
1966 m. baigė Troškūnų vidurinę 
mokyklą, 1970 m. Vilniaus universi-
tete įgijo mokslinio bibliotekininko 
bibliografo išsilavinimą. 1971-1993 m. 
jis dėstė Vilniaus universiteto Kauno 
vakarinio fakulteto studentams biblio-
grafijos disciplinas, nuo 1982 m. buvo 
docentas.  1993-2011 m. jis dirbo 
Vilniuje, buvo Vilniaus universiteto 
Komunikacijos fakulteto docentas, nuo 
2005 m. – profesorius, nuo 2004 m. – 
habilituotas daktaras. 

O. Janonis paskelbė per 70 moks-
linių publikacijų bibliografijos mokslo 
metodologijos, bibliografijos teorijos, 
Lietuvos valstybinės ir lietuvių nacio-
nalinės bibliografijos klausimais, apie 
20 mokslo populiarinimo publikacijų, 
taip pat analitinių ir referatinių apž-
valgų, sudarė ir redagavo bibliografinių 
rodyklių, vienas ir su kitais autoriais 
parengė daugiau nei 10 žinynų. Jis yra 
Vaclovo Biržiškos pirmosios premijos 
laureatas (1996 m.).

Naujausia O. Janonio knyga.
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suteikti sau tokią prabangą. Juk ir Anykščių medinę cerkvelę, skirtą čia at-
vykstančiai žmonai Elenai, maždaug tuo pačiu laiku pastatė Lietuvos didysis 
kunigaikštis Aleksandras.

Apsireiškus Dievo Motinai, Biržų seniūnas Aleksejus Fiodorovičius pasta-
tė naują cerkvę. Jos egzistavimo faktą jau galime pagrįsti istoriniais šaltiniais 
– išliko antiminso, kurį pasirašė Kijevo metropolitas Jovas, teksto nuorašas. Iš 
šaltinių žinoma, kad jau 1614 m. Surdegyje buvo popas (rusų šventikas). O 
apie kitų cerkvių statybą išliko gausūs istoriniai šaltiniai.

– O kada vienuolynas buvo uždarytas? Tai irgi įdomus Surdegio istorijos 
puslapis...

– Švenčiausiojo Sinodo nurodymu 1915 m. rugsėjį vienuoliai buvo eva-
kuoti į Maskvą. Ilgą laiką ir buvo manoma, kad tada vienuolynas nustojo 
egzistuoti. Neseniai archyvuose aptikau, kad vienuolyno istorijoje egzistuoja 
Maskvos laikotarpis. Pasirodo, vienuolynas evakuacijoje dar veikė iki 1917 
metų pabaigos – buvo laukiama, kol baigsis karas, ir vienuoliai galės grįžti į 
Surdegį. 

Tačiau Rusijoje įvyko Spalio perversmas, o Lietuva pasiskelbė savarankiš-
ka Respublika. Vienuolyno žemė buvo nacionalizuota, Soboro cerkvė atite-
ko katalikų bažnyčiai, kitoje cerkvėje įsikūrė klebonija, brolijos korpuse iš 
pradžių veikė vaikų prieglauda, jame įsikūrė savo būsto neturėję gyventojai 
ir pieno perdirbimo bendrovė, o svečių namai atiteko mokyklai. Taip vienuo-
lyno istorija ir nutrūko.

– Jūsų leidinys tarsi liudija, kad visas Surdegio miestelio ir jo apylinkių 
gyvenimas beveik tris šimtus metų sukosi apie vienuolyną, buvo glaudžiai 
su juo susietas...

– Iš tikrųjų taip ir buvo. Vienuolynas buvo pagrindinis Surdegio krašto 
žmonių darbdavys. Užsakymų nuolat gaudavo ir vietos amatininkai, ir pre-
kybininkai, ir bajorai, ir valstiečiai. Nemažai pelno atnešdavo ir piligrimai, į 
religines šventes kelioms dienoms atvykstantys maldininkai. Juos reikėdavo 
apgyvendinti, pamaitinti, pašerti jų kelioninius arklius. 

– Surdegio vienuolyno vardas susijęs su žymiais politikos, dvasininkijos, 
meno veikėjais. Paminėkite nors žymesniuosius...

– Vienuolyno vardas buvo žinomas didiesiems politikos veikėjams. Kara-
liai Augustas II ir Augustas III savo privilegijose stačiatikių vienuolynams mini 
ir Surdegio vienuolyną. Po stačiatikių skundu Rusijos carui Petrui I pasirašė 
ir Surdegio vienuolyno atstovas. Be to, šis caras vienuolynui paaukojo 50 
dvirublinių červoncų.

Vienuolyno globėjai buvo bajorai Aleksandras (1590-1653), Samuelis-
Levas (1625-1695) ir Jonas (1592-1640) Oginskiai, bajoras Liudvikas Tiške-

vičius. Kamerfreilina Ana Orlova-Česmenskaja (1785-1848) 
vienuolynui paaukojo 5 tūkst. rublių sidabru. Pinigų vienuo-
lyno remontui 1864 m. skyrė generalgubernatorius Michailas 
Muravjovas, už žiaurumą su sukilėliais tuo metu vadintas 
Koriku.

Iš žymių vienuolyno lankytojų galima paminėti Šiaurės 

SURDEGIS – miestelis ir kaimas 
Troškūnų seniūnijoje už 10 kilometrų 
į šiaurės vakarus nuo Troškūnų. Įsikū-
ręs į šiaurės rytus nuo siaurojo gele-
žinkelio Panevėžys-Anykščiai linijos. 
Vakariniu kaimo pakraščiu teka upelė 
Vašuoka – Viešintos kairysis intakas, 
per miestelį teka upelė Šaka – dešiny-
sis Vašuokos intakas. Ribojasi su Pet-
kūnų, Važdėlių, Pasausių, Mitošiūnų, 
Mitrų, Jovarų, Umėnų, Šlapių, Paka-
pės ir Miškalaukio kaimais, Zavadiš-
kio viensėdžiu.

Yra 108 sodybos – 244 gyvento-
jai, dar 16 gyventojų įsikūrę Surdegio 
kaime ir 7 – Surdegio geležinkelio 
stoties gyvenvietėje (2001 m.). Mies-
telis yra Surdegio seniūnaitijos cen-
tras (nuo 2009 m.). Nuo 2011 m. Sur-
degyje yra Geležinkelio, Liepų, Pušų, 
Saulės, Sodų ir Troškūnų gatvės.

Vietovės pavadinimas kildinamas 
iš bendrinio žodžio „sudegęs“ ir pasa-
kojimų, kad čia gyvulius ganę pieme-
nys kepė lauže sūrį, bet kol sugaudė 
bandą, šis jau buvo sudegęs.

Surdegio dvaras minimas XV a., 
tuomet jį valdė Ščytaičiai ir Staveckiai. 
Rašytiniuose šaltiniuose minima, jog 
1510 m. vietinis dvarininkas Bogda-
nas Ščytas-Staveckis pastatė medinę 
Surdegio koplyčią, o gal ir bažnyčią, 
tik nežinia, ar ji buvo katalikų, ar 
stačiatikių, ar unitų. 1530 m. šalia 
koplyčios šaltinėlio apsireiškus Švč. 
Mergelei Marijai, ten buvo pastatyta 
Švč. Trejybės bažnyčia. 

XIX a. pradžioje Surdegio dvaras 
priklausė Koscialkovskiui, nuo 1845 

Brolijos korpusas XX a. pradžioje – kol dar buvo nesubjaurotas 
Surdegio pieno bendrovės. Foto: Raimondo Guobio archyvas.

Surdegio bažnyčia (buvusi Šv. Dvasios cerkvė) XX a. pir-
mojoje pusėje. Foto: Balio Kašponio albumas. 
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Vakarų krašto viršininką Konstantiną Kaufmaną (1818-1882), Kauno guber-
natorių Aleksejų Rogovičių (1858-po 1921). Vienuolyne lankėsi ir Kauno 
vyskupas Kirilas (1817-1896), Rusų stačiatikių cerkvės vyskupas Tichonas 
(1865-1925), Lietuvos ir Vilniaus arkivyskupas Juvenalijus (1836-1904) ir kiti 
stačiatikių hierarchai.

Su šiuo vienuolynu yra susijęs gausus menininkų būrys. Soboro cerkvės 
ikonostasą 1872-1874 m. atnaujino dailininkai Grigorijus Sokolovas ir Kons-
tantinas Šparvartas. Ikonas 1889 m. vienuolyno cerkvei nutapė garsusis Vasi-
lijus Vasiljevas (1828-1894). Surdegio stebuklingosios Dievo Motinos ikoną 
ir vienuolyno vaizdus savo graviūrose įamžino dailininkai Karlas Vėjerma-
nas, Eduardas Damiuleris, Aleksandras Adamovas, Laurentijus Seriakovas. 
Brolijos korpuso pastatą projektavo žinomas architektas Tomašas Tišeckis. 
Surdegyje meldėsi garsi rusų-šveicarų dalininkė Marijana Veriovkina (1860-
1938) – išliko jos laiškas su autentiškais įspūdžiais.

Rusų rašytojas, publicistas, teisininkas Aleksandras Žirkevičius parašė dvi 
knygas apie archimandritą Zosimą (Dmitrijų Rašiną, 1840-1912), kuris mirė 
Surdegio vienuolyne. Ant Surdegio stačiatikių kapinių nakvojo kirasyras, ro-
tmistras, vėliau baltojo judėjimo dalyvis Georgijus Goštautas (1891-1953)... 
Apie juos visus mano žinyne yra atskiri straipsneliai.

– Surdegio Dievo Motinos ikona žinoma viso pasaulio stačiatikiams. Kuo 
ji tokia svarbi ir kur ji dabar yra?

– Šios ikonos vardas įrašytas į stačiatikių kalendorių, todėl kiekvienas ti-
kintysis yra bent jau jį girdėjęs. 

O kur ji dabar?.. Man irgi ilgą laiką rūpėjo toks klausimas – kuri gi iš 
žinomų ikonų su tuo pačius atvaizdu yra tas Surdegio „originalas“. Pasirodo, 
stačiatikiams tai nėra svarbu, nes visos jos turi tą pačią „galią“. Man atrodo, 
kad seniausia ikona dabar yra Rusijoje, tik nežinia, kokiame mieste ir cerkvė-
je. Išsiaiškinti ikonų amžių yra svarbu tik meno istorikui, tačiau tuo dar nė 
vienas neužsiėmė.

O Surdegio ikonos kopijos plačiai paplito po Lietuvą ir Rusiją: jos yra Kau-
no Apreiškimo Švč. Dievo Motinai sobore, Panevėžio Viešpaties Prisikėlimo 
cerkvėje, Lebeniškių Šv. Kankinio Nikandro, Pskovo ir Rygos Šv. Aleksandro 
Neviškio šventovėse bei kitur. Surdegio Dievo Motinos altoriaus stalas buvo 
vėliau sugriautoje Nikolskoje prie Edomos (Rusijos Federacija) cerkvėje.

Tarptautinės dvasinės ir švietėjiškos programos „Po Dievo Motinos 
žvaigžde“ metu 2007-2008 m. viena tokia Surdegio ikona buvo vežiojama 
po visą Rusiją. 2011 m. pab. – 2012 m. pr. ji buvo eksponuojama net ir Ispa-
nijos mieste Santjago-de-Kompostela šalia garsiausių Rusijos ikonų. Sukurtas 
nuostabus akatistas Surdegio Dievo Motinos ikonai.

– Jūs pirmasis prakalbote apie Surdegio vienuolyno ansamblį kaip mūsų 
krašto architektūrinę vertybę. Kokie pastatai jį sudaro?

– Vienuolyno ansamblis – tai 1812 m., lygiai prieš 200 metų, pastatyta Šv. 
Dvasios soboro cerkvė, kurioje dabar įsikūrusi katalikų bažnyčia, 1807 m. 
pastatyta Švč. Dievo Motinos Dangun Ėmimo cerkvė – dalį šio pastato dabar 

m. – Vincentui Tanskiui. Surdegio 
kaimas augo prie šio dvaro, 1859 m. 
kaime buvo 4 sodybos ir 40 gyventojų, 
o 1896 m. Surdegyje jau gyveno 185 
žmonės. XIX a. pabaigoje Surdegio 
dvaras priklausė Jelizavetai Komar, bet 
1894 m. jis buvo išparduotas dvide-
šimčiai savininkų ir sunyko.

Stačiatikių Šv. Dvasios vienuo-
lynas Surdegyje buvo įkurtas XVII a. 
pradžioje. Nuo XVII a. vidurio apie 
200 metų Surdegio vienuolynas buvo 
vienas svarbiausių stačiatikių veiklos 
centrų ne tik Lietuvos teritorijoje, bet ir 
visame Baltijos regione. XIX a. viduryje 
Surdegis buvo visos Kauno gubernijos 
stačiatikių dvasinis centras, iki 1842 m. 
– vienintelė vieta Kauno gubernijoje, 
kur būrėsi bendrauti visi joje gyvenę 
rusai. 1915 m., artėjant Pirmojo pasau-
linio karo frontui, rugpjūčio mėnesį 
vienuoliai stačiatikiai su visu turtu pasi-
traukė į Rusiją. 

1917 m. vokiečių administracija 
Surdegio bažnyčią su buvusio vie-
nuolyno pastatais atidavė katalikams. 
Į Surdegį paskirtas kunigas filialistas 
Matas Nakas netrukus ją pašventino 
Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų 
titulu. Iš pradžių bažnyčia buvo fili-
jinė, nuo 1926 m. iki šiol yra parapijos 
centras, priklausė Raguvos dekanatui, 
dabar yra Anykščių dekanato parapija. 
1918-1921 m. Surdegio bažnyčios 
kunigas filialistas Anicetas Meškauskas 
suremontavo bažnyčios išorę, kad ji 
nebeprimintų cerkvės Šiuo metu Sur-
degio parapiją administruoja Troškūnų 
klebonas kan. Saulius Filipavičius.

Surdegio kapinės, esančios už 1 
km į vakarus nuo bažnyčios, veikian-
čios, jose laidojama. Yra ir senosios 
Surdegio stačiatikių kapinės.. 

1897-1899 m. pro Surdegį buvo 
nutiestas siaurasis (750 mm pločio 

Surdegio bažnyčios ir vienuolyno ansamblis XXI a. pradžioje. Foto: VŽM, Rasa Bražėnaitė.
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užima paštas, dviem etapais, 1807 ir 1854 m., pastatytas brolijos korpusas – 
jį įsigijo privatus asmuo, pastatas netvarkomas ir yra avarinės būklės, 1869 
ir 1889 metais pastatytos koplyčios – išlikusi koplyčia šiuo metu perduota 
Panevėžio rusų kultūros centrui, taip pat avarinės būklės, o taip pat ir tvora. 
Vienuolynas 1853 m. turėjo 15 įvairios paskirties pastatų. Iš jų gerai išsilaikė 
pirtis, kurioje dabar gyvena du gyventojai.

– Knygoje daug vietos skyrėte vienuolių ir naujokų biografijoms. Iš kur 
jie buvo kilę, iš kokių vienuolynų jie būdavo perkeliami į Surdegį?

– Pavyko sukaupti žinių apie pusantro šimto vienuolių ir naujokų. Jie bu-
vo kilę iš Jaroslavlio, Kijevo, Kursko, Novgorodo, Oriolo, Penzos, Podolės, 
Poltavos, Tverės, Volynės ir kitų Rusijos gubernijų. Labiausiai išsilavinę buvo 
vienuolyno vyresnieji (viršininkai) – archimandritai. Iš jų paminėtini Feodosijus 
(Aleksandras Kurganovičius, apie 1817-1900), Feofilas (Fiodoras Uspenskis, 
1816 ar 1819-1888), Serafimas (Georgijus Fiodorovas, apie 1843-1890), Varfo-
lomėjus (Nikanoras Smoličius, apie 1829-1900). Beje, igumenas Nikolajus (Si-
adkovskis, apie 1792-1852) ir jerovienuolis Longinas (Šavurskis, apie 1802-...) 
buvo baigę Vilniaus universitetą. Vienuoliai ir naujokai buvo atsiunčiami ir 
perkeliami iš Berezvečės, Borunės, Gardino, Pažaislio, Žirovicų ir, aišku, iš 
abiejų Vilniaus stačiatikių vienuolynų – Šv. Dvasios ir Švč. Trejybės.

– Skaitytoją, be abejo, sudomins ir paprastai literatūroje neliečiama vie-
nuolyno veiklos sritis – ūkinė-finansinė...

– Buvau užsibrėžęs tikslą kompleksiškai pristatyti vienuolyną – ne vien tik 
jo dvasinę ir švietėjišką veiklą. Vienuolynas gaudavo pajamų aukomis, parduo-
damas žvakes, imdamas mokestį už patarnavimus, plėtodamas žemdirbystę 
ir gyvulininkystę. Jį rėmė valstybė. Vienuolynas nuomojo savo ariamą žemę, 
pievas, miškus, sodus, malūnus ir ežerus. Jam atiteko uždaryto Žemaičių Kal-
varijos vienuolyno turto dalis. Vienuolynas turėjo santaupų banke ir gaudavo 
nemenkas palūkanas.

Būdavo ir daug išlaidų. Pinigų reikėjo mokesčiams, dažniems pastatų 
remontams, gyvuliams įsigyti, darbininkams atsilyginti, pastatams šildyti ir 
apšviesti, dvasinei ir švietėjiškai veiklai plėtoti, religiniams leidiniams prenu-
meruoti, mokyklai ir prieglaudai išlaikyti, vienuolių kelionėms, cerkvių reikme-
nims įsigyti...

– Spaudoje teko skaityti, kad Surdegyje veikęs ne stačiatikių, o bazilijonų 
vienuolynas. Ar tai tiesa?

– Tai tikras melas – gal net ir sąmoningas. Surdegio vienuolynas, kiek jis čia 
veikė, visą laiką priklausė stačiatikiams.

– Surdegio vienuolynas išgyveno pakilimo ir nuosmukio laikotarpius. Kaip 
šiame leidinyje jie atsispindi?

– Taip, šimtametėje vienuolyno istorijoje visko buvo. XVIII a. 9-ajame de-
šimtmetyje vienuolyne tebuvo likę du vienuoliai, visas tikinčiųjų aukas išsivež-
davo Vilniaus Šv. Dvasios vienuolynas, kuriam jis priklausė. Vienu metu buvo 
manoma, kad greit jį uždarys. Surdegio vienuoliams jau buvo parengtos vietos 
Pažaislio vienuolyne.

Tada nuo sunaikinimo išgelbėjo sprendimas Surdegio vienuolynui suteikti 

vėžės) geležinkelis Panevėžys-Anykš-
čiai-Utena-Švenčionėliai, už 2 kilome-
trų į pietus nuo miestelio centro pasta-
tyta Surdegio stotis. 1922 m. Surdegio 
geležinkelio stotyje buvo atidaryta pašto 
agentūra, kuri 1928 m. perkelta į Sur-
degį. Nuo 1999 m. reguliarūs reisai 
siauruoju geležinkeliu nutrūko, jo linija 
ir Surdegio geležinkelio stotis naudo-
jama turistinėms pramogoms. 2007 m. 
kultūros paminklas Surdegio geležinke-
lio stotis buvo atnaujinta, sutvarkytas 
autentiškas jos interjeras, įrengta isto-
rinė ekspozicija, vyksta renginiai. 

Nepriklausomos Lietuvos metais 
Surdegis priklausė Subačiaus valsčiui. 
1920 m. Surdegyje susikūrė vartotojų 
bendrovė „Šviesa“, 1923 m. – Surde-
gio žemės ūkio draugija, nuo 1927 m. 
veikė Lietuvos centralinės galvijų kon-
trolės sąjungos Surdegio skyrius. 1925 
m. Surdegyje, vienuolyno pastatuose, 
buvo įsteigta Surdegio pieno perdir-
bimo bendrovė, nuo 1927 m. įrengusi 
garinę pieninę. 1937 m. šiai bendrovei 
priklausė 132 nariai, per metus ji paga-
mino 111 tonų sviesto. 

Seniausia žinoma Surdegio stačia-
tikių parapijos pradinė mokykla prie 
vienuolyno veikė 1873 m., vaikus joje 
be jokio užmokesčio mokė išsilavinę 
vienuoliai. 1919 m. rugsėjo 15 d. pra-
dėjo veikti valdinė lietuviška pradžios 
mokykla, joje mokėsi 50-60 mokinių, 
vedėju dirbo B. Brazauskas, mokytoja 
– A. Dokolskienė, Surdegyje dirbusi 
1919-1924 m. 1923-1944 m. Surde-
gio pradžios mokykloje mokytojavo ir 
jai vadovavo vargonininkas ir chorve-
dys Boleslovas Kašponis.  Po Antrojo 
pasaulinio karo veikė Surdegio aštuon-
metė mokykla, 1967-1968 m. – vidu-
rinė, vėliau – vėl aštuonmetė, pagrin-
dinė. 2001 m. Surdegio pagrindinė 
mokykla buvo pertvarkyta į Troškūnų 
Kazio Inčiūros vidurinės mokyklos pra-

Surdegio Švč. Dievo Motinos Dangun ėmimo (žieminė) cerkvė XIX 
a. pradžioje. Kopija iš Aleksandro Žirkevičiaus knygos.

Surdegio bažnyčia (buvusi Šv. Dvasios cerkvė) XX a. 
pirmojoje pusėje. Foto: Balio Kašponio albumas.
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Duoklė gimtajam kraštui: kada, jei ne dabar

dinio ugdymo skyrių, o 2010 m., kai 
nebeliko vaikų, šis skyrius uždarytas.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Sur-
degio buvo ištremti į Sibirą 38 asmenys. 
Nuo 1944 m. iki 1988 m. birželio 22 
d. veikė Kupiškio apskrities Subačiaus 
valsčiaus (vėliau – Troškūnų, Anykščių 
rajono) Surdegio apylinkė. Ją likvidavus, 
dalis apylinkės buvo prijungta prie Troš-
kūnų, dalis – prie Viešintų apylinkių. 

1949 m. kaimas buvo įjungtas 
į Surdegio kolūkį, vėliau priklausė 
„Aušros” kolūkiui, o 1960-1991 m. 
– vėl Surdegio kolūkiui, kol šis iširo. 
Nuo 1960 m. sausio 30 d. iki 1991 m. 
lapkričio 1 d. Surdegis buvo Surdegio 
kolūkio centrinė gyvenvietė.

Surdegyje XIX a. antrojoje pusėje 
veikė stačiatikių vienuolyno biblioteka, 
turėjusi nedaug knygų, tačiau tarp jų 
buvo ir XVIII a. leidinių. 1949 m. Sur-
degyje buvo atidaryta viešoji biblioteka, 
kuri iki šiol veikia kaip Anykščių rajono 
savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo 
Didžiulių viešosios bibliotekos pada-
linys. Bibliotekoje veikia lėlių teatras 
„Buratinas“, įrengtas etnografinis kam-
pelis, ji pasižymi kraštotyrinės  veiklos  
tradicijomis ir dažnais susitikimais su 
kraštiečiais menininkais. Nuo 2008 m. 
Surdegio bibliotekoje veikia viešosios 
interneto prieigos taškas.

Surdegyje 1928 m. gimė tauto-
dailininkas, medžio drožėjas Vitalis 
Kirsnys, 1930 m. – kunigas Jonas Laba-
kojis, 1931 m. – aktorius Algimantas 
Masiulis, 1932 m. – ekonomistas 
Arvydas Pajuodis, 1933 m. – moksli-
ninkas muzikologas Karolis Rimtautas 
Kašponis, 1935 m. – žurnalistas Algir-
das Kratulis, 1940 m. – pedagogas ir 
publicistas Povilas Lapeikis, 1951 m. 
– mokslininkas inžinierius Valentinas 
Skaržauskas, 1966 m. – pedagogė ir 
visuomenininkė Violeta Mackelytė-Za-
blockienė.

III klasę. Iš iždo jam kasmet pradėta mokėti 1540 rublių sidabru, vėliau ši suma 
buvo padidinta iki 1840 rublių. Vienuolyne buvo 13 etatų. Jį gausiai parėmė 
Rygos stačiatikiai – Surdegio vienuolynas tapo tikra jų Meka.

– Logiškai kyla klausimas: ar daug rusų gyveno Surdegyje ir jo apylinkėse, 
kur buvo toks stiprus stačiatikių dvasinis centras?

– Rusai buvo ar bent rusiško kraujo turėjo pirmieji ir paskutinė Surdegio 
dvaro savininkė. Miestelyje ir jo apylinkėse rusų buvo mažai. 1827 m. Sur-
degyje gyveno tik keturios rusų šeimos, po vieną kitą šeimą – Mitošiūnuose, 
Jurgiškyje, taip vadinamame „Popo“ kaime. Jie buvo žemdirbiai ir darbininkai. 
Pirmoje valdinėje liaudies mokykloje 1913 ir 1914 m. tesimokė du rusų vaikai. 
Na, o 1930 m. miestelyje buvo telikusi viena rusų šeima.

– Lietuviui skaitytojui bus įdomu, kokį vaidmenį vienuolynas atliko Lietu-
vos rusifikacijos procese...

– Šitas klausimas – ne man, jis labiau skirtas religijotyrininkams, istori-
kams.

Žinyno pratarmėje skaitytojus įspėjau, kad knygoje nebus jokių vertinimų. 
Išsisukdamas nuo atsakymo galiu pacituoti Surdegio mokytojo Balio Kašponio 
žodžius, parašytus 1930 metais: „Vienuolynas, egzistuodamas čia ištisus šim-
tmečius, neįstengė nei aprusinti, nei supravoslavinti gyventojų... Kaip seniau, 
taip paskutiniais metais šio vienuolyno stovėta stačiatikių gyventojų atžvilgiu 
kaip jūroje ant salos...“. Daugiau įtakos vienuolynas galėjo turėti tik tiems lie-
tuvių vaikams, kurie lankė prie cerkvės veikusią mokyklą.

– Ar stačiatikių bendruomenė nebandė atsiimti vienuolyno žemę, pasta-
tus?

– Toks bandymas buvo, tik pavėluotas, kai Soboro cerkvė jau buvo perduo-
ta katalikams, o vienuolyno žemė išdalinta. Deja, stačiatikiai nepateikė doku-
mentų, įrodančių, kad Surdegio vienuolynas niekada nepriklausė unitams. Kai 
dabar pasigirsta stačiatikių aimanų dėl neteisingo valdžios sprendimo, tai kal-
tinti jie turi patys save. Tuomet, kai buvo sprendžiami nuosavybės klausimai, 
jie nežinojo, kur išlikę ir saugomi istoriniai dokumentai.

– Per knygos sutiktuves šią vasarą Anykščiuose teigėte, kad Surdegis esąs 
tarsi „bjaurios karpos ant gražios Anykščių krašto baltos rankos“. Ką turėjote 
omenyje?

– Lietuvoje nėra kitos katalikų bažnyčios, kurią suptų tokie pastatai vaiduo-
kliai. Daugelis iš jų – tai vienuolyno pastatai.

Savo leidiniu siekiau atkreipti aukščiausiosios stačiatikių dvasiškijos, vietos 
valdžios dėmesį į šio istorijos ir kultūros paminklo būklę. Jeigu atsirastų tikri 
šeimininkai, kurie galėtų investuoti į pastatų remontą, gal dar situaciją ir būtų 
galima išgelbėti. Kaip teisingai per knygos sutiktuves Anykščiuose pabrėžė Sei-
mo narys Jonas Šimėnas, reikia skubios vienuolyno ansamblio ateities vizijos.

– Ir paskutinis klausimas: ar leisdamas tokią knygą turėjote talkininkų?
– Man buvo labai svarbi Panevėžio stačiatikių moralinė parama ir jų suintere-

suotumas, kad toks leidinys pasirodytų. Nuoširdžiai dėkoju žinyno redaktorei Klai-
pėdos universiteto Slavistikos centro direktorei socialinių mokslų daktarei docentei 
Olgai Aleksejevai. Būdama stačiatikė, už savo darbą atlyginimo ji atsisakė.

Surdegio bažnyčios ir vienuolyno ansamblis XXI a. pradžioje. Foto: VŽM, Rasa Bražėnaitė.
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Vytautas BAGDONAS

Keliaujant plentu nuo Svėdasų Aulelių link, pravažiavus Daujočius, pakely 
pasitiks senosios Narbūčių kaimo kapinaitės. Prižiūrimos, tvarkomos, čia besiil-
sinčiųjų artimųjų nuolat aplankomos. Tvoroje, iš lauko akmenų sumūrytoje, prie 
kapinių vartų įrėžti skaičiai byloja apie šios „mirusiųjų karalystės“ atsiradimą. 
Narbūčių kapinės buvo įkurtos 1887 metais, tad šiemet joms sukanka jau 125 
metai.

Dėl kapinių vos išvengė Sibiro…

Iš Narbūčių kaimo kilęs, dabar Anykščiuose gyvenantis ir Tėviškės nepamirš-
tantis Albinas Gudonis teisėtai gali pasidžiaugti ir didžiuotis, kad šios kaimo ka-
pinės atsirado jo senelio Antano Gudonio iniciatyva. 

Albinas prisimena vaikystėje girdėtą tėvelio Rapolo Gudonio pasakojimą 
apie kapinių Narbūčiuose atsiradimą. Esą toje vietoje vieną rytmetį vietiniai gy-
ventojai surado mirusio nežinomo elgetos kūną. Būdami pamaldūs, sodiečiai 
iškasė duobę, palaidojo elgetą, pasimeldė už jo sielą ir tąkart sutarė ten įkurdinti 
kaimo kapinaites, kur amžinąjį atilsį surastų Anapiln išėję. Mat tuo metu didelia-
me Narbūčių kaime kapinių dar nebuvo. Tų kapinių steigimo iniciatorius ir buvo 
šio krašto šviesuolis, įvairų gerų darbų sumanytojas Antanas Gudonis. Jo suburti 
sodiečiai rinkosi į talkas, ruošė vietą būsimosioms kapinaitėms, rinko laukuose 
akmenis, vežė juos ir mūrijo tvorą, gamino medinius vartus. Išskobė ir medinį 
kryžių, kurį pastatė būsimųjų kapinių centre...

Šiandien, praėjus šitiek metų, sunku net ir įsivaizduoti, kad dėl kapinių kū-
rimo Narbūčiuose galėtų kilti toks didelis triukšmas, o tų darbų 
iniciatoriai patektų į kalėjimą ar net į Sibirą...

Albinas Gudonis išsaugojo savo šviesios atminties tėvo 
Rapolo užrašus. Storo sąsiuvinio kietais viršeliais puslapiuose, 
nuo laiko jau pageltusiuose, labai tiksliai ir aiškiai atpasakoti 
svarbiausi R. Gudonio gyvenimo epizodai, užfiksuoti tų laikų 
įvykiai, aprašyti sutikti žmonės, perteikti įsimintiniausi Gudonių 
šeimos faktai. 

Dienoraštį primenančiuose Rapolo Gudonio užrašuose gali-
ma perskaityti ir tokias eilutes, kurios primins kai kurias senelio 
Antano Gudonio gyvenimo akimirkas:

„1948 metais gegužės 3 d. A. A. mirė mano Tėvas Antanas 
Gudonis (bermavonės Kazimieras), gimęs buvo 1850 arba 1851 
metais, baudžiavos laikais, kada dvaruos liejosi prakaitas, aša-
ros ir kraujas, kada duonelę su pelais maišytą reikėjo žmonėms 
valgyti, kada žmogus neturėjo nei jokių teisių, buvo ujamas, 
stumdomas vergas ponų ir dvariškių. Kada mokslas buvo pras-
tiems žmonėms didelė retenybė, vos pramokdavo iš maldakny-
gės litaniją ir poterius. Toks buvo ir Antanas, pasirašyt pavardės 
nei vardo nemokėjo, raštą lietuvišką skaitė gerai, nes būdavo 
eina giedoti laidotuvėse prie mirusiųjų. Per tokį ilgą amžių daug 
visko pergyveno ir matė, tame laike buvo didelių pasikeitimų ir 
atmainų...

...Tais laikais Lietuvoje rusų valdininkų buvo visa valia ir 
valdžia jų rankose. Būdavo asesorius arba zemstvos načalnikas 
neleis tau kryžiaus arba kapų įsteigt – ir jo klausyk. Nepaklausysi 
– Sibiras, kalėjimas. A. A. Antanui taip ir atsitiko. Narbūčių kai-
mas neturėjo kapinių, nutarė pasidaryt, apsitvert kapines, pastatė 
kryžių, apmūrijo akmenine tvora. Tartum viskas baigta... Še tau, 
ir atvažiuoja iš zemstvos, paskui ir asesorius, sušaukia Narbūčių 
žmones, ieško fundatoriaus (iniciatoriaus) to darbo. Įtaria Anta-
ną, prisikabina. Šiaip taip pasiseka ruskius nulenkt kyšių būdu. 
Įsakė tik metų datas kryžiaus ir kapinių mūre užtrinti maliava ir 
vopna, kad nebūtų žymės, kokiais metais dirbtas darbas. Sibiro 
ir kalėjimo išvengta...“

Taigi, caro valdininkus Narbūčių kaimo žmonėms pavyko 
papirkti pinigais ir taip išvengti didelių nemalonumų. Kaip ir 

Šventa šimtametė giminės pareiga 

Rapolas ir Adelė Gudoniai apie 1930 m. Foto: A. Gudo-
nio albumas.

Vytautas BAGDONAS (g. 1951 
m.) – žurnalistas, kraštotyrininkas 
ir visuomenininkas, Svėdasų krašto 
(Vaižganto) muziejaus vedėjas. Nuo 
2006 m. V. Bagdonas vadovauja ir aso-
ciacijai Vaižgantiečių klubui „Pragie-
drulys“, leidžia neperiodinį šio klubo 
laikraštį „Pragiedrulių žemė“. Jis buria 
Svėdasų kraštiečius ir organizuoja šio 
krašto kultūrinius bei literatūrinius ren-
ginius, saugo Svėdasų krašto žmonių 
atminimą. 
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buvo įsakyta, kaimiečiai ant kryžiaus išraižytus metus užtepliojo dažais, o ant 
tvoros mūro esančią kapinių įkūrimo datą užtepė kalkėmis. „Patepti“ valdinin-
kai dėl naujųjų kapinių jau nebetriukšmavo, o kitiems valdininkams tos kapinės 
jokio įtarimo nebesukėlė, kai steigimo metų niekur nebesimatė. Kas gi žino, nuo 
kada tos kapinės veikia, gal dar nuo to laiko, kai Lietuva nebuvo tapusi Rusijos 
imperijos dalimi?..

Beraštis sodietis tapo teisėju

Rapolo Gudonio užrašuose tarp įdomių, įsimintinų istorinių faktų, dėmesio 
vertų prisiminimų, yra ir keletas eilučių apie jo tėvo Narbūčių kapinių įkūrėjo 
Antano Gudonio teisėjavimo metus.

„Antanui prisiėjo net teisėju volostyje 12 metų prabūti. Žinoma, tada visa 
valia buvo ruskių načalnikų, bet visgi šiek tiek užstot lietuvius buvo galima. Vie-
nąsyk įnešė teisėjai ir tarp rusų carų paveikslų pakabino katalikų kryžių. Tuo 
laiku buvo carų iškilmių diena. Atvažiuoja didelis ruskių činaunikas. Pasišaukia 
Antaną Gudonį ir išvertęs akis kaip žvėris surinka, kas išdrįso taip padaryti, kam 
Rymo krikščionių, o ne ruskas kryžius pakabintas. Tada Antanas pasiteisino, nes 
esą daugiau lietuvių Lietuvoje, o ne rusų. Žemės karalius esą sutvertas Dangiš-
kojo karaliaus ir esąs už Dangiškąjį mažesnis. Rusas načalnikas išvadino Antaną 
ir kitus lietuvius sūdžiaus arkliavagiais, užtrenkęs volosties duris ir išbėgęs į kitą 
kambarį. Bet vėliau įėjęs, visų atsiprašęs ir pasakęs, jog Dievas esąs karalius ant 
visų karalių...

Vedė žmoną Antanas, būdamas 45 metų, Anelę Šlapelytę iš Galšiškių kaimo 
Salų parapijos. Vaikus teturėjo du. Vyresnysis Mykolas mirė, turėdamas 16 metų 
amžiaus. Jaunesnysis Rapolas, prie kurio Antanas ir sulaukė tokio ilgo gražaus 
amžiaus. Rūkyt nerūkė, degtinės biškį išgerdavo, prieš mirtį tik vienerius metus 
nieko nebedirbo. Klausą turėjo gerą, akimis menkai bematė...“

Nors užrašuose sūnus apie savo šviesios atminties tėvą Antaną Gudonį pa-
rašė trumpus prisiminimus, tačiau jie akivaizdžiai byloja apie veiklų, darbštų, 
patikimą, kitų gerbiamą žmogų. Juk ne kiekvienas buvo renkamas ar skiriamas 
valsčiaus teisėju. O Antanas tokias atsakingas pareigas ėjęs net 12 metų! Gana 
keista, žiūrint iš šių dienų pozicijų, kad teisėju dirbo žmogus, nebaigęs jokių 
mokslų, net pradžios mokyklos. Vien tik pramokęs skaityti namuose iš malda-
knygės, Antanas Gudonis nemokėjo rašyti, netgi pasirašyti. Bet pakako žinių, 

Gudonių šeima Narbūčiuose apie 1935 m. (iš kairės): Antanas Gudonis, jo žmona Anelė Šlapelytė-Gudonienė, jo sūnus 
Rapolas su savo sūnumi Mykolu ant rankų, Rapolo žmona Adelė Gudonienė su dukrele Alma ir kartu gyvenusi auklė Pa-
jarskaitė. Foto: A. Gudonio albumas.

NARBŪČIAI – kaimas Svėdasų 
seniūnijoje už 8 kilometrų į rytus nuo 
Svėdasų. Ribojasi su Aulelių, Padva-
rių, Drobčiūnų, Daujočių ir Liepagirių 
kaimais. Kaime yra Narbūčių ežeras, 
pietiniu pakraščiu kaimas remiasi į 
Juodkalnio mišką, kaimą kerta Svėda-
sų-Užpalių kelias. 

Kaime yra 16 sodybų – 33 gyven-
tojai (2001 m.). Priklauso Aulelių 
seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

Narbūčiai (Narbucie) minimi 
Ukmergės apskrities seniūnijų 1765 
m. inventoriuose, tuo metu priklausė 
Lietuvos Didžiajam kunigaikščiui. 
XIX-XX amžių sandūroje Narbūčių 
kaime buvo 30 kiemų – 186 gyven-

Rapolo Gudonio užrašai pasakoja ir apie 
XIX a. gyvenimą. Foto: V. Bagdonas.
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išminties, kad galėtų būti valsčiuje teisėju, dideliu autoritetu, patarėju ir pagalbi-
ninku sodiečiams, gimtojo krašto šviesuoliu. Kiek visokių negandų, vargų būta jo 
gyvenime – kad ir 1908 metais kilęs gaisras, sunaikinęs visus trobesius. Reikėjo 
nepalūžti, nepasiduoti nevilčiai, vėl susikurti naują gyvenimą...

Beje, ir Antano Gudonio žmonos Anelės būta šviesios asmenybės. Juk ji buvo 
kilusi iš garsios kultūrininkų, šviesuolių, lietuvybės puoselėtojų Šlapelių giminės. 
Savo užrašuose sūnus Rapolas ir motinai negailėjo gražių žodžių:

„1945 metais spalio 15 d. A. A. mirė mano Motina Anelia (bermavonės Bar-
bora) vardu. Gimusi 1867 m. kovo mėn., pragyveno šiame pasauly 78 m. Daug 
matė vargo vargingo...“ 

Toliau sūnus aprašė, kaip motina pergyveno karus ir pokarių suirutes, kokius 
sunkumus patyrė pirmaisiais sovietinės okupacijos metais.

„Tai tokiais laikais gyventi teko nabašnikei mano Motinai, kurios gyvenimas 
buvo vargingas“, – užbaigė savo prisiminimus Rapolas Gudonis.

Gyvulius gynė per kapines

Kolūkiniais metais už Narbūčių kapinių buvusi darbščių ūkininkų Ziberkų 
sodyba operatyviai buvo pritaikyta vietos valdžios poreikiams. Sodybos šeimi-
ninkai, vengdami tremties, iš gimtųjų namų laikinai pasitraukė į Kauną pas gimi-
nes. Ištuštėjusiuose namuose tuomet įsikūrė kolūkio kontora ir Aulelių apylinkės 
tarybos vykdomasis komitetas.

Savaime suprantama, kelias pro kapines tuoj atgijo – daug ko prisireikdavo 
kolūkio kontoroje ar apylinkėje. Tai ir važiavo žmonės: kas dviračiais, kas ar-
kliais, o kas ir motociklais, mašinomis ar net traktoriais. Būdavo, koks sunkveži-
mis ar traktorius nebeišsitenka kaimo kelyje ir užkabina kapinių tvorą, išgriauna 
sumūrytus akmenis.

O kalnelis, esantis visai šalia kapinių, kolūkmečiu pritiko kaip gyvulių pa-
krovimo aikštelė. Prireikdavo išvežti gyvulius į mėsos kombinatą – o kaip kitaip 
juos į mašiną sukelsi? Žinoma, buvo galima sukalti specialius medinius paaukš-
tinimus gyvuliams suvaryti, bet kam gi gaminti? Surasdavo kur kokį kalniuką, 
aukštumėlę ir tuo naudodavosi. Narbūčiuose tam geriausiai tiko šalia kapinių 
esantis kalnelis. Taip buvo išgriauta ir dalis kapinių tvoros. Nedaug trūko, kad 
tvoros išvis nebeliktų.

Savo tėvo vargus, kapines kuriant, atmindamas, Rapolas Gudonis negalėjo 
ramiai žiūrėti į tokį barbariškumą. Jis kreipėsi į tuometinį Aulelių apylinkės pir-

Albinas Gudonis saugo savo senelių ir tėvų šviesų atminimą 
ir rūpinasi Tėviškėje esančiomis kapinaitėmis. Foto: V. Bag-
donas.

tojai. 1913 m. kilus gaisrui, sudegė 
pusė kaimo trobesių. Dar prieš Pirmąjį 
pasaulinį karą kaimas buvo išskirstytas 
į vienkiemius, tuomet turėjo 327 ha 
žemės. 1923 m. kaime buvo 34 sody-
bos – 168 gyventojai.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Nar-
būčių buvo ištremti į Sibirą 4 asme-
nys. 

1949 m. kaimas buvo įjungtas į 
kolūkį „Pažanga“, vėliau priklausė 
„Laisvės“, N. Chruščiovo vardo, 
„Naujo gyvenimo“, „Aušros“, Daujo-
čių kolūkiams, kol 1992 m. ūkis iširo, 
kaime vėl pavieniui ūkininkaujama, 
vyrauja smulkūs ūkiai.

Priklauso Svėdasų parapijai. Seno-
sios kaimo kapinės Antano Gudonio 
(1850-1948) iniciatyva atidarytos 
1887 m., XX a. antrojoje pusėje buvo 
nustota jose laidoti, bet XX a. pabai-
goje jos vėl atgijo. Kapinės aptvertos 
mūrine tvora, kapai prižiūrimi.

Narbūčiuose 1903 m. gimė 
agronomas Vladas Bublys, 1907 m. 
– inžinierius hidrotechnikas Jonas 
Ziberkas, 1909 m. – pedagogas Kazys 
Budrys, 1910 m. – inžinierius staty-
bininkas Benonas Ziberkas, 1921 m. 
– laisvės gynėjas, partizanas Stasys 
Gimbutis-Rūkas, 1930 m. – peda-
gogė ir muziejininkė Alma Gudonytė, 
1932 m. – zootechnikas mokslininkas 
Vaclovas Buitvydas, 1946 m. – archi-
tektas mokslininkas Leonidas Pranas 
Ziberkas.

Gudonių šeimos kapas Narbūčių kapinėse 2008 m. Foto: TK.
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mininką Kazį Kežutį, kad gyvulių krovimas į sunkvežimius prie kapinių būtų nu-
trauktas, o išgriauta tvora – atstatyta. Nors dabar jau šviesios atminties K. Kežutis 
ir buvo komunistas, tačiau jo būta tolerantiško vadovo, ūkiško, jautraus žmogaus. 
Jis neliko abejingas sodiečio R. Gudonio žodžiams, pasirūpino, kad kolūkis į ka-
pines atsiųstų keletą statybininkų, skirtų statybinių medžiagų. Padedant Rapolui 
Gudoniui, išgriauta kapinių tvoros dalis buvo atstatyta, visa tvora atnaujinta ir 
sutvirtinta. Vietoje sutrešusių kapinių vartelių buvo įrengti nauji – metaliniai.

Tai buvo 1966-aisiais. Dabar ir tokią datą galima surasti ant Narbūčių kapinių 
tvoros. Tuo metu savo tėvo Antano Gudonio rūpesčiu įkurtas kaimo kapines nuo 
išniekinimo ar visiško sunaikinimo išgelbėjo jo sūnus Rapolas Gudonis. 

Dabar atėjo ir Albino Gudonio laikas...

Senelių ir tėvų pavyzdžiu

Narbūčių kapinėse, po aukštaūgiais medžiais, ilsisi šių kapinių steigimo inici-
atorius, valsčiaus teisėjas Antanas Gudonis su  ištikima savo gyvenimo palydove 
Anele. Čia amžinajam poilsiui atgulė ir jų sūnus Rapolas Gudonis su žmona 
Adele. Gimtinės žemelė priglaudė ir kitus Gudonių giminės narius.

Ir kaimo kapinaitėmis, ir savo artimųjų kapais nuoširdžiai rūpinasi Albinas 
Gudonis, vis apsilankantis Tėviškėje. Gimtosios Albino sodybos Narbūčiuose jau 
nebėra, tačiau jis nusipirko trobą kaimyniniame Drobčiūnų  kaime, kad būtų ar-
čiau gimtojo krašto, arčiau artimųjų kapų. Šiltesniu metų laiku Albinas Gudonis 
palieka butą Anykščiuose ir įsikuria kaimo sodyboje.

Kai 2010-ųjų vasarą Anapilin iškeliavo Albino sesuo muziejininkė, pedago-
gė, mokslininkė, visuomenės veikėja, garsių Lietuvoje švietėjų ir kultūrininkų 
Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejaus Vilniuje įkūrėja ir ilgametė direktorė dr. Alma 
Gudonytė, jos laidotuvėmis rūpinosi brolis. Po pamaldų Svėdasų Šv. arkangelo 
Mykolo parapijos bažnyčioje urna su jo sesers palaikais buvo iškilmingai palai-
dota šalia artimųjų Narbūčių kapinėse. Albinas Gudonis, dėkodamas visiems, 
palydėjusiems seserį į paskutiniąją kelionę, tądien pasakojo apie begalinį Almos 
norą po mirties atgulti šalia senelių ir tėvelių gimtųjų Narbūčių žemėje...

Ilgą laiką tas kapinaites puošė senutėlis medinis kryžius. Bet jis taip sutrešo, 
sulinko, kad stipresniam vėjui papūtus, galėjo nuvirsti tiesiog ant kapų ar net juos 
tvarkančių žmonių. Tada Albinas Gudonis pasirūpino, kad labai jau varganai 
atrodantis ir net pavojų keliantis kryžius būtų nupjautas ir pagal visas katalikų 
tradicijas sudegintas. Albino rūpesčiu vietoj senojo buvo pastatytas naujas orna-
mentuotas kryžius.

„Kitaip pasielgti aš net negalėčiau. Juk tas kapines prieš 125 metus steigė ma-
no senelis Antanas su kitais giminaičiais, kaimynais. Kapinėmis rūpinosi ir tėvas 
Rapolas, artimųjų kapus prižiūrėjo ir mano senelė, ir motina.

Pagarba mirusiesiems, jų amžinojo poilsio vietų tvarkymas tikriems lietu-
viams yra įaugę į  jų širdis, ta graži tradicija perduodama iš kartos į kartą. Štai 
kodėl negaliu likti abejingas taip brangioms ir artimoms  Narbūčių kapinaitėms“, 
– sakė Albinas Gudonis. 

Dabartinės Narbūčių kapinės. Foto: V. Bagdonas.

Alma GUDONYTĖ (1930-2010) 
– mokslininkė pedagogė ir muzieji-
ninkė. Narbūčiuose gimusi ir keturių 
vaikų šeimoje su trim jaunesniais bro-
liais užaugusi Rapolo Gudonio (1899-
1975) ir Adelės Žekonytės-Gudonie-
nės (1907-1978) duktė. 1938-1942 m. 
mokėsi Aulelių pradinėje mokykloje, 
1942-1950 m. baigė Svėdasų vidurinę 
mokyklą, 1954 m. Vilniaus pedagogi-
niame institute įgijo lietuvių kalbos ir 
literatūros mokytojos išsilavinimą. 

Nuo 1961 m. iki gyvenimo pabai-
gos ji gyveno ir dirbo Vilniuje. 1961 
m. ji buvo Pedagogikos mokslinio 
tyrimo instituto vyriausioji laborantė, 
1961-1971 m. – šio instituto vyriau-
sioji mokslo darbuotoja, 1971-1991 
m. – mokslinė sekretorė.

1991-2010 m., iki gyvenimo 
pabaigos, A. Gudonytė buvo Marijos ir 
Jurgio Šlapelių namo-muziejaus kūrėja 
ir direktorė. Ji mirė 2010 m. rugpjūčio 
27 d. Vilniuje, urna su jos palaikais 
buvo palaidota Narbūčių kaimo kapi-
nėse šeimos kape.

Narbučių kapinių tvoroje įmūrytas akmuo liudija 
1887-uosius metus. Foto: TK.

n
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Tautvydas KONTRIMAVIČIUS

„Kupiškėnai, laikydami žmogų savu, ima į jį kreiptis „tu“. Anykštėnai 
kitokie – jie saviškį tarpusavyje ima vadinti „mūsų“. Džiaugiuosi, kad po 
septyniolikos metų Anykščių parapijoje ir mane jau pavadina „mūsų klebo-
nas“ – vadinasi, tapau čia savu“, – taip rugpjūčio 24-ąją, per Šv. Baltramie-
jų – gandrų išskridimo dieną, kalbėjo anykštėnams kanauninkas Stanislovas 
Krumpliauskas.

Dar po poros dienų, paskutinį rugpjūčio sekmadienį, per iškilmingas pa-
maldas jis keliskart kartojo „ačiū“ anykštėnams, dėkodamas už jį stebinusį 
šio krašto žmonių pamaldumą ir ragindamas – svarbiausia – saugoti lietuviš-
kumą, Lietuvos dvasią, nesiblaškyti tarp abejotinų vertybių.

Tomis paskutiniosiomis praėjusios vasaros dienomis dvasininkas, aštuo-
nioliktą savo gyvenimo vasarą praleidęs Anykščiuose, buvo jau vieną koją iš 
jų iškėlęs, žengdamas į rytus, Dusetų (Zarasų r.) link. Kone kasdien skiriant 
laiko atsisveikinimams, jam teko perklausyti ilgą nuveiktų darbų sąrašą, per-
žvelgiant savo metus Anykščiuose lyg atverstą gyvenimo knygą.

Anykščiai paliks neišdylančių pėdsakų ir paties dvasininko atmintyje. 
Tarnaudamas Anykščiuose ir anykštėnams, S. Krumpliauskas pirmąkart tapo 
kunigu dekanu, čia jis sulaukė kanauninko titulo, už jaunystės stiprybę čia 
buvo pripažintas Laisvės kovų dalyviu. 

Tik Anykščiuose dvasininkas pirmąkart prakalbo ir apie tai, kad jis – kil-
mingos, bajoriškosios Kromplevskių giminės palikuonis, niekada nesiekęs 
tam teikti ypatingos svarbos, bet jautęs atsakomybę ir pareigą garbingai tęsti 
herbu „Korab“ paženklintą giminės istoriją.

Anykščiuose jis subrendo kaip dvasininkas, patirdamas įsimintiniausius 
dvasinės tarnystės momentus – ypač lydėdamas į paskutiniąją kelionę mi-
rusius ar žuvusius jaunus žmones. Antrą dešimtmetį išgyvendamas dėl savo 
sprendimo atstumti prieš pat Velykas žuvusius jaunuolius, palikęs juos be 
paskutiniojo palaiminimo, čia jis suprato, kad ne kunigas turi būti teisėjas – 
tik Aukščiausiojo teisė tai padaryti. 

Anykščiuose kunigas patyrė ir įsimintinas netektis. Atvykęs čia su abiem 
solidaus amžiaus savo tėveliais Marija ir Ignu Krumpliauskais, čia jis atsi-
sveikino su jais prie Amžinybės vartų ir vieną po kito iš Anykščių į gimtinės 
kapines palydėjo 90-metę motiną ir 97-erių tėvą.

Vos pažinęs Anykščius 1995-ųjų pavasarį, 50-metis dvasininkas čia ra-
do ką tik pradėjusį pirmąją savo kadenciją Anykščių merą Saulių Nefą. Po 
17 metų kanauninkas jį įvardijo kaip vieną iš dviejų artimiausių žmonių, 
padėjusių suartėti su Anykščiais ir čia tapti savu žmogumi. Būtent S. Nefas 
įvedęs S. Krumpliauską į anykštėnų, kurių žodis ar žvilgsnis šiame krašte 

Mūsų žmogaus atsisveikinimas

Stanislovas KRUMPLIAUSKAS 
(g. 1945 m.) – kunigas kanauninkas. 
Gimęs ir augęs Zarasų krašte, 1965 
m. baigė vidurinę mokyklą Zarasuose, 
po tarnybos sovietinėje kariuomenėje 
1969-1974 m. studijavo Kauno kunigų 
seminarijoje. 1974 m. balandžio 9 d. 
Panevėžio katedroje įšventintas kunigu, 
jis iki 1977 m. buvo vikaras Biržuose, 
paskui 1977-1982 m. tarnavo vikaru 
Kupiškyje, o 1982-1995 m. buvo Papi-
lio ir Kvetkų parapijų (Biržų r.) klebonas, 
kol 1995 m. perkeltas į Anykščius ir 
čia tarnavo iki 2012-ųjų vasaros, kartu 
administruodamas ir Dabužių para-
piją. Nuo 2005 m. jis buvo ir Anykščių 
dekanas, 2007 m. paskirtas Panevėžio 
vyskupijos kanauninku. Nuo 2012 
vasaros jis yra Dusetų (Zarasų r.) klebo-
nas, kartu administruoja ir Antazavės 
(Zarasų r.) parapiją, Zarasų dekanato 
vicedekanas.

Dalykiška diskusija prie vieno stalo: festivalio „Velnio 
akmuo“ sumanytojas ir organizatorius Valdas Voronavičius 
ir festivalio idėjos priešininkas kanauninkas S. Krumpliaus-
kas. 2009 m. liepos 22 d. Foto: TK.

Susimąstymo akimirka Sakralinio meno centre, atsisveiki-
nant su anykštėnais. 2012 m. rugpjūtis. Foto: TK, VŽM.
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Vilniaus anykštėnai: dešimt metų sambūryjedaug reiškia, ratą.
„Jam patarus, su kuo man teks bendrauti, pakviečiau būrelį Anykščių vers-

lininkų, pavaišinau – o paskui girdžiu nusistebėjimą, kad kunigas pasikvietęs 
ir nieko neprašęs. Bet taip mes susipažinome – o prašymams paskui atėjo 
laikas...“ – linksmai prisiminė savo kelią į artimesnę pažintį su anykštėnais 
dvasininkas.

Kitas žmogus, kuris buvo klebono dešinioji ranka, – tai visą vaikų kate-
chizavimą ant savo pečių laikiusi vienuolė sesuo Adelė Baltrašiūnaitė. Ka-
nauninkas džiaugėsi, kad visus tuo metus jį lydėjo vienas ir tas pats vargoni-
ninkas Rimvydas Griauzdė, kad jo akyse užaugo abi jo dukterys Gabrielė ir 
Paulina.

„Šimtmečio darbas“ – taip galima vadinti klebono S. Krumpliausko įgy-
vendintą idėją pargabenti iš Didžiosios Britanijos ir sumontuoti Anykščių 
bažnyčioje įspūdingus vargonus. Užtat Anykščių bažnyčia dabar bene vie-
nintelė Lietuvoje, kur vienu metu gali prabilti vargonų duetas. Ir prabyla – per 
tarptautinius jaunųjų vargonininkų festivalius, kurie šio dvasininko rūpesčiu 
kasmet rugpjūtį atkeliauja iš Lenkijos iki Anykščių.

S. Krumpliausko asmenybė Anykščių parapijoje bus siejama su permai-
nomis, atvedusiomis į XXI amžių. Iki šiol Anykščiuose nebuvo kunigų, kurie 
būtų taip plačiai ir svetingai atvėrę bažnyčios duris kultūrinėms ir visuomeni-
nėms idėjoms, taip noriai ir atvirai bendravę su parapijos inteligentija.

Tai jis sutikdavo statyti didžiulę sceną vietoj Dievo stalo, priešais Didįjį 
altorių, kad ten būtų vaidinami kalėdiniai spektakliai. Tai šis dvasininkas pir-
masis pakvietė į bažnyčią miesto abiturientus, kad čia jie iškilmingai gautų 
atestatus – būtų palydėti į gyvenimo kelią. Tai jis nusprendė, kad kopti nau-
jais laiptais į bažnyčios bokštą prie varpų – ne tuščia valiūkiška pramoga, o 
naujojo šimtmečio ženklas įspūdingos architektūros maldos namuose.

Ne kas kitas – tik S. Krumpliauskas sutiko atsisakyti garantuotų parapijos 
pajamų, tūkstančio litų per mėnesį už pastato nuomą, ir leido anykštėnams 
jame atidaryti Sakralinio meno centrą, kurti Angelų muziejų. Apgailestau-
damas, kad nukentės parapijos ūkis, bet jausdamas, kad istorinė Vysk. A. 
Baranausko salė taip duos daugiau naudos parapijai ir visai krašto bendruo-
menei.

Pats dvasininkas didžiuojasi įvedęs Anykščių bažnyčioje „naują ma-
dą“ – per Mišias ėmęs dalinti Komuniją ne priklaupusiems, o stovintiems 
ar prieinantiems parapijiečiams. „Mačiau, kaip sunku senesniems žmonėms 
priklaupti, kaip jie mintyse keikiasi, griuvinėdami prie Dievo stalo, – kam to 
reikia, lai susikaupia ir nesivargina“, – šia permaina ypač džiaugėsi dvasinin-
kas.

Anykščių parapijos klebono palydos tęsti tarnystę kitur – itin retos. 
Paskutinį kartą parapija atsisveikino su savo galva 1969-aisiais, kai taip 

pat į Dusetas išlydėjo Vincentą Arlauską (1911-1986), administravusį Anykš-
čių parapiją net 22 metus. Jį pakeitęs Albertas Talačka (1921-1999) liko gy-
venti Anykščiuose ir baigęs klebono tarnystę. 

Antrosios iš eilės palydos į Dusetas buvo nuspalvintos prašymais nepa-
miršti, pakviesti anykštėnus ten pagiedoti, o ir pačiam dar į svečius nekart 
sugrįžti.

Tė vas visą gyvenimą didžiavosi, pasi-
puošdamas kaklaraiščiu, o jo sūnus tą-
kart pirmąkart pasidabino kanauninko 
rūbų purpuru. 2007 m. pavasaris. Foto: 
S. Krumpliausko archyvas.

S. Krumpliauskas atvėrė Anykščių baž-
nyčios duris vaidinimams. 2004 m. gruo-
džio 26 d. Foto: Rasa Bražėnaitė, VŽM.

Krepšys dovanų išvykstančiajam dvasininkui – iš jo bičiulio 
nuo pirmųjų dienų Anykščiuose Sauliaus Nefo rankų. 2012 m. 
rugpjūtis. Foto: Rasa Bražėnaitė, VŽM.

Bene paskutinioji S. Krumpliausko nuotrauka, kurioje jis – 
dar su abiem tėvais. 2004 m. kunigą  aplankęs jo pusbro-
lis Františekas Kromplewskis (trečias iš kairės) su šeima 
Anykščiuose dar rado gyvus abu kunigo tėvus. Netrukus 
po šios viešnagės Marija Krumpliauskienė mirė. Foto: S. 
Krumpliausko archyvas.
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