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KAIMYNAI. ANYKŠČIAI IR ROKIŠKIS

Vytautas BAGDONAS

Jeigu kruopščiau pavartytum Anykščių krašto laikraščio 
„Anykšta“ pirmtaką – „Kolektyvinį darbą“ – surastum gau-
sybę publikacijų, skirtų... Rokiškio rajonui. Na, o tuomet 
rokiškėnų leisto laikraščio „Spalio vėliava“ puslapiai kaskart 
vis sumirgėdavo rašiniais apie Anykščių kraštą.

Tai buvo įprasta – kaimyninius Anykščių ir Rokiškio rajo-
nus siejo draugystės saitai: tarpusavyje bendravo, draugavo 
kolūkiai, gamyklos, mokyklos, kultūros įstaigos. Anykštėnai 
ir rokiškėnai važinėjo vieni pas kitus, dalijosi darbo patirti-
mi, keisdavosi parodomis, meno mėgėjų kolektyvų koncer-
tais. Tiesa, tuomet šie ryšiai būdavo vadinami „socialistiniu 
lenktyniavimu“, dabar toks jų įvardijimas daugeliui sukelia 
šypseną. Betgi juokas juokais, o iš tokio „lenktyniavimo“ bū-
davo ir praktiškos naudos...

Nuo senų laikų Anykščius ir Rokiškį jungia tas pats krašto 
kelias Kaunas-Radiškis-Anykščiai- Rokiškis. Sovietmečiu, kai 
mūsų parduotuvėse trūkdavo įvairių maisto produktų, ūkinių 
ar pramoninių prekių, daug kas keliaudavo apsipirkti į Latvi-
ją. Ten galima buvo rasti net ir tokių prekių, kurias mūsuose 
vadindavo „deficitu“... Anykščių krašto pirkėjai, išsiruošę 
„ekskursijon“ po parduotuves Latvijoje, dažniausiai važiuo-
davo Rokiškio link ir pro jį toliau į Latviją.

„Kaimyninė tematika“ ypač svarbi svėdasiškiams, nes 
Svėdasų seniūnijos pakraščiai kaip tiktai ribojasi su Rokiškio 
rajono Kamajų seniūnijos žemėmis. Čia, šalia lietuvių lite-
ratūros klasiko kanauninko Juozo Tumo-Vaižganto aprašyto, 
padavimais ir legendomis apipinto Juodonių piliakalnio, su-
sikerta abiejų kaimyninių rajonų ribos, čia pakelėje stovi abu 
riboženkliai.

Istoriniai šaltiniai byloja apie įdomius faktus, susijusius su 
dabartinių Anykščių ir Rokiškio rajonų „parubežių“ gyvena-
mosiomis vietovėmis. Antai, pirmojo ir vienintelio Lietuvos 
karaliaus Mindaugo dokumentuose XIII amžiuje lotynų kal-
ba minimos įvairios sėlių apgyvendintos vietovės, tarp kurių 
yra ir Malaišiai, dabar priklausantys Svėdasų seniūnijai, ir 
Kalviai, priklausantys Kamajų seniūnijai. Tų laikų dokumen-
tuose minimi ir upių Šetekšna bei Jara vardai. O tai – viena 
ir ta pati upė, tik turinti du vardus. Ši daugiau kaip aštuonių 
dešimčių kilometrų ilgio upė, Šventosios dešinysis intakas, 
išteka Rokiškio krašte, Sriubiškių apylinkėse, ir ten vadinama 
Šetekšna, o Svėdasų seniūnijoje ji tampa Jara ir ties Galvy-
džiais įsilieja į Šventąją.

Nepriklausomos Lietuvos laikais buvo labai populiarus 
kelias Svėdasai-Salos, jungęs du kaimyninius valsčius, vedęs 
pro Svėdasų dvarą ir Vaitkūnus, juo traukdavo ir pėstieji, ir 
dviratininkai, ir arkliniai vežimai. Vėliau, atsiradus daugiau 
technikos, nutiesus kitus kelius, šis vieškelis buvo apleistas. 
Kolūkmečiu veiklūs kraštiečiai, kilę iš Vaitkūnų kaimo, ar-
chitektas Bronius Kazlauskas, inžinierius Gvidas Kazlauskas 
ir kiti entuziastai panoro senąjį Svėdasų-Salų kelią atkurti. 
Jų iniciatyvai tuomet pritarė Svėdasų apylinkės taryba, vie-
tinių kolūkių vadovai. Ir iš tiesų, kelio atkarpa nuo Svėdasų 
iki Vaitkūnų buvo paremontuota. Šiuo keliu ir dabar nau-
dojamasi, be jokio vargo galima ir lengvuoju automobiliu 
pravažiuoti. Tačiau iki Salų gali nukeliauti tiktai pėstute arba 
dviračiu, nes per Jarą (Šetekšną) nebėra tilto, liko tik kelias į 
Salas aplinkui, pro Kamajus. 

Vaižgantas savo kūriniuose yra aprašęs tuos pačius grafus 
Marikonis, kurie išstatė didingus rūmus: prie Dviragio eže-
ro – Salų dvaro ir prie Svėdaso ežero, dar kitaip vadinamo 
Beragiu, – Svėdasų dvaro. Iš įspūdingų Svėdasų dvaro rūmų, 

„Parubežio“ kaimynų sutarimas
savo bokštais primusių riterių pilį, dabar telikę tiktai vargani 
griuvėsiai. Tuo tarpu Salų dvaro rūmai išlikę, prižiūrimi ir 
tvarkomi, juose organizuojamos kūrybinės stovyklos, vyksta 
klasikinės muzikos koncertai.

Ne vieną dešimtmetį Salos buvo gerai žinoma vietovė, 
nes ten veikė Žemės ūkio mokykla. Daug Anykščių krašto 
ūkių vadovų, žemės ūkio specialistų baigė būtent šią mo-
kyklą. Tiesa, dabar tie Salų auklėtiniai jau garbaus amžiaus 
sulaukę arba net ir Anapilin iškeliavę...

Ilgus dešimtmečius tarp anykštėnų garsėjo ir kita Rokiškio 
krašto vietovė, be kurios neišsiversdavo mūsų linų auginto-
jai. Tai – Panemunėlis, kur veikė linų fabrikas. Čia „smetoni-
niais“ laikais dardėjo linų pėdų prikrauti arkliniai ūkininkų 
vežimai, Panemunėlin su linais riedėjo traktoriai bei sun-
kvežimiai ir kolūkiniais metais. Bet paskui linų augintojų vis 
mažėjo, o fabrikas merdėjo, kol iš šios įmonės teliko tiktai 
liūdnas prisiminimas ir apleisti didžiuliai pastatai...

Kelioms „parubežio“ kartoms visas gyvenimas buvo 
susijęs su Panemunėlio geležinkelio stotimi. Iš šios stoties į 
Pirmąjį pasaulinį karą šauktinius išlydėdavo Kunigiškių, Vait-
kūnų, Gykių, Malaišių ir kitų aplinkinių vietovių gyventojai, 
iš šios stoties sugrįždavo namo tie laimingieji, kurie karo 
audrose liko gyvi ir buvo demobilizuoti. Sodiečiai į Pane-
munėlio geležinkelio stotį skubėjo ir važiuodami su visokiais 
reikalais į didesnius miestus – pas daktarus, pas toliau gyve-
nusius gimines ar studijuoti.

Ir Vaižgantas iš visur, kur tiktai jį nublokšdavo likimas, 
gimtinėn pargrįždavo dažniausiai traukiniu. Važiuodavo iki 
Panemunėlio geležinkelio stoties, o iš ten jį artimieji ar kai-
mynai parsiveždavo arkliu. Iš Malaišių pro Gudonis Vaižgan-
tą arklio tempiama brikelė ar koks vežimaitis vėl išveždavo į 
Panemunėlio geležinkelio stotį...

Žymaus rašytojo, publicisto, literatūros mokslininko, tau-
tos švietėjo Juozo Tumo-Vaižganto pėdsakų Panemunėlio 
žemėje įminta ir daugiau. Jis artimai bendravo su 36 me-
tus Panemunėlio Šv. Juozapo globos bažnyčioje tarnavusiu 
kanauninku Jonu Katele. Būdamas didelis lietuvių tautos 
patriotas, kultūrininkas, sunkiais carizmo laikais kan. J. Ka-
telė steigė slaptas lietuviškas mokyklas, mokė žmones raš-
to, platino draudžiamą lietuvišką spaudą, rengė lietuviškus 
vakarus. Panemunėlio klebonija tapo žymiausių Lietuvos 
švietėjų sambūrio vieta, čia lankydavosi ne tiktai Vaižgantas, 
bet ir Maironis, Aleksandras Dambrauskas-Jakštas, dr. Jonas 
Basanavičius, Jonas Jablonskis... Panemunėlio klebono J. Ka-
telės iniciatyva buvo statomi ir slapti lietuviški vaidinimai, 
inscenizuojamos kai kurios Vaižganto pjesės. Pats jų autorius 
kartais irgi dalyvaudavo repeticijose, duodavo artistams nu-
rodymų. 1893 m. čia buvo paruošta ir parodyta Vaižganto 
komedija „Nepadėjus nėr ko kasti“, dalyvaujant pačiam au-
toriui – tuomet dar jaunam kunigui. Dabar toje vietoje netoli 
bažnyčios pastatytas paminklinis akmuo, skirtas pirmajam 
slaptam vaidinimui Lietuvoje atminti...

Su Panemunėlio geležinkelio stotimi Vaižgantą bei kitus 
jo žemiečius ir giminaičius siejo ne vien tiktai gražūs prisi-
minimai. Antai, kai 1896 m. spalį Malaišių kaimo ūkininkas 
Jonas Tumas, aplankęs Mosėdyje brolį vikarą Juozą Tumą- 
Vaižgantą, grįžo namo ir įkliuvo caro žandarams su brolio 
įduota draudžiamos lietuviškos literatūros siunta, tardymui 
žmonės buvo kviečiami į Panemunėlio geležinkelio stotį. 
Archyvuose išliko dokumentų apie tai, jog 1896 m. gruo-
džio 10 d. į Panemunėlio geležinkelio stotį atvykę Kauno 
apygardos teismo prokuroro padėjėjas I. Cholščevnikovas ir 
Kauno gubernijos žandarų valdybos viršininkas pulkininkas 
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Šatovas surengė Jono Tumo žmonos Karolinos Tumienės, jos 
tėvo Juozo Vilio ir kitų žmonių kvotą...

O pokario metais Svėdasų krašto gyventojai, apšaukti 
„liaudies priešais“, buvo suvežami į Panemunėlio geležin-
kelio stotį, iš kur gyvuliniais vagonais išvežami į tremtį...

„Parubežio“ kaimų gyventojai Laisvę ir Nepriklauso-
mybę gynė, susibūrę į partizanų būrius, nesiskirstydami 
pagal vietoves, pagal priklausomybę Rokiškio ar Anykščių 
rajonui. Ne vienas partizanas, kritęs nelygioje kovoje, amži-
najam poilsiui atgulė ne gimtosios, bet visai kitos parapijos 
kapinaitėse. Jų išniekintus kūnus, pamestus aikštėse prie 
Svėdasų, Kamajų, Duokiškio, Panemunėlio ir kitų „striby-
nų“, partizanų rėmėjai, žuvusiųjų artimieji slapta išveždavo 
ir palaidodavo artimiausiose kapinėse. Liūdesys, ašaros, 
artimųjų netekties skausmas suvienijo skirtingų vietovių gy-
ventojus.

Beje, prieškario metais Svėdasų valsčius ilgokai priklausė 
Rokiškio apskričiai. Įvairių reikalų genamiems svėdasiškiams 
buvo įprasta keliauti į apskrities centrą. Juodonių, Taraldžių, 
Ažubalių ir kitų Kamajų valsčiaus kaimų vaikai lankė Svėda-
sų valsčiaus Kunigiškių pradžios mokyklą, tuo tarpu Svėdasų 
seniūnijos Netikiškių, Degsnių, Pamalaišio, Savičiūnų ir kitų 
vietovių vaikai eidavo į Duokiškio mokyklą Rokiškio krašte. 
Gabesni, turtingesnių šeimų vaikai iš Svėdasų krašto, baigę 
pradžios mokyklas, tęsdavo mokslus Rokiškio gimnazijoje. 
Nuo seno garsėjo turgūs ir Svėdasuose, ir Kamajuose, tad 
būdavo įprasta vieniems pas kitus lankytis...

„Parubežio“ gyventojai susitikdavo ir darbymečio tal-
kose, ir gegužinėse, siųsdavo į kaimyninius kaimus piršlius, 
kurdavo „mišrias“ anykštėnų ir rokiškėnų šeimas.

Vyresnės kartos žmonėms iš atminties dar neišdilo dviejų 
kaimyninių kolūkių – Rokiškio rajono „Gegužės pirmosios“ 
ir Anykščių rajono „Lenino keliu“ bendradarbiavimas. Jei 
darbymečiu prireikdavo atsarginių dalių, jei iškildavo ko-
kių problemų, abiejų ūkių specialistai pirmiausia ieškodavo 
pagalbos pas kaimynus. Abu kolūkiai buvo Lietuvoje pir-
maujantys: „Gegužiečiai“ išstatė didžiulę Kalvių gyvenvietę, 
„leniniečiai“ puoselėjo Vaitkūnus, abiejuose kilo fermos, 
mechanizacijos kiemai, sandėliai. Tiesa, kai Vaitkūnuose 
buvo sumūryti modernūs, vieni gražiausių ir didžiausių tuo 
metu Anykščių rajone kultūros namai, kaimynai rokiškėnai 
atsiliko: jų kultūros namai buvo įkurdinti mediniame name. 
Abiejų ūkių vadovai buvo tapo nusipelniusiais žemės ūkio 
darbuotojais, abiejų pavardės neišeidavo iš spaudos pusla-
pių, o veidai – iš Garbės lentų. Tiesa, „Lenino keliu“ kolūkio 
pirmininkas Aleksandras Slavenskas kaip aukščiausią savo 
darbo įvertinimą gavo Lenino ordiną, o „Gegužės pirmo-
sios“ kolūkio vadovo Povilo Milaševičiaus krūtinę papuošė 
pats aukščiausias sovietinis apdovanojimas – Socialistinio 

darbo didvyrio žvaigždė...
Dabar abu kaimynai ilgamečiai kolūkių pirmininkai ilsisi 

Amžinybėje: P. Milaševičius atgulė Kalvių kaimo kapinaitėse 
Juodonių piliakalnio kaimynystėje, A. Slavenskas palaidotas 
Anykščių naujosiose kapinėse. Iš abiejų kolūkių teliko tiktai 
prisiminimas...

O kas gi dedasi „parubežyje“ dabar?
Tradicinėse Vaižgantinėse ir kitose Svėdasų krašto šven-

tėse nuolat sutinku ir kaimynus rokiškėnus. Svėdasiškiai kie-
kvieną rudenį mielai lankosi „Kuc kuc Kamajuos“ šventėse. 
Kai Utenos rajono Užpalių ir Vyžuonų, Anykščių rajono 
Debeikių ir Svėdasų seniūnijų kultūros darbuotojai ir me-
no mėgėjų kolektyvai pradėjo organizuoti bendras šventes 
„Sveiki, kaimynėliai“, buvo pakviesti prisijungti ir kaimynai 
kamajiškiai. Pernai keturioliktoji šventė „Sveiki, kaimynėliai“ 
vyko Svėdasuose, o šią vasarą Kamajuose – jau penkioliktoji 
„kaimynėlių“ šventė. Graži draugystė sieja Kalvių ir Vaitkūnų 
kultūros namų darbuotojus. Kalvių kapela smagiai koncerta-
vo Vaižganto gimtuosiuose Malaišiuose per „Vaižgantines“, 
linksmino vaitkūniečius Pabaigtuvių šventės metu. O Vaitkū-
nų kultūros namų dramos mėgėjų kolektyvas šiemet antrąją 
Šv. Velykų dieną Kalviuose parodė K.Čiplio-Vijūno komediją 
„Maušos karčema“. Šiais metais vieni kitus lankė ir draugiš-
kai prie stalų varžėsi Kalvių ir Vaitkūnų kaimų stalo teniso 
mylėtojai. O ant „parubežyje“ esančio Juodonių piliakalnio 
kasmet liepos 6-ąją susirenka į bendrą renginį abiejų seniūni-
jų kaimyninių kaimų gyventojai: liepsnojant laužui linksmi-
namasi, pramogaujama, nuo piliakalnio aplinkui pasklinda 
bendrame būryje traukiama „Tautiška giesmė“.

Kunigiškių kaime veikiančiame Svėdasų krašto (Vaižgan-
to) muziejuje neretai apsilanko ir Rokiškio rajono žmonės, ir 
ne tiktai iš kaimyninių Kamajų, bet ir iš Obelių, Duokiškio, 
Kriaunų ir kitų vietovių. Rokiškio krašte gyvena Vaižganto 
giminaičiai, su kuriais Muziejus palaiko ryšius, kviečia į ren-
ginius. Ne vieną vertingą eksponatą dovanojo muziejui do-
vanojo rokiškėnai. Kamajų ir Kalvių bibliotekų darbuotojos 
Muziejui padovanojo žymios išeivijos rašytojos Alės Rūtos 
knygų. 

O kai šią vasarą Kunigiškiuose buvo organizuotas Svė-
dasų krašto (Vaižganto) muziejaus 25-mečio minėjimas, 
pasveikinti atvyko ta proga net du seniūnai: iš Svėdasų Va-
lentinas Neniškis ir Vytautas Vilys iš Kamajų.

Liaudies išmintis byloja, kad geras kaimynas yra bran-
gesnis net už giminę, nes kaimyną bet kada gali prisišaukti, 
pagalbos pasiprašyti.

Gyvenimiški pavyzdžiai akivaizdžiai parodo, kad siena 
tarp dviejų kaimyninių seniūnijų žmones ne skiria, bet jun-
gia, kad priešiškumui, pykčiui, pavydui nėra vietos ten, kur 
vyrauja draugiškumas, sutarimas, abipusė pagarba.

2012 m. liepos 6-oji ant Juodonių piliakalnio „parubežėje“. Vienu balsu skamba anykštėnų ir rokiškėnų giedama Tautiška 
giesmė. Foto: Vytautas Bagdonas.
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Matas GRIGONIS

A. a. kun. Martynas Jankauskas gimė 1872 m Kurklių parapijoje. Kunigu 
įšventintas 1895 m. Į Rokiškį vikaru atvyko 1896 m. pradžioje ir pradėjo apaš-
talavimo darbą. Jaunasis kunigėlis ypač siekė, kad jo parapija liktų religinges-
nė, dorovingesnė. Būdamas geras pamokslininkas – auklėtojas, atsiekt tai, kad 
Rokiškio parapija, buvusi gausi vakaruškomis, vakaruškų išsižadėjo. O jei tik 
kun. Jankauskas sužinodavo, kur vakaruškas buvus, pamoksle nepagailėdavo 
vakaruškininkų ir pavardėmis suminėti.

Mokė parapijiečius prie kiekvienos progos: ir prie duobės kalbėjo, ir išei-
damas iš ligonio, priemenėj pamokslėlį tarė, ir kryžių šventinimas, ir parapijos 
lankymas be pamokomojo žodžio neapsėjo.

Ypač kreipdavo dėmesį į vaikučius, kad geriau katekizmo išmoktų, kad 
jaunesni išpažinties eitų.

Ir šių eilučių autoriui, anuomet vos 7 metus sukakusiam, kaip geriausiai 
katekizmą atsakiusiam, davė patį didįjį paveiksliuką ir jau pirmaisiais kateki-
zacijos metais leido priimti Komuniją.

Kun. Jankausko iniciatyva, Rokiškio parapijoje buvo paskirti trečiadieniai 
vien vaikų išpažinčiai, o rečiau kaip kartą mėnesyje einančių išpažinties ne-
pagirdavo.

Jis mano ir pirmuoju kapelionu buvo Rokiškio pr. mokykloje. Tikybą anuo-
met mokydavo rusų kalba, o jei ko rusiškai nesuprasdavome, išgirsdavome ir 
lietuviškai aiškinant.

Kartą mokyklos kieme kažkaip susikeikiau. Tai sužinojo kapelionas iš jo 
skirto kiemo dežuro, ir man teko visą pamoką į kertę žiūrint stovėti. Tačiau 
bausmėms jis nebuvo veikus. Jis veikus buvo pamokinimams. Atsimenu, kartą 
siųstas nuėjau jo kviesti į mokyklos egzaminus. Išeidamas pasakiau sudieu. Jis 
mane susigrąžino ir liepė sakyti „Garbė Jėzui Kristui“.

Tada visa parapija mokėjome ir pro kryžių eidami maldelę kalbėti, ir Šv. 
Joną pagarbinti, ir praeidami bažnyčioje pro klausyklą kunigui gražiai palenkti 
gaivą, ir daugiau poteriauti, ir Valandas bei Rožančių ar šv. giesmes rytais, 
vakarais, ypač šventvakariais giedoti, nes jaunasis kunigėlis tai skatino.

Kaip mišių bernelis (klapčiukas iš lenk. chlopczik), būdavau dažnai ku-
nigėlio dresiruojamas, kad aiškiau kalbėčiau, kad nebėgdamas vaikščiočiau, 
kad nesidairyčiau. O kai sveikindamas bei atsisveikindamas pabučiuodavau 
jam ranką, jis mano galvą pabučiuodavo. Bučiuodavo vaikų galvas, vyrų pe-
čius, kaip artimas, kaip tėvas, tik sveikindamasis į moteris nepažvelgdavo.

Kai jau buvau trečioj klasėj, susibūrus kelioms šventėms, rudenį netikėtai 
parvykau iš Mintaujos gimnazijos paatostogauti, kun. Jankauskas mane za-
krastijoje su rūpesniu paklausė: „Ar visiškai?“

Iš Rokiškio į Kauno Karmelitų bažnyčią vikariauti iškeliavo 1908 m. rug-
pjūčio mėn., rokiškėnų su ašaromis palydėtas.

Kaune vikaravo apie 1 metus.
Iš ten išvyko 5 metams klebonauti į Gryvą. Kaip apaštalas, čia ir lietuvių, 

ir latvių, ir lenkų, ir gudų buvo vienodai mylimas ir klausomas. Išvykstančiam 
iš Gryvos delegacija atsisveikinimo kalboje pasakė: „Kito tokio klebono netu-
rėjome ir neturėsime“.

1909 metų pradžioje buvo paskirtas Kamajų klebonu. Čia keletą mėne-
sių tepabuvo, nes jis save per menku laikydavo didelei parapijai, o Kamajų 
bažnyčios stogui plyšus nakčių nemiegodavo. Išsiprašęs į Elerną, mažutėje 
parapijoje vėl buvo patenkintas. Turtas jam nerūpėjo, tačiau visuomet būdavo 
švariai, tvarkingai apsirėdęs.

Kai iš Elernos nuvyko pirmą kartą į Gryvą ir laikė sumą, visa bažnyčia 
verkė, pamačiusi mylimąjį kleboną.

Elerne neilgai klebonavo.
Kai 1910 m. mirė Rokiškio klebonas a.a kan. Fedaravičius, rokiškėnų de-

legacija su grovu Przezdzieckiu priešakyje vyko pas vyskupą, kad Rokiškio 
klebonu būtų kun. Jankauskas.

Ir 1910 metų pavasarį atvyko į Rokiškį klebonauti visų laukiamas, bet pats 
Rokiškio pribijąs, ir čia nakčių nemiegodavo, save laikydamas nevertu Rokiš-
kio, kaip ne kartą yrą man sakęsis.

Rokiškyje beklebonaudamas, tuoj įkūrė senelių prieglaudą. Ir Rokiškio pa-
rapija tapo lyg kokiu oazu, kur elgetos nebelankydavo namų.

Kun. M. Jankauską prisiminus

Matas GRIGONIS (1889-1971) – 
pedagogas, rašytojas ir vertėjas. Gimė 
1889 m. spalio 3 d. Miškinių viensė-
dyje (dabar – Paupės kaimas Rokiškio 
r.). Baigė Rokiškio pradžios mokyklą, 
1900-1907 m. mokėsi Mintaujos (dabar 
– Jelgava, Latvija) ir Vilniaus gimnazi-
jose. Išlaikęs egzaminus ir gavęs teisę 
dirbti lietuvių kalbos mokytoju, 1907-
1908 m. M. Grigonis dirbo Neršionių 
(Rokiškio r.) „Saulės“ pradžios moky-
klos vedėju, o 1908 m. rudenį persi-
kėlė į Panevėžį ir 1908-1914 m. buvo 
Panevėžio labdarių draugijos pradinės 
mokyklos – pirmosios lietuviškos pra-
dinės mokyklos Panevėžyje – vedėjas. 
Pirmojo pasaulinio karo metais jis pasi-
traukė į Rusiją, lietuvių karo pabėgėlių 
mokyklose dėstė lietuvių kalbą ir lite-
ratūrą. Grįžęs į Lietuvą, 1918-1925 m. 
jis dirbo pedagoginį darbą Panevėžyje, 
1925-1929 m. vadovavo mokyklai 
Rozalime (Pakruojo r.), o 1929-1934 
m. buvo Anykščių vidurinės mokyklos 
direktorius, taip pat mokė anykštėnus 
lietuvių kalbos ir geografijos. 1930-
1931 m. M. Grigonis buvo išrinktas 
Anykščių mokytojų Jono Basanavičiaus 
vardo draugijos pirmininku ir Lietuvos 
mokytojų tautininkų Jono Basana-
vičiaus liaudies universiteto vedėju 
Anykščiuose. Dėl pablogėjusios svei-
katos 1934 m. Anykščiuose jis buvo 
išleistas į pensiją ir apsigyveno Sena-
miesčio vienkiemyje prie Panevėžio, 
kur visą savo laiką skyrė literatūrinei 
kūrybai ir sodininkystei. M. Grigonis 
nuo 1908 m. bendradarbiavo periodi-
nėje spaudoje, mokykliniam jaunimui 
parašė ir išleido apie 40 knygelių, 
daugiausia originalios ir verstinės poe-
zijos, sceninių veikalų. Mirė 1971 m. 
sausio 7 d. Vilniuje, palaidotas Vilniaus 
Rokantiškių kapinėse.

M. Grigonio straipsnis apie pirmąjį 
jo kapelioną Rokiškio pradžios moky-
kloje kun. Martyną Jankauską buvo 
publikuotas laikraštyje „Panevėžio gar-
sas“ 1935 m. balandžio 7 ir 14 dienų 
numeriuose.
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Iš kan. Fedaravičiaus paliktos medžiagos pastatė parapijos arbatinę (2 
aukštų) ir parapijos lėšomis žymiai padidino Rokiškio kapines.

Asmeniniame gyvenime mėgdavo bites. Pats biteles žiūrėdavo, jų nebijoda-
mas, ir pats, kaip bitelė, į parapijiečių širdis nešdavo Dievo malonių medų.

Okupacijos metu buvo vokiečių įgaliotas druską pardavinėti, pats tą drus-
ką visiems atsverdavo, o iš druskos pelno kaimuose pristeigė pr. mokyklų. 
Įkūrė ir „Saulės“ gimnaziją Rokiškyje.

To pamaldaus klebono laikais Rokiškio bažnyčia susilaukė gausių bene-
ficiantų: gazinę šviesą bažnyčioje ir visą kvartalą namų. Tuo atžvilgiu kun. 
Jankauskas buvo laimingesnis už visus kitus Rokiškio klebonas, čia gražaus 
pinigo susidėjusius.

Seniau buvo paprotys, kad klebonui tekdavo eiti ir bankininko pareigas. 
Mat, moterys sunešdavo pas kleboną „pasidėti“ pinigus. Tačiau klebonas, vi-
sur su pašalpa skubėdamas, tų indėlių nelaikydavo kišenėj, bet paskolindavo 
reikalingiesiems.

Su tais indėliais krachas įvyko. Visos indėlininkės prisistato indėlių atsiimti, 
o skolininkai nė akių neparodė.

Kun. Jankauską nervų liga jau ėmė kankinti. Vyskupas jį buvo beskiriąs 
į mažutėlę parapiją. Naujamiesčio klebono kun. J. Gražio pakviestas, kun. 
M. Jankauskas nuvyko pas prietelių pasilsėti. Tačiau jau ėmė reikštis kun. M. 
Jankausko proto liga. Jis buvo išvežtas į Tauragę, kur 1920 m. vasario mėn. 
tuoj ir mirė bepročių namuose.

Kūnas buvo parvežtas į Rokiškį. Tą trečią jo kelionę į Rokiškį apašarojo 
visa parapija ir palaidojo savo šventąjį kleboną šventoriuje šalia kan. Fedara-
vičiaus kapo.

Kai po to teko likviduoti indėlininkų reikalai, sutirpo visas kun. Jankausko 
paliktas turtas ir vos beliko lėšų jo kapui aptverti. Kryžiaus ant kapo taip ir 
nepastatė.

Šiemet vasario mėn. sukako 15 m., kaip mirė a. a. kun. M. Jankauskas.
Argi taip ir paliks jo kapas kryžiumi nepaženklintas?
Ant kryžiaus labiausiai tiktų toks parašas:

A. a. kun. Martynas Jankauskas 
1872-1920 

Rokiškio parapijos vikaras, klebonas ir tėvas.
Padainuosime dainelę kunigo Jankausko.
Suskambėki, dainužėle, darbus jo atauski!
Rokiškiui jis gausiai tiekė dangiškojo peno.
Maldomis ir savo triūsu Rokiškiui gyveno.
Siekė jis, kad dorovingas būtų rokiškėnas,
Kad visi į dangų vyktų, pragaran – nė vienas.
Mylimas jo širdžiai buvo vargšas ar turtuolis.
Tik save visai užmiršo kunigas šventuolis.
Septyniolika metelių mokant čia sukako.
Ak, neleisime užželti piktžolėms jo tako!
Tu pas Dievą, mes čia, žemėj, kunige  Martynai!
Tavo kapą tebepuošia mylinčių žolynai.

Martynas JANKAUSKAS (1872-
1920) – kunigas, visuomenininkas. 
Gimė ir augo Liepinės kaime netoli 
Kurklių (Anykščių r.), jo pusbrolis 
(tėvo sesers sūnus) Steponas Žvirblis 
(1880-1971) – vaistininkas. Baigė 
Palangos progimnaziją, studijavo 
Kauno Žemaičių kunigų seminari-
joje. Jaunystėje 1889 m. vasarą du 
mėnesius jis dirbo repetitoriumi, 
ruošdamas kraštietį Steponą Kairį 
stoti ir mokytis gimnazijoje. 1895 
m. pabaigoje M. Jankauskas buvo 
įšventintas kunigu. 1896-1903 m. 
jis tarnavo Rokiškyje, buvo vikaras ir 
Rokiškio pradžios mokyklos kapelio-
nas, tikybos mokytojas, 1903-1904 
m. buvo Kauno Karmelitų bažnyčios 
vikaras, 1904-1909 m. – Gryvos 
(Latvija) katalikų bažnyčios kuratas, 
kunigas filialistas. 

1909 m. M. Jankauskas trumpai 
tarnavo Kamajų (Rokiškio r.) para-
pijos klebonu, paskui iki 1910 m. 
tarnavo Elernos (dabar – Baltarusija) 
parapijoje. 1910 m., mirus Rokiškio 
klebonui ir Rokiškio visuomenei 
aktyviai prašant, M. Jankauskas buvo 
paskirtas Rokiškio klebonu ir šias par-
eigas ėjo 1910-1919 m., nuo 1919 
m. pavasario buvo ir Obelių dekanas. 
Būdamas geros širdies, skolininkų 
apgautas, dėl to labai išgyvendamas 
susirgo, dvasininko ligą paskatino ir 
1918-1919 m. žiemą Rokiškį tero-
rizavusi bolševikų valdžia. 1919 m. 
dėl pablogėjusios sveikatos pasitrau-
kęs iš klebono pareigų, M. Jankaus-
kas buvo paskirtas Šventybrasčio 
(Kėdainių r.) bažnyčios kuratu, bet 
ten nebetarnavo, kiek laiko ilsėjosi 
pas Naujamiesčio (Panevėžio r.) kle-
boną Juozapą Gražį, jo globojamas. 
Vis stiprėjant proto negaliai, jis buvo 
perkeltas į Tauragės globos namus, 
kur ir praleido likusią gyvenimo dalį. 
Mirė 1920 m. vasario 18 d. Taura-
gėje. Palaidotas Rokiškio bažnyčios 
šventoriuje.

Kun. M. Jankausko kapas, tarsi nedrąsiai prigludęs prie iškilaus kanauninko J. Giedraičio antkapinio paminklo, Rokiškio 
bažnyčios šventoriuje jau visą šimtmetį laukia, kol ir šio dvasininko atminimą pagerbs kryžius. Foto: TK, VŽM.
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Tautvydas KONTRIMAVIČIUS

2011 m. lapkričio 22-oji. Medinio namelio Rokiškio senamiestyje netoli baž-
nyčios duris sutartu laiku praveria neskubriu žingsniu prie jų prišlepsėjęs solidaus 
amžiaus vyras. Ramus, susikaupęs, branginantis kiekvieną valandą, kurią jam skirta 
šia žeme vaikščioti.

Jonui Počiuipai jau 91-eri. Gimęs 1920-aisiais per pačias Jonines Lesčių parapijos 
Vincentavos kaime (dabar ten – Kėdainių rajono pietvakarinis pakraštys), užaugo 
didžiulėje devynių vaikų šeimoje – ir visi jie turėjo savo atsineštinius vardus, Jonas 
šiame būryje nebuvo išimtis. Dar iki Antrojo pasaulinio karo jaunuolis spėjo įžengti į 
vienuolių kapucinų gretas Kaune, Petrašiūnuose, dalyvavo vienose pirmųjų iškilmių, 
kai 1939 m. kapucinai šventino atidaromas Petrašiūnų kapines-panteoną, bet pas-
kui, kai vienuolynas buvo uždarytas, turėjo rinktis kitą gyvenimo kelią.

Tačiau ir sovietmečiu nuo bažnyčios J. Počiuipa pernelyg nenutolo – didžiąją ir 
darbingiausią savo gyvenimo dalį, nuo 1949 iki 1977 metų, jis praleido kaip zakristi-
jonas, per tą laiką buvo šešių klebonų talkininkas – pirmiausia Lygumuose (Pakruojo 
r.), o paskui ilgą laiką Rokiškyje, kur ir pasiliko senatvei, sukūręs šeimą.

Nuo 1955 iki 1969 m. J. Počiuipa buvo Rokiškio klebono Alberto Talačkos (1921-
1999) zakristijonas. Du bendraamžiai, bendražygiai, bendraminčiai – apie tai ir šis 
pokalbis su rokiškėnu, kuriam buvo lemta prieš keliolika metų palydėti A. Talačką į 
jo amžinojo poilsio vietą ir saugoti atmintyje bendravimo akimirkas.  

„Kiek teko prie kunigų būti – Talačka iš visų klebonų geriausias buvo...“ – tądien 
prasitarė ilgaamžis, paskatintas atverti seniai nejudintas atminties kerteles.

Su valdžia pyktis neverta

– Kodėl jūs atvažiavote iš Lygumų į Rokiškį? Ar A. Talačka jus čia pakvietė?
– Lygumuose kaip tik pasikeitė kunigas, su nauju pradėjau nebesutarti... Atvažia-

vau į šitą kraštą pas kunigą pažįstamą, sakau, pabūsiu, apsidairysiu, gal surasiu naują 
vietą. Ilgai laukti nereikėjo, gal po kokių dviejų dienų išgirdau, kad Rokišky reikia 
zakristijono – čia zakristijonas mirė, senukas toks... Atėjau, pasisiūliau, užėmiau tą 
laisvą vietą ir taip iš jos nebepasitraukiau gal kokius 22 metus. Paskui pasitariau su 
šeimyna ir nusprendėm, kad prieš pensiją reikia užsidirbti, nes bažnyčioje labai ma-
žai mokėjo, tai apie 1977-us metus išėjau... Gavau darbo Rokiškio psichiatrinėj ligo-
ninėj, paskui dar buitiniam kombinate, kol atėjo laisvė. Paskui dar porą metų buvau 
zakristijonu – bet greit nusibodo: senatvėj savo šeimyną reikia daugiau žiūrėti...

– Su Albertu Talačka išbuvote kartu keliolika metų. Kaip pasidalindavote darbus 
parapijoje, ar dar kas nors parapijos ūkį tvarkė be jūsų ir klebono?

– Talačka, galima sakyti, viską organizavo vienas. Buvo bažnyčioje komitetas, bet 

Kunigas Albertas. Gyvieji pėdsakai

Albertas Juozapas TALAČKA 
(1921-1999) – kunigas monsinjoras, 
švietėjas ir mecenatas. Gimė 1921 
m. lapkričio 19 d. Papyvesių kaime 
Krinčino parapijoje (dabar Pasvalio r.) 
ūkininkų Jono Talačkos (1868-1942) ir 
Ona Sergevičiūtės-Talačkienės (apie 
1867-1969) šeimoje. Užaugo šešių 
vaikų šeimoje su trim broliais ir dviem 
seserimis, buvo jauniausias. 

1929-1932 m. A. Talačka mokėsi 
Krinčino pradžios mokykloje, 1933-
1941 m. baigė Pasvalio gimnaziją. 
Mokykliniais metais aktyviai dalyvavo 
angelaičių organizacijos veikloje, 
buvo aktyvus ateitininkas. 1941 m. jis 
baigė Panevėžio mokytojų seminarijos 
kursus ir 1941-1942 m. dirbo Kalne-

Namelis Rokiškyje, Stoties gatvėje, saugo ne tik zakristijono J. Počiuipos senatvę, 
bet ir A. Talačkos jaunystės metų atminimą. Šioje namelio pusėje tuo metu 30-
metis Rokiškio klebonas buvo įsikūręs. 

Jonas Počiupa atvertė A. Talačkos 90-
mečiui išleistą biografinį albumą. Foto: 
TK, VŽM.
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tie komitetai prie sovietų valdžios,  galima sakyti, nieko neveikdavo... Todėl 
ir Rokišky veiklus buvo tiktai klebonas, o komiteto nariams tik kad pasirašyti 
reikėdavo. Aš, kaip bažnyčios tarnautojas, net ir negalėjau būti to komiteto 
nariu. Mano rūpestis buvo tvarka zakristijoje, rūbus sutvarkyti, pamaldoms 
pasiruošti... Klebonas man nieko nenurodinėdavo – ne pirmus metus zakris-
tijonas buvau, žinodavau, ką ir kada reikėdavo daryti. A. Talačka neturėdavo 
jokių savotiškų ar ypatingų pageidavimų, su juo tik reikėdavo prieš pamaldas 
pasitarti, kada iškilmingai, kada be iškilmių, kada atvažiuos vyskupas ar dar 
kas nors, gal svečiuosis koks nors kunigas. Vis reikėdavo pasitarti – klebonui tai 
buvo labai svarbu. Jos svarbiausias reikalavimas – kad būtų švaru bažnyčioje ir  
švarūs drabužiai. Man pasirodė, kad švarą ir tvarką jis ypatingai vertino. Buvo 
prie bažnyčios „pročkarė“, tai ji valydavo grindis, gėles tvarkydavo, o aš tiktai 
žvakes visas... 

Vos man pradėjus dirbti Rokiškyje, buvo Panevėžio vyskupas Kazimieras 
Paltarokas čia atvažiavęs. Jis seniai Rokiškyje nebuvęs, kažkaip tuo metu, prie 
N. Chruščiovo, leido valdžia padaryti iškilmes, tai tiek susirinko žmonių ant 
šventoriaus, kad nutrypė visą žolę – plikas laukas aplink bažnyčią po pamaldų 
liko. Po karo tai buvo pirma vyskupo išvyka, suvažiavo į Rokiškį ir kunigai iš 
kitų dekanatų, didžiausios iškilmės tada buvo. Per visą mano zakristijonavimo 
laiką daugiau tokių didelių iškilmių nebeteko matyti – nebent tik primicijoms 
daugiau žmonių susirinkdavo.

– Kai A. Talačką paskyrė Rokiškio klebonu, 1950-aisiais bažnyčia dar bu-
vo po karo žaizdota... O kai jūs atvykote į Rokiškį dar po penkerių metų, čia 
gal jau buvo viskas sutvarkyta, užglaistyta?

– Dar ne. Dar visi langai buvo nesudėti. Jau prie manęs A. Talačka sudėjo 
vitražus presbiterijoje ir šoninius langus du įstatė. Bet jis čia neužbaigė – jau po 
Talačkos kitas klebonas atvažiavęs  sudėjo daugiau. O Talačka visą Rokiškio 
bažnyčią dekoravo. Ji buvo labai apleista, tai jis tuo ir užsiėmė – maždaug 
1960-aisiais, per vidurį savo tarnystės, sutvarkė vidų – ir daugiau po jo niekas 
nedekoravo, taip ir išliko toks vaizdas iki šiol.

– Kaip Talačka su žmonėm, su rokiškėnais sugyveno? Ar turėjo kokį ratą 
artimesnių žmonių, su kuriais dažniau susitikdavo, bendraudavo?

– Jis labai mylėdavo moterėles, su kiekviena susitikęs pakalbėdavo, neskir-
davo, ar tu sena, ar jauna... Sunku net pasakyti, ar jis buvo griežtas, ar nuolai-
dus – galima sakyti, per vidurį, niekur neperlenkdavo, nors žodį turėjo... Užtat 
ir mėgdavo jį žmonės, noriai pas jį išpažinties eidavo, nesiskųsdavo...

Kada jį iškėlė į Anykščius, daug rokiškėnų paskui dar tenai važiuodavo į 
pamaldas pas A. Talačką – toks jis čia buvo visų mylimas. Ir man teko kelis 
kartus nuvažiuoti. Visiems labiausiai patiko, kad klebonas mėgdavo pasikal-
bėti su kiekvienu – ne tik apie tikėjimą ar meną, bet ir apie gyvenimą. Jis ir apie 
savo gyvenimą papasakodavo, prisimindavo, kaip jis mokytojavo. Tiesiog ori-
ginalus buvo klebonas – nebuvo parapijiečių, kurie jo būtų nemylėję. 

– O kaip Talačka su Rokiškio valdžia sutardavo?
– Su valdžia jis tikrai mokėdavo sutart, mokėdavo... Eidavo, prašydavo, 

pasitardavo – kitaip tada negalėjo... Aš net nesu girdėjęs, kad Rokiškio valdžia 
jam būtų kokių pretenzijų turėjusi – bent jau manęs tokie rūpesčiai niekada 
nepasiekė, jei kas ir buvo, viską jis savyje pasiliko. Nors ir aš matydavau, kaip 
pas kleboną kažkas iš valdžios užeina, kažką šnekasi. A. Talačka šitam pačiam 
mūsų name Stoties gatvėj iš pradžių gyveno – tik anam mūsų namo gale. Nors 
manęs iš pradžių dar ir nebuvo, žinau, kad čia ir teko jam pirmoji pastogė 
Rokišky. Kai suėmė ir uždarė į kalėjimą iki jo buvusį kleboną Vladą Butvilą, 
Rokiškio klebonija buvo valdžios atimta, kunigui reikėjo pačiam ieškoti, kur 
gyventi, tai jis čia ir susirado pusę šito namelio. Paskui ir aš šitam namo gale 
apsigyvenau.

O Talačka čia ilgai neužsibuvo – viena moterėlė kitoj pusėj nuo bažnyčios, 
už upelio, Kęstučio gatvėj, paliko parapijai savo namelį, tai ten klebonas ir 
persikraustė. Taip visą laiką jis be klebonijos ir apsiėjo – tik vėliau į Rokiškį 
atvažiavęs kunigas pastatė naują kleboniją ant kalniuko šalia bažnyčios, toj 
vietoj, kur seni kapai buvo...

Apskritai A. Talačka su valdžia stengėsi nesipykti. Kai aš į Rokiškį atva-
žiavau, bažnyčioj dar buvo patarnaujančių vaikų, jaunimo. O paskui valdžia 
uždraudė vaikams per Mišias patarnauti, tai Talačka ir paklausė, vaikų prie al-
toriaus nebeliko. Tada visoj Lietuvoj uždraudė vaikam eiti į bažnyčią. Liko tik 
pagyvenę žmonės, kurie dažniau eidavo į bažnyčią, tai jie man ir padėdavo, 
pavaduodavo, kada reikia.

– Bet yra žinoma, kad A. Talačka Rokiškyje įsidrąsindavo ir padarydavo 
tokių dalykų, dėl kurių jo valdžia būtų tikrai nepaglosčiusi. Jam klebonaujant 
Rokiškyje, kai kurie sovietinės valdžios nuo pareigų nušalinti kunigai pas jį čia 
ateidavo ir slapčia Šv. Mišias laikydavo. Ar pamenate Sigitą Uždavinį?..

Rokiškio bažnyčia XX a. viduryje. Foto: A. Ta-
lačkos archyvas, VŽM.

Klebonas A. Talačka Rokiškio bažnyčios bokš-
te. Foto: A. Talačkos archyvas, VŽM.

Rokiškio bažnyčios ansamblis – ir A. Talačkos 
rūpesčiu brangintas, nuo Antrojo pasaulinio 
karo žaizdų gydytas. Foto: TK, VŽM.
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KAIMYNAI. ANYKŠČIAI IR ROKIŠKIS

– Taip, kunigas Uždavinys pas mus buvo. Jis buvo nuteistas, bet gyveno laisvas, 
dirbo durpyne, tai kartais šiokiom dienom ateidavo pas mus ir bažnyčioj mišias atlai-
kydavo. Dar čia toks „sibiriakas“ buvo – jau pamiršau pavardę... Iš tremties grįžęs ku-
nigas, gyveno kažkur netoli viešbučio – ir jį Talačka prie altoriaus leido. Jeigu valdžia 
būtų sužinojusi – būtų buvęs nubaustas. Bet jis nesibaidė tremtinių – ir sesuo Viktorija 
čia, Rokišky, prie jo apsigyveno, padėdavo šeimininkauti namuose, nors klebono 
namus prižiūrėjo viena seselė vienuolė, iš Panevėžio čia atvažiavusi. Atrodo, ta pati 
išvažiavo ir į Anykščius, kai Talačka išsikėlė.

– Jūs dirbote zakristijonu sudėtingu laikotarpiu – ar nebuvo kokių valdžios ban-
dymų jus kaip artimą bažnyčiai žmogų įkalbėti sekti kunigus, pranešti, ką jie daro?

– Ne, nebuvo – ir esu labai laimingas, kad niekas manęs neužkabino, nebandė 
priversti ką nors panašaus daryti...

Atvažiavo vieną kartą pas mane laikraščio korespondentas, ėmė man priekaiš-
tauti, kodėl aš neinu dirbti, ko prie bažnyčios būnu, tai mes labai susiginčijom, vos 
nesusimušėm. Bet atėjo gint klebonas ir mus išskyrė. Jei kas ir atvažiuodavo, tai daž-
niau tiesiai pas Talačką į zakristiją eidavo.

Bendraamžis ir bendražygis

– Judu su klebonu A. Talačka buvote vienos kartos žmonės. Kiek jūs abu tar-
pusavyje bendraudavote, kiek vienas kitam apie savo patirtis ar rūpesčius pasako-
davotės? Ne kaip zakristijonas su kunigu, bet kaip bendraamžiai, Nepriklausomos 
Lietuvos vaikai?..

– Jis man vis pasakodavo apie savo Krinčiną, savo gimtinę. Man pasirodė, kad ji 
buvo jam labai svarbi. Net ir dainą dainuodavo apie Krinčiną... Išpasakodavo man 
visas savo tėviškės naujienas, pasakodavo, kad jis tiesiog miške gimęs, tarp miškų 
užaugęs. Jis labai mėgdavo maudytis. Todėl su dviračiais prie ežero, iki kurio gal 12 
kilometrų vis važiuodavome abudu...

O kai eidavo kur nors į svečius, tai ir mane būtinai kartu imdavo. Jis buvo taip 
įpratęs ir mane įpratino – vienas niekad neidavo pas žmones. Gal būtų ėjęs ir su var-
gonininku, bet mūsų parapijos vargonininkas tuo metu buvo gerai pagyvenęs, tai jis 
niekur su kunigu nevaikščiodavo. Užtat man ir tekdavo visur su klebonu svečiuotis, 
vakarieniauti. Susiruošęs į svečius, vilkėdavo paprastą kostiumą, tik būtinai užsidė-
davo koloretę – kad iškart matytųsi, jog jis kunigas.

Anksčiau pamaldų nebūdavo vakarais, atrodo, kad valdžia neleido, tai vasarą 
popiet ir išvažiuodavome su klebonu kur nors saulėje pasikaitinti, pabendrauti... 

Ir pas mus namuose, jei tik kokia šventė būdavo, kai Talačka nuolatinis svečias. 
Ypač po to, kai 1964 metais jis tapo mano sūnaus Sigito krikštatėviu – nuo tada 
pasidarė labai artimas žmogus. 

– Jums neteko mokytis, lavintis – bet su klebonu bendrą kalbą surasdavote.  Ar 
tekdavo su A. Talačka kalbėtis apie meną, dailę, apie tai, ką jis knygose skaitęs?

– Apie dailę jis dažnai kalbėdavo, vis apie paveikslus. Nuvažiuoja, būdavo, kur 
nors į svečius, pamato paveikslą – tuoj apžiūri... Žmonės iškart pamatė, kad kunigas 
tokiais dalykais domisi, tai paskui jau žinojo, kad tokia dovana Talačkai bus pati 
geriausia. Ir iš dailininkų jis gavo kelis paveikslus – paskui turėjo jų daug.

liškių (Pasvalio r.) pradinėje mokykloje 
mokytoju.

1942-1946 m. jis studijavo Kauno 
kunigų seminarijoje. 1946 m. spalio 
12 d. Kaišiadorių vyskupas Teofilius 
Matulionis jį įšventino subdiakonu, 
kitą dieną – diakonu. Baigęs studijas, 
1946 m. gruodį kaip diakonas jis buvo 
paskirtas klebono padėjėju Krinčine 
(Pasvalio r.), 1947 m. pavasarį talkino 
klebonui Kvetkuose (Biržų r.). 1947 
m. birželio 29 d. Panevėžio Kristaus 
Karaliaus katedroje vyskupas Kazi-
mieras Paltarokas įšventino A. Talačką 
kunigu.

1947 m. liepos-rugsėjo mėnesiais 
A. Talačka tarnavo vikaru Naujamies-
tyje (Panevėžio r.), 1947-1948 m. 
pusmetį buvo vikaras ir gimnazijos 
kapelionas Šeduvoje (Radviliškio r.), 
kur talkino iš Anykščių krašto kilu-
siam prelatui Mykolui Karosui, paskui 
1948-1949 m. pusantrų metų tarnavo 
Panevėžio katedroje vikaru. Nuo 1948 
m. jis buvo Panevėžio vyskupijos tri-
bunolo pirmosios instancijos sinodinis 
teisėjas. 1949-1950 m. jis buvo Lukštų 
(Rokiškio r.) Šv. apaštalo evangelisto 
Jono parapijos administratorius.

1950-1969 m. A. Talačka tarnavo 
Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato 
parapijos administratoriumi, buvo šios 
parapijos klebonas. Nuo 1951 m. jis 
buvo laikinasis Rokiškio dekanato 
dekanas ir faktiškai visą laiką ėjo šias 
pareigas, tačiau tik 1967-1969 m. 
buvo paskirtas ir nuolatiniu Rokiškio 
dekanu. Rokiškyje jis ėmėsi iniciatyvos 
atkurti per Antrąjį pasaulinį karą išdau-
žytus bažnyčios vitražus, dekoravo 
bažnyčios interjerą, sutvarkė bokštą. 
Jis bendravo su Rokiškio jaunimu, glo-
bojo represuotus dvasininkus.

Nuo 1969 m. gegužės 7 d. iki 
gyvenimo pabaigos A. Talačka gyveno 
ir tarnavo Anykščiuose. 1969-1995 m. 

Namelis Kęstučio gatvės aklagatvyje, kur prabėgo keliolika kunigo gyvenimo metų, ir jo kieme likusios paskutinės dar jį 
menančios obelys. Foto: TK, VŽM.
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Visus jis kaupė, rinko, niekam nedovanodavo, niekur neišveždavo. Tik kada jis 
išvažiavo į Anykščius, išsivežė ir visus tuos paveikslus.

– Kaip A. Talačka elgdavosi pakviestas į kokią šeimos šventę ar gedulingus pietus, 
kokios būdavo jo elgesio manieros – ir ar jis eidavo apskritai, pietų kviečiamas?

– Svečiuotis jis nevengė, eidavo – itin dažnai į krikštynas, dažnai jį ir į mirties 
metines žmonės kviesdavo. Gal tik į vestuves rečiau – apskritai ten kunigą retai kas 
kviečia. Bet Talačkai teko ir vestuves su parapijiečiais švęsti, padainuodavo kartu su 
žmonėmis...

Tuo metu dar buvo paprotys kunigui išlydėti mirusįjį iš namų, kur jis būdavo pa-
šarvotas.  Valdžios taip daryti buvo uždrausta, todėl ir Talačka į namus nuvažiuodavo 
tik jei labai uolus katalikas būdavo miręs arba koks artimas pažįstamas.

– Rokiškyje A. Talačka ne vienas buvo – prie jo ir vikarų, ir altarista gyveno. Kaip 
klebonas bendravo su kitais šalia jo buvusiais dvasininkais?

– Su vikarais jis buvo labai geras, nesiskųsdavo juo niekas, norėdavo prie jo būti. 
Kada Talačka į Anykščius iš Rokiškio kraustėsi, tai kartu ir vikaras Petras Budriūnas su 
juo išvažiavo – labai retai kada taip būdavo. Bet nedaug prie jo vikarų buvo – ilgiau 
tie patys vis užsibūdavo, retai keitėsi.

– O kas Rokiškyje ruošdavo tuo metu ruošdavo vaikus Pirmajai komunijai, kiek 
čia A. Talačka tuo užsiimdavo?

– Mokydavo vaikus pats Talačka, jokio kito tikybos mokytojo, kaip dabar, Rokiš-
kyje tada nebuvo. Na, gal kartais jį koks vikaras pavaduodavo. Kai reikėdavo egza-
minuoti vaikus, tai ir į namus kviesdavo, mat bažnyčioje vaikams buvo uždrausta 
burtis – daugiau dešimties vaikų prie klebono negalėjo būti. Talačka per pamokslus 
ragindavo tėvus, kad patys savo vaikus tikybos pamokytų, nes nėra kam su jais už-
siimti. Su vaikais jis niekad nebuvo labai griežtas – jam buvo svarbu, kad vaikas tik 
mokėtų kokį nors „Tėve mūsų“, „Sveika, Marija“ ar „Tikiu į Dievą Tėvą“...

Albertinės – proga susitikti

– Kaip anuomet elgdavosi parapijiečiai, kai kunigą keldavo į kitą parapiją? Juk 
atėjo laikas A. Talačkai iš Rokiškio kraustytis – kaip žmonės sutiko tokią žinią?

– Atsisveikinti su klebonu labai gausiai susirinkdavo... Nors tada ne visi ir žino-
davo, dažniausiai iš anksto niekas neskelbdavo, kad kunigas išvažiuos. Bet vis vien 
susirinkdavo, išleistuves padarydavo, pagerbdavo ir padėkodavo. O ir naują kleboną 
tuo pačiu metu dažniausiai sutikdavo.

Bet Talačkos išleistuvės Rokiškyje nebuvo iškilmingos – tyliai praėjo, nedaug kas 
žinojo, kad klebonas išvažiuoja. Atrodo, kad pats Talačka per daug nesiskelbė išva-
žiuodamas, nesipasakojo, kodėl kraustosi į Anykščius.

– Atvykus į Anykščius, A. Talačkai visą laiką didžiausias galvos skausmas buvo 
prasti vargonai. O kaip jam su vargonais ir vargonininkais sekėsi Rokiškyje?

– Mūsų vargonai pusė bėdos, juos paremontavo, jau po Talačkos įtaisė elektrines 
dumples, o tai seniau vis reikėdavo minti, nusibosdavo, ypač per Sumą, per ilgesnes 
pamaldas. Bet Talačkai buvo labai svarbu, kad vargonai per visas pamaldas būtinai 
grotų, kad choras giedotų. Sutardavo jis su vargonininku, toks Žemaitis tada buvo, 
nedidelis toks, su kuprele, bet mandagus, elegantiškas.

– Kai A. Talačka jau tarnavo Anykščių klebonu, o jūs likote zakristijonu Rokiš-
kyje, ar vis dar bendravote kaip du artimi draugai? Ar A. Talačka kviesdavo jus, ar 
jums rūpėdavo kokia proga jį Anykščiuose aplankyti?

– Buvau ir ne kartą pas jį svečiuose. Ypač kviesdavo per Albertines, jos jam būda-
vo ypatinga šventė, gal retas praleidau nenuvažiavęs pasveikinti jo rudenį. Albertas 
– lapkričio 15 dieną, nors jis ir buvo gimęs po keturių dienų, bet minėdavo savo 
vardines, ne gimimo dieną.

Ir dar per atlaidus į Anykščius stengdavausi nuvažiuoti. Pasitikęs ma-
ne, vis rodydavo, ką naujo Anykščių bažnyčioj padaręs, labai džiaugėsi 
tom koplytėlėm-stacijom, kur aplink šventorių. Buvau ir Talačkos laido-
tuvėse. O dabar, jei tik kas į Anykščius nuveža, nueinu ir iki jo kapo.

– Keitėsi laikai, keitėsi kunigai, tik jūs vis buvote ir liekate netoli Ro-
kiškio bažnyčios. Ar išsiilgstate tokio bendravimo su kunigu, kaip teko 
du dešimtmečius su A. Talačka drauge bažnyčios labui dirbti?

– Kada pasitraukiau iš zakristijono pareigų, vis vien iš pradžių kas-
dien bažnyčion eidavau – taip buvau įpratęs. Paskui pradėjau vis rečiau, 
rečiau... Dabar jau nebe kiekvieną sekmadienį benueinu – tai galva ima 
svaigti, tai kojos vis sunkiau neša.

Po Talačkos į Rokiškį klebonu netrukus Petras Žiukelis atvažiavo, su 
juo gerai sutarėm, bet jis labai trumpai, tik porą metų, čia tepabuvo, 
iškėlė jį. Paskui jis prie Talačkos Anykščiuose altarista buvo, o kai ir pats 
Talačka į altariją išėjo, jį tada į Rokiškį vėl atkraustė. Mes su juo gerai 

jis buvo Anykščių Šv. apaštalo evange-
listo Mato bažnyčios klebonas, 1974-
1979 m. – Anykščių dekanato vicede-
kanas, 1979-1995 m. – dekanas. 1976 
m. ir 1978-1993 m. jis administravo 
ir Burbiškio (Anykščių r.) parapiją, 
kai joje nebeliko nuolat gyvenančių 
kunigų.

Nuo 1974 m. jis buvo Panevėžio 
vyskupijos Bažnytinio meno ir remonto 
reikalų tarybos narys, įgaliotas konsul-
tuoti vyskupijos dvasininkus ir stebėti, 
kad būtų saugomos nuo sunaikinimo 
vyskupijos bažnyčiose esančios meno 
vertybės ir skoningai dekoruojamos 
bažnyčios. 1984 m. kaip Panevėžio 
vyskupijos atstovas (kartu su Petru 
Žiukeliu) jis buvo paskirtas Lietuvos 
Krikšto 600 metų jubiliejaus komisijos 
nariu.

A. Talačkos išleistuvės Rokiškyje 1969 m. Foto: A. 
Talačkos archyvas, VŽM.
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sutarėm, vis susitikę pabendraudavom, senus laikus prisimindavom.
Bet dabar jį naujas Rokiškio klebonas ėmė ir iškėlė iš klebonijos: atvažiavęs tie-

siog ištrėmė senuką į patį miesto pakraštį, į senelių namus. Iš tenai iki bažnyčios jis 
nebeateina, jam net mišias uždraudė laikyti... Senelių namuose irgi yra koplyčia, 
altorius, bet ir ten senukui nebeleido laikyti mišių. Būna, jam užeina sveikatos blogu-
mas, bet po savaitės kitos, žiūrėk, ir vėl geriau.

Žmonės labai nepatenkinti, kad taip klebonas padarė, net pas vyskupą į Panevėžį 
važiavo, bandydami Žiukelį užtarti, prašydami, kad jam leistų nors mišias laikyti.

Man buvo labai skaudu žiūrėti, kada šitaip buvo nustumtas kanauninkas, išmes-
ti lauk jo daiktai. O juk mūsų klebonija buvo statyta keturiems kunigams gyventi, 
dabar tik trys belikę, du kambariai visai tušti stovi – bet senukui Žiukeliui vietos čia 
nebeliko. Talačka niekada šitaip nebūtų padaręs, niekada...

Paskutinės kunigo obelys

Nuo Rokiškio bažnyčios dar neužžėlė takelis per Laukupio upelį į Kęstučio ga-
tvės aklagatvį, kuriame paskutinis namas – tas pats, kuriame prieš pusšimtį metų gy-
veno pusamžis dvasininkas Albertas Talačka – į Rokiškį atvažiavęs 29-erių, o išvykęs 
artėdamas prie 48-erių. 

Anykštėnai jį mena gerokai vyresnį, tuo tarpu senieji rokiškėnai, jiems paminėjus 
šio dvasininko vardą, įsivaizduoja jauną, itin kalbų ir noriai bendraujantį dvasininką, 
stebinusį neįprastais pomėgiais: ne tik besidomintį paveikslais, bet ir lakstantį dulki-
nais žvyrkeliais su motociklu, vaikus maudytis vežiojantį ar čiuožinėti mokantį.

Senajame klebono name – nauji gyventojai, čia dabar tvarkosi Rokiškio vargoni-
ninko Laimučio Janionio šeima. Tačiau kieme sodintos obelys – vis dar kunigo Alber-
to palikimas. Bene paskutiniosios – mat kelios kitos jau nuseno ir buvo nupjautos.

Viena tokia kunigo dovanota obelis dar prieš porą metų augo kaimynystėje, pas 
Vilhelminą Spundzevičienę. A. Talačkos jau seniai nebebuvo Rokiškyje, o kiekvieną 
pavasarį, kai ta obelis pražysdavo – viena pusė baltais žiedais, o kita raudonais apsi-
pildavo, visi prisimindavo – tai kunigo Alberto obelis žydi.

Kaimynai įspėjo – solidaus amžiaus, jau devynias dešimtis metų užbaigusi Vil-
helmina, savo namelyje viena gyventi belikusi, svetimiems durų neatveria. Bet nuo 
1951 metų čia įsikūrusi moteris geriausiai žino, kaip klostėsi dvasininko gyvenimas 
šioje Rokiškio gatvelėje.

Tačiau tądien moteris, išgirdusi minint Albertą Talačką, savo griežtai tvarkai be-
mat nusižengė ir duris atvėrė. Jos prisiminimai apie malonias jaunystės dienas dvasi-
ninko vardu iškart buvo pažadinti... 

Moteris ypač nustebo, kai tik dabar, sulaukusi gilios senatvės, sužinojo, jog ji 
buvo bendraamžė su kunigu Albertu – ji iki šiol visąlaik galvojusi, kad kunigas už ją 
gerokai jaunesnis tada buvęs...

Atmintyje – kunigas ant motociklo

– Judu su kunigu Albertu Talačka buvote vienu metų gimimo – kaip čia, Rokiš-
kyje, sutardavote jaunystėje?.. – prakalbinu senolę. 

– Oi, kaip mes bendravom... Šitų namų kaimynystėje savininkė, tik jos pavardę 
jau užmiršau, buvo užrašiusi savo turtą bažnyčiai, tai jis atsikraustė čia iš Stoties ga-
tvės ir kartu su ja ir gyveno, kol ta moteris mirė.

Kai jau jis kaimynystėj būdavo, tai dažnai užeidavo ir pas mus, labai su vaikais 
bendravo. Kada važiuodavo su motociklu prie ežero maudytis, tai ir mano sūnų 
Leonardą visada kartu pasiimdavo. Mano šeši vaikai augo, bet jis vis jį, Leonardą, 
kartu pavadindavo, kartu eidavo žuvims maisto rinkti prieš žvejybą... Bet jis niekada 
nesiklausęs tėvų nepaims vaiko – liepdavo eit ir mamos prašyt, pasakyt mamai, jei 
nori kartu važiuoti. 

O kartą surinko visus vaikus: mūsų, kitų aplinkui kaimynų – ir su visais nuotrauką 
pasidarė. Turėjau vis prisiminimui, tik nebežinau, kur ją pasidėjau...

Kartą aš jam kostiumą vieną persiuvau, nešiotas jis buvo, tik atnaujinau. Labai pa-
tenkintas buvo, bet paskui vis man sakydavo: „Ai, kaip man gaila nešiot, aš kasdienai 
dar gailiu juo vilktis“. 

– Pro jūsų akis praėjo keletas Rokiškio kunigų – kuo kitoks tarp jų buvo A. Ta-
lačka?

– Tiktai Talačka taip su vaikais mokėjo apsieiti. Būdavo, susirenka vaikai, ne-
randa, kuo užsiimti, tai Talačka paėmė ir netoli upės pripylė vandens, su vaikais 
padarė čiuožyklą. Jis kartu su vaikais darė čiuožyklą, paskui žiūrėdavo, kaip ten vai-
kai čiuožia, pats juos fotografuodavo. Bet tik čia, o bažnyčioj su vaikais neužsiėmė 
– negalima jam buvo. 

Popiežius Jonas Paulius II 1989 m. 
birželio 26 d. suteikė A. Talačkai Mon-
sinjoro – Šv. Tėvo garbės kapeliono – 
titulą. Jis buvo vienas iš pirmųjų taip 
įvertintų Panevėžio vyskupijos dvasi-
ninkų. Nuo 1989 m. jis buvo paskirtas 
Anykščių dekanato CARITAS dvasios 
vadovu. 1992 m. jo iniciatyva buvo 
išrinkta pirmoji Anykščių parapijos 
taryba, o A. Talačka tapo jos pirmi-
ninku.

Atgimimo metais A. Talačka 
dalyvaudavo Lietuvos Sąjūdžio rengi-
niuose, 1989 m. jis pašventino Trem-
tinių kryžių ir Antano Vienuolio-Žu-
kausko antkapiniame paminkle iškaltą 
kryžių, 1991 m. – kryžių kunigo ir filo-
sofo Stasio Ylos gimtuosiuose Luciū-
nuose, 1993 m. – Antano Baranausko 
paminklą Anykščiuose.

Nusilpus sveikatai, nuo 1995 m. 
balandžio 20 d. jis pasitraukė iš kle-
bono ir dekano pareigų, iki gyvenimo 
pabaigos liko Anykščių parapijos alta-
rista. 

Sovietmečiu kunigas A. Talačka 
garsėjo kaip šviesuolis, rėmęs perspek-
tyvius jaunus dailininkus, dievdirbius. 
A. Talačkai skatinant ir remiant, pasi-
tarus su skulptoriumi Vladu Vildžiūnu 
ir jo svainiu anykštėnu Algiu Ladiga, 
Anykščių Šv. Mato bažnyčia buvo sko-

Rokiškio klebonas A. Talačka ant savojo 
motociklo. Foto: A. Talačkos archyvas, 
VŽM.
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– O A. Talačka vaikus į bažnyčios kviesdavo – ar tik maudytis, žvejoti kartu?.. 
– Tai kad mes ir taip eidavom, nereikėjo mum kviest. Aš tai nuolat, nuo vaikystės, 

prie bažnyčios buvau įpratinta. Kai augom mes menki vaikai su tėvais, negirdėjom 
nė keiksmažodžių: iš tėvų vakare poteriai, rytą vėl poteriai būdavo. O kai jau aš 
su vyru savo šešis vaikus auginau, tai buvo tokia Janina Šumskytė, vienuolė, – kai 
nueinam bažnyčion, jinai procesiją surinkdavo. Surenka, būdavo, vaikus ir stato prie 
vėliavų, drabužių jiems nebūdavo.

Jau po to, kai Talačka išvažiavo, ir mane įtraukė prie bažnyčios dirbti – prie Čiuč-
kio, prie Janulio 35 metus atidirbau, vis siuvai viską, devynerius metus ir prie proce-
sijų buvau, pas mane penkiasdešimt vaikų susirinkdavo, aš visiems jiems rūbelius 
procesijoms pasiuvau, per trisdešimt penkerius metus pasiuvau viską, ko bažnyčiai 
reikėjo, juk nieko nebuvo, viską reikėjo pasiūti iš naujo. Paprašiau kunigo, kad duotų 
pinigų medžiagai nupirkt, sakau, aš pasisiūsiu. Svarstė, galvojo – ar daug tai kainuos. 
Sakau, man nieko nereikia už darbą, aš tik noriu medžiagų. Taip visą laiką veltui ir 
siuvau, ko reikėjo.

Prie Talačkos bažnyčioj buvo gal tik šešios suknelės mergaitėms procesijoms. 
Ateidavo mergaitės, adoruodavo, bet tik su savom suknytėm. Užtat Talačka Rokiš-
kio valdžiai ir neužkliūdavo. Užtat Čiučkis paskui labai kentėdavo – prie jo didelės 
vaikų procesijos susirinkdavo. Eidavau palei namus: ir po penkiaaukščius, ir visur už 
miesto, visus aplankydavau ir pati pasakydavau, kada procesija bus, kad žinotų tėvai. 
Neskambinsiu gi telefonu – suseks saugumas, uždraus. Ir tėvai vaikus atvesdavo, 
labai mėgo procesijas, vaikų daug būdavo, tai jis žmogus ir kentėjo. Mat, kai vesdavo 
vaikus, prie bažnyčios vartų stovi komjaunuoliai, žiūri,  kas eina... O vaikų vis tiek 
pilna būdavo pas mus: ateidavo nuo trejų, ketverių metukų iki šeštos ar septintos 
klasės.

– Ar teko lankytis namuose pas kunigą? Kaip jis ten buvo įsikūręs?
– Ne, taip nė karto pas jį namie ir nebuvau. Kažkaip neįprasta buvo eiti pas ku-

nigą į namus, o dar ir ta buvusi savininkė gyveno. Girdėjau, kad jis paveikslus renka, 
apie meną išmano, bet taip ir neteko pamatyt pačiai. Neteko ir su jo sesute Viktorija 
bendrauti – nebuvo kada, šeši vaikai namie, kada ten su visais sueisi...

– O kaip jūsų sodyboje atsirado toji A. Talačkos obelis?
– Jis jauną obelį pasisodino prie savo namų, bet šeimininkei ji nepatiko, tai rei-

kėjo išrauti. Tada Talačka jau nemažą tą savo obelį mano sūnui Leonardui atidavė, 
sakydamas „Parsinešk šitą obelį ir pasisodink“. Tai jis, vaikas, ir pasodino kampe prie 
gatvės – tėvas dar jam parodė, kur sodint, kaip tik tarp mūsų ir kunigo namų. 

Čia jo paties įskiepyta buvo obelis, eidavo žmonės pro šalį ir stebėdavos, kaip čia 
yra: pusė baltai žydi, pusė raudonai... Pusė alyvinių buvo, o kitoj pusėj obuoliai buvo 
tokie sausi valgyt, tik virimui tiko. Dabar nupjovėm neseniai tą medį, jau pradėjo jis 
pūt, tik kelmas ir beliko. Ir Leonardo jau nebėra – mirė ir mano vaikas...

– Ar dar teko jums su A. Talačka pasimatyti, kai jis buvo iškeltas iš Rokiškio?
– Kartais matydavau jį ir pas mus bažnyčioj. Buvo Talačka atvažiavęs, kai vys-

kupas Krikščiūnas lankėsi. Žinau, kad buvo tada procesija, tai aš mergaites savo 
aprengiau visas, laukėm vyskupo... Liko atminčiai nuotrauka, kur pasitinka Čiučkis 
vyskupą, paskui su monstrancija vyskupas ir visi kunigai čia giedodami eina į baž-
nyčią, o mano mergaitės papuoštos priekyje visos ėjo. Toj nuotraukoj ir Talačka yra 
– bendravo visi...

Šiame Spundzevičių sodybos kampe, prie pat gatvės, dar neseniai augo A. Talač-
kos dovanota obelis. Dabar jos vietoj tik kelmas belikęs.

ningai dekoruota, jos interjere įvestas 
krištolinis dekoras. Joje buvo įrengti 
dailininkės Marijos Anortės Macke-
laitės sukurti vitražai (1971-1986 m.), 
šventoriaus tvoros koplytėlėse – tau-
todailininko Rimo Idzelio iš medžio 
išdrožtos kryžiaus kelio figūros (1982-
1988 m.). Anykščių bažnyčios šven-
toriuje palaidotiems kunigams Jonui 
Uogintui ir Alfonsui Gražiui A. Talač-
kos rūpesčiu buvo pastatyti meniški 
paminklai (1990-1992 m.), skulptū-
riniais akcentais bažnyčioje įamžin-
tas garsiųjų anykštėnų Konstantino 
Sirvydo (1988 m.), Klemenso Kairio 
(1982 m.) atminimas.

Monsinjoras A. Talačka sukaupė 
dailės kūrinių kolekciją ir biblioteką, 
kurią testamentu paliko Anykščių 
parapijai. 

Mirė 1999 m. gruodžio 12 d. 
Anykščiuose ir, vykdant jo valią, palai-
dotas Anykščių naujosiose kapinėse 
prie anksčiau mirusios sesers Viktori-
jos Talačkaitės. Kapą ženklina medžio 
drožėjo Jono Tvardausko sukurtas sto-
gastulpis (2000 m.) su citata iš psalmės 
„Manęs nepaliksi numirėlių būste, / tu 
man, savo draugui, neleisi trūnyti“. 

2009 m. Anykščiuose, Vyskupo 
Antano Baranausko parapijos salėje, 
buvo atidarytas Sakralinio meno cen-
tras, kurio nuolatinės ekspozicijos 
pagrindą sudaro A. Talačkos dailės 
kolekcija ir biblioteka. Dvasininko 
90-mečiui išleistas biografinis albumas 
„Sakralinio meno puoselėtojas monsin-
joras Albertas Talačka“ (2011 m.).

Vilhelmina Spundzevičienė ir po pusės 
šimtmečio brangina kunigo, kuriai pati-
kęs jos persiūtas kostiumas, vardą. Foto: 
TK, VŽM.

n
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Alfonsas KERAITIS

Kai velnias šalia!..
Velnio kilmė. Žmogaus kilme iš beždžionės aš kiek abejoju, bet kad velnias iš 

jos kilęs – akivaizdu! Jų uodegos labai panašios, o ragai jam išaugo lygiai taip pat, 
kaip ir mes kartais ragus užsiauginame...

Apie velnio ragus. Nors velnias daug kam visokių šunybių yra prikrėtęs, dar 
negirdėjau, kad jis būtų ką nors savo ragais persmeigęs...

Kur velniui dera būti. Tikiu, kad yra rojus, bet ar yra pragaras – sunku pa-
sakyti. Jeigu jis būtų, velnias po pasaulį nesiblaškytų, jam tenai, namie, reikėtų 
dūšeles prižiūrėti, visus žemės nenaudėlius, šį pasaulį palikusius, globoti...

Tinkamos dūšios. Ne kiekvieną dūšią velnias čiumpa. Jam reikia dūšios su 
nešvaria praeitim...

Velnioniški patarimai. Niekada neik su velniu riešutauti – užspringsi jo slėp-
tais riešutais... Nesidžiauk, kad tau pasisekė, jei radai velnio neštą ir pamestą... 
Būk atsargus, turėdamas reikalų su tuo, kuris velnių prisiėdęs... Neieškok žodžio 
kišenėje, kai ji nešvarių pinigų prigrūsta – net ir velnias tai žino...

Nė velnias nesugalvotų. Liaudies išmintis sako, kad tas, kas nedirba, neklys-
ta. Stengdamasi, kad būtų kuo mažiau klaidų, mūsų valdžia per du dešimtmečius 
tūkstančius tautiečių be darbo paliko. Tokio genialaus sprendimo nė pats velnias 
nebūtų sugalvojęs...

Pamokos. Gėrio tenka visą gyvenimą mokytis, o blogio kiekvienas kaipmat 
išmoksta. Tai todėl, kad gėrio moko Dievas, o blogį įperša velnias...

Velnio trigrašis I. Žiema, lauke šaltis spigina. Ties sankryža stovi sustiręs 
žmogelis pamėlusiu veidu ir išpurtusia nosimi, nusiėmęs siūlo praeiviams savo 
žieminę kepurę: „Pirkit, brangieji, labai pigiai parduodu, pinigų labai reikia...“ 
Stabteli kažkas, stebisi: „Žmogau mielas, tokiam šalty tau pačiam kepurė labiau 
pravers!“ Čia velnias nebeiškenčia ir burbteli: „Jei galvos nebėr, tai kam gi ta 
kepurė?..“ 

Velnio trigrašis II. Drebančiom rankom sukrapštęs paskutinius centus, žmo-
gelis nusipirko patį mažiausią buteliuką baltosios. Vos tik išėjus iš parduotuvės, 
butelaitis tik slyst iš rankų, tėkšt ant šaligatvio – tik šukės ir klanas. Šmėkšt velnias 
pro šalį ir paguodė: „Nenusimink, žmogau, juk žinai, kad šukės laimę neša!..“

Velnio trigrašis III. Viena aštuoniolikmetė pasakoja draugei: „Dabar didžiau-
sia mano svajonė susirasti jauną gražų vyrą su aukštuoju išsilavinimu, turintį 
mašiną ir vilą“. Tai nugirdęs velnias šnabžda jai į ausį: „Labai teisingai, panele, 
svajojate. Nėra jokio įstatymo, kuris jums svajoti uždraustų...“

Velnio trigrašis IV. Sėdi ant suolelio du senukai ir šnekučiuojasi. Vienas pra-
sitaria: „Šiandien taip blogai jaučiuosi, kad jau gal greit mirsiu“. Kitam velnias 
timpt už liežuvio: „O kas dar gero girdėt?..“

Nemokamos paslaugos
Per visą savo gyvenimą Jis visus savo pavaldinius mokė nuolat teikti jam vi-

sokias nemokamas paslaugas. 
Ilgainiui jie taip prie šito įprato, kad veltui suteikė Jam ir paskutinę paslaugą 

– nedelsdami kapinėse iškasė Jam duobę...

Užklydusių minčių 
labirintas

Alfonsas KERAITIS (g. 1937 m.) 
– inžinierius mechanikas, kraštotyri-
ninkas, literatas. Gimęs ir augęs Alu-
kėnuose (Anykščių r.), 1946-1953 m. 
mokėsi Traupio septynmetėje moky-
kloje, 1953-1957 m. baigė Raguvos 
(Panevėžio r.) vidurinę mokyklą. 1957-
1962 m. studijavo Lietuvos žemės 
ūkio akademijoje žemės ūkio mecha-
nizaciją, įgijo inžinieriaus mechaniko 
išsilavinimą. Nuo 1962 m. iki šiol A. 
Keraitis gyvena Rokiškyje, 1962-1998 
m. dirbo Rokiškio žemės ūkio mašinų 
gamykloje inžinieriumi, kol išėjo į pen-
siją. 

A. Keraitis parengė ir išleido gim-
tojo krašto ir savo giminės kraštotyros 
rinkinį „Kur gimėm, kur augom, kur 
žemė šventa...“ (2011 m.), sudarė 
Rokiškio žemės ūkio mašinų gamy-
klos kraštotyros rinkinį „Mano antrųjų 
namų kronika“, laisvalaikiu rašo smul-
kiąją prozą.

Su žmona vaistininke Janina jis 
užaugino sūnų inžinierių Renaldą 
(1964-2008) ir pedagogę Vidą (g. 1970 
m.).

A. Keraitis apie save rašo: „Džiau-
giuosi ir didžiuojuosi, jog esu Anykš-
čių krašto žmogus. Gimiau pačiame 
rajono pakraštyje netoli Traupio, 
pokario metais septynias žiemas try-
niau kelnes Traupio pradinėje, paskui 
septynmetėje mokykloje, paskui dar 
keturias tą patį dariau Raguvoje. Po 
studijų Žemės ūkio akademijoje su 
inžinieriaus mechaniko diplomu ir 
paskyrimu atvažiavau dirbti į Rokiškio 
žemės ūkio mašinų gamyklą ir iš jos 
pasitraukiau tik po krūvos metų. Per 
tą laiką net 7 kartus keičiau darbą, vis 
sutikdamas su gamyklos vadovų nuo-
mone, kad kitur būsiu naudingesnis. 
Įgijęs bendradarbių pasitikėjimą, 24 
metus dirbau gamyklos profsąjungos 
pirmininku.

Šiuo metu esu laisvas ir nepriklau-
somas (gal šiek tiek priklausomas tik 
nuo žmonos norų ir užgaidų) pilietis. 
Jau daug metų vis užrašinėju įdomes-
nes užklydusias mintis, kurių mažytę 
dalelę šįkart siūlau ir Jums paskaityti“. 
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Nesavanaudiški patarimai
Man visada malonu, kai mano patarimas kam nors padeda. Juk tikrai sma-

gu, kai paklausius bičiuliško patarimo ima ir pasiseka. Savo gyvenime daugeliui 
žmonių esu pataręs šimtus, tūkstančius kartų. Keletą patarimų duosiu ir Jums, 
vadindamas juos nesavanaudiškais. Jei nors vienas padės – būsiu laimingas.

Linkėk viršininkui gero tik būdamas įsitikinęs, kad iš to ir sau naudos gausi.
Nesuk savo lizdelio pernelyg aukštai padangėse, nes ten bet kokia audra jį 

greičiau suardys.
Nesistenk palikti viršininkui savo nuomonės – vis vien jis ją į šiukšlių dėžę 

išmes. Verčiau ką nors naudingesnio jam į stalčių kyštelk.
Nešok per griovį, jei dar nežinai, kur peršokęs keliausi.
Jei besilankstant prieš vieną nugara įskausta, o naudos jokios, nedelsdamas 

imk lankstytis prieš kitą.
Jeigu sutariate, kad laikas – pinigai, pasiūlyk paskolinti savo laisvo laiko, tegu 

tą skolą paskui pinigais atiduoda.
Jei negali pasakyti, kas tavo draugai, tada ir apie save verčiau nepasakok.
Nevaryk Dievo į medį, nes jis kartu ir tave ten įsitemps.
Visada atsimink, kad geriau pametus nerasti, nei atradus nepasidalinti.
Jei esi tiktai geros nuomonės apie save, nebūk tikras, kad ir kitų nuomonė 

apie tave tokia pat gera.
Niekada nevadink savo žmonos ar vyro velniu, nes nuo šio vardo jų elgesys 

dažniausiai tampa nebenuspėjamas ir neprognozuojamas.

Šeimos tradicijos
Etnografiniai argumentai. Jų šeima išsaugojo gražias senąsias protėvių ben-

dravimo priemones: jis ją dažnai šventino šlapiu pančiu, jinai gi savo teisybę 
įrodinėjo virtuviniu kočėlu...

Namai lyg šventovė. Jų šeimoje viskas kaip maldos namuose. Vėlokai parsira-
dęs, jis klaupiasi kieme ir nuoširdžiai išpažįsta savo nuodėmes. Tada ji pasako jam 
ilgą ir graudų pamokslą. Jeigu pamokslas jam nepatinka, jis jai surengia mišias...

Orų prognozė. Jei šuo, naktį žiūrėdamas į mėnulį, staugia, o šalia svirduliuo-
jantis jo šeimininkas jam pritaria, jų namuose greit kils audra, pereinanti į krušą 
lėkščių šukėmis...

Žodžiai apie Jį
Priešingybės

Neįprato Jis tingėti,
Dirbs už du, gal ir už tris,
Bet kai reikia pakalbėti –
Sunkiai žodį pasakys.

Na, o tas, kuris prie darbo
Niekad niekur neskubės,
Į tribūną kai pakyla,
Visą valandą kalbės.

Nepasikeitė
Pažįstu Jį labai seniai,
Vaikystėj buvom mes kaimynai.
Toks pat dosnus Jis liko, kaip kadais,
Tiktai dabar visus ramina pažadais.

Purvo drabstytojas
Jam nesvarbu, kad buvo pats
Tik ką į mėšlą įklampojęs,
Bet purvais drabsto Jis visus
Net rankoves atsiraitojęs.

Traupio bendruomenės salėje kalbasi A. Keraitis ir Traupio seniūnė Daiva 
Tolušytė. 2012 m. balandis. Foto: TK, VŽM.

Alfonsas Keraitis 
apie savo pirmąją knygą

„Žmogaus išėjimas į amžinybę 
man primena mažo akmenėlio 
me timą į ramų vandens telkinį. 
Subanguoja bangelės, pasklinda į 
visas puses. Juo toliau – vis silpnes-
nės, kol visai nurimsta. Vėl ramu – lyg 
nieko ir nebuvo. Užmarštyje žmogus 
lieka praėjus vos kelioms kartoms... 
Dažnai girdime kalbant, kad mumyse 
rusena protėvių dvasia. Kai esame 
jauni, savo giminės praeitimi mažai 
domimės, nors tada pats geriausias 
laikas tai sužinoti, daug gali papasa-
koti mūsų tėvai, seneliai. Bet kada jų 
nebėra tarp gyvųjų, žvelgiant į praeitį, 
atsiranda praraja. Tai pajutau pats, 
sulaukęs senatvės.

Manau, kad bent žmogaus vardo 
ar pavardės paminėjimas reikš, kad 
jis ateities kartų dar neliko užmirš-
tas. Tokį tikslą ir turiu, pradėdamas 
rašyti apie visus savo gimines, nes jie 
buvo mūsų visų, dabar gyvenančių ir 
po mūsų gyvensiančių, pradžių pra-
džia“.

n
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Rokiškėnai Anykščiuose
1874 m. aštuoniolikmetė būsimoji rašytoja ir švietėja Liu-

dvika Nitaitė-DIDŽIULIENĖ-Žmona (1856-1925) persikė-
lė gyventi iš gimtojo Rokiškio 
krašto į Karūnių palivarką neto-
li Viešintų (Anykščių r.). Gimusi 
Roblių kaime, užaugusi Vaitkū-
nuose (Rokiškio r.), o jaunystėje 
su tėvais atvykusi į Anykščių 
kraštą, ištekėjusi 1877 m. ji įsi-
kūrė vyro bibliofilo Stanislovo 
Didžiulio (1850-1927) dvarely-
je Griežionėlėse (Anykščių r.), 
čia užaugino ir išugdė 8 vaikus. 
Lietuviškos spaudos draudimo 
metais L. Didžiulienė platino 
spaudą, rinko liaudies dainas bei tautosaka virstančius kū-
rinius, tapo kaimo moterų bičiulė ir patarėja, platino sveika-
tos, namų ruošos žinias. 1893 m. ji išleido pirmąją lietuvišką 
kulinarijos knygelę „Lietuvos gaspadinė“. Norėdama išmo-
kyti visus savo vaikus, L. Didžiulienė paliko Griežionėles 
ir 1896-1907 m. gyveno Mintaujoje, kur išlaikė moksleivių 
bendrabutį, tapusį tautiniu lietuvių moksleivių centru – di-
džiausiu ir svarbiausiu Latvijos teritorijoje lietuviškos spau-
dos draudimo laikotarpiu. Ji pati organizavo savo vaikų ir 
kitų lietuvių moksleivių laisvalaikį, mokė juos dainų, rengė 
namų vaidinimus, kuriems pati rašė pjeses, šelpė mažiau pa-
siturinčius mokinius. Vaikams užaugus ir baigus gimnaziją, 
1907-1915 m. ji gyveno Griežionėlėse ir ištremto jos vyro 
paliktą sodybą, toliau rinko tautosaką. 1915-1924 m. L. Di-
džiulienė gyveno Jaltoje (Krymas, Ukraina), iš pradžių dirbo 
karo ligoninėje, vėliau padėjo steigti lietuvių tuberkuliozinę 
sanatoriją ir buvo jos šeimininkė. 1924 m. grįžusi į Lietuvą, 
senatvę ji praleido Griežionėlėse. Prieš mirtį ją aplankęs ka-
nauninkas Juozas Tumas-Vaižgantas perėmė paskutiniuosius 
L. Didžiulienės kūrinius rankraščiuose ir pasirūpino jų išliki-
mu bei publikavimu. Mirė 1925 m. spalio 25 d. Griežionėlė-
se, palaidota gretimo Padvarninkų kaimo kapinėse.

1909 m. vargonininkas Petras VINKŠNELIS (1990-
1972) atvyko dirbti į Svėdasus ir čia pasiliko iki gyvenimo 
pabaigos, kone pusę 
šimtmečio vargonavo 
Svėdasų bažnyčioje. 
Gimęs Pandėlio (Rokiš-
kio r.) parapijos Gileičių 
kaime, baigęs pradžios 
mokyklą Pandėlyje, jis 
ketverius metus mokėsi 
Rudolfo Lymano (Rudolf 
Liehmann, 1855-1904) 
vargonininkų ir giedo-
jimo mokykloje Rokiš-
kio dvare, paskui dirbo 
vargonininku gimtojo 
krašto Panemunėlio ir 
Kamajų parapijose, kur 
pagarsėjo kaip švietėjas 
ir lietuvybės platintojas. 
Persikėlęs į Svėdasus, 
1909-1956 m. P. Vinkšnelis dirbo Svėdasų parapijos vargo-
nininku, buvo ilgiausiai šioje parapijoje tarnavęs vargoninin-
kas ir chorvedys. Jo suburtas ir vadovaujamas 40 dainininkų 
Svėdasų parapijos choras dalyvavo visose dainų šventėse 
Kaune 1924-1930 m. ir Klaipėdoje 1938 m., pastatė Svė-

dasuose 4 operetes. Apie 1936 m. Svėdasuose P. Vinkšnelis 
įkūrė „Pavasario“ draugijos kanklininkių orkestrėlį, jame 12 
merginų kankliavo pirmosiomis Juozo Lašo gamintomis kan-
klėmis. Ir sovietiniais metais 1951 m. P. Vinkšnelis subūrė 
Svėdasų moksleivių chorą, išmokė lietuviškų giesmių, kurias 
šis choras 1951-1956 m. giedodavo per rytines pamaldas. 
Buvo vedęs, bet jaunystėje 1920 m. palaidojęs žmoną, liko 
našlys. Mirė 1972 m. Svėdasuose ir palaidotas Svėdasų ka-
pinėse prie žmonos. 

1950 m. žurnalistas Klemensas KAIRIŪKŠTIS (1923-
2006) atvyko iš Rokiškio į Anykščius ir pradėjo bendradar-
biauti ką tik pradėto 
leisti rajono laikraščio 
„Kolektyvinis darbas“ 
redakcijoje. Gimęs 
Papiškių kaime (Ro-
kiškio r.), jis dalyvavo 
Antrojo pasaulinio 
karo fronte, kovėsi an-
tihitlerinės koalicijos 
pusėje ir buvo sovie-
tinės kariuomenės 16-
osios Lietuviškosios 
divizijos karys, kau-
tynėse sužeistas. Po 
karo K. Kairiūkštis gy-
veno Rokiškyje, dirbo Rokiškio apskrities laikraščio „Tarybi-
nis Rokiškis“ redakcijoje. Apsigyvenęs Anykščiuose, jis rašė 
Anykščių rajono laikraščiui „Kolektyvinis darbas“, netrukus 
tapo laikraščio korespondentu, skyriaus vedėju, redaktoriaus 
pavaduotoju ir dirbo šio laikraščio redakcijoje iki 1983 m., 
kol išėjo į pensiją. Jo iniciatyva buvo tvarkomas redakcijos 
ūkis, gautos pirmosios transporto priemonės žurnalistinei 
veiklai. Dirbdamas žurnalistinį darbą, K. Kairiūkštis neaki-
vaizdžiai studijavo Lietuvos žemės ūkio akademijoje ir įgijo 
agronomo išsilavinimą. Jo žurnalistinė kūryba pasižymėjo 
gilia įžvalga, puikiu žmogaus vidinio pasaulio suvokimu, bu-
vo nuspalvinta švelnia ironija. Net ir būdamas pensininkas 
jis toliau bendradarbiavo rajono spaudoje, o laisvalaikiu iki 
gilios senatvės medžiojo. Su žmona spaustuvininke Rože už-
auginęs du sūnus, jis mirė 2006 m. Anykščiuose ir palaidotas 
Anykščių naujosiose kapinėse. 

1956 m. pedagogas ir imtynių sporto organizatorius Ju-
lius MALELĖ (g. 1932 m.), baigęs studijas, atvyko gyventi ir 
dirbti į Anykščius, čia tapdamas imtynių pradininku. Gimęs 
ir augęs Obelynės kaime 
(Rokiškio r.), baigęs Ro-
kiškio 1-ąją vidurinę mo-
kyklą, 1956 m. Kauno 
kūno kultūros institute jis 
įgijo imtynių trenerio iš-
silavinimą ir 1956-1971 
m. dirbo Anykščiuose: 
trejus metus buvo Anykš-
čių rajono kūno kultūros 
ir sporto komiteto pir-
mininkas, o daugiausiai 
– Jono Biliūno vidurinės 
mokyklos fizinio lavini-
mo mokytojas ir klasi-
kinių imtynių treneris. 
Anykščiuose J. Malelė 
1956 m. subūrė į imtynių 

Vinkšnelių šeimos kapas Svėdasų 
kapinėse. Foto: TK, VŽM. 

Foto: Jonas Junevičius.



72 7372 73
n

treniruotes pirmuosius vaikinus, kuriems atskleidė klasikinių 
(dabar – graikų ir romėnų) imtynių paslaptis, įkūrė pirmąjį 
Aukštaitijoje imtynių centrą. 1965-1971 m. jis buvo imtynių 
sekcijos prie Anykščių vaikų-jaunių sporto mokyklos trene-
ris. Nuo 1971 m. iki šiol J. Malelė gyvena Klaipėdoje, buvo 
Klaipėdos kompleksinės vaikų ir jaunių sporto mokyklos 
treneris, 1975-1982 m. dirbo Savanoriškos sporto draugijos 
„Žalgiris“ Klaipėdos miesto tarybos pirmininku, 1982-1985 
m. buvo „Žalgirio“ draugijos Klaipėdos miesto tarybos kom-
pleksinės vaikų ir jaunių sporto mokyklos direktorius. Nuo 
1985 m. jis dirba Klaipėdos imtynių sporto mokyklos (dabar 
– dvikovės sporto cento „Heraklis“ ) direktoriumi. Jis yra Lie-
tuvos imtynių federacijos prezidiumo narys, Lietuvos sambo 
imtynių federacijos viceprezidentas, nacionalinės katego-
rijos imtynių teisėjas, 1998 m. apdovanotas medaliu „Už 
nuopelnus Lietuvos sportui“. Su žmona medike Maryte jis 
užaugino Anykščiuose gimusius sūnus sportininkus Evaldą 
ir Almantą.

1972 m. literatė Janina Kavoliūnaitė-CIBIENĖ (1932-
2003) atvyko gyventi į Ažuožerius (Anykščių r.) ir čia liko iki 
gyvenimo pabaigos. Gi-
musi ir augusi Rokiškyje, 
1948 m. gegužės 22 d. 
iš penktosios Rokiškio 
mergaičių gimnazijos 
klasės kartu su motina 
ji buvo ištremta į Kras-
nojarsko kraštą (Rusija), 
dirbo Razdolnoje stibio 
kasyklose. Po dešimties 
tremties metų grįžusi į 
gimtinę, ji keletą metų 
dirbo Rokiškio žemės 
ūkio mašinų gamykloje, 
paskui 1964 m. išvyko 
į Kazachstaną, dirbo 
plėšiniuose, ten baigė 
buhalterinį technikumą. 
Grįžusi į Lietuvą ir įsikū-
rusi Ažuožeriuose, J. Cibienė iki 1987 m. dirbo Anykščių so-
dininkystės tarybiniame ūkyje sekretore-mašininke, kol išėjo 
į pensiją. Ažuožeriuose ji pradėjo rašyti eilėmis ir proza, savo 
kūrinius publikavo periodikoje ir rinkiniuose, buvo  Anykščių 
rajono literatų klubo „Marčiupys“ ir Lietuvos kaimo rašytojų 
sąjungos Anykščių rajono skyriaus narė. Šešiose jos poezi-
jos ir atsiminimų knygelėse – tremties, patriotiniai, gamtos 
motyvai, dramatiški ir autentiški tremtinės išgyvenimai. Su 
vyru tremtiniu Jonu užauginusi keturis sūnus: Gintarą, Romą, 
Algirdą ir Žilviną, J. Cibienė mirė 2003 m. Ažuožeriuose ir 
buvo palaidota Peslių (Anykščių r.) kapinėse. 

1977 m. bibliotekininkė Audronė Meliūnaitė-BERE-
ZAUSKIENĖ (g. 1958 m.) įsikūrė Anykščiuose ir nuo to 
laiko iki šiol dirba Anykščių bibliotekoje. Gimusi ir užaugusi 
Onuškyje (Rokiškio 
r.), baigusi Onuš-
kio aštuonmetę ir 
Rokiškio kultūros 
mokyklą, metus 
padirbėjusi Rokiš-
kio bibliotekoje, ji 
persikėlė į Anykš-
čius ir dirba L. ir S. 
Didžiulių viešojoje 
bibliotekoje įvairio-
se pareigose, nuo 
1994 m. iki šiol yra 
Kraštotyros ir leidy-
bos skyriaus vedėja. 
2008 m. Vilniaus 

universiteto Komunikacijos fakultete A. Berezauskienė įgi-
jo komunikacijos ir informacijos bakalauro išsilavinimą, 
yra bibliotekininkė bibliografė. Ji yra Lietuvos kraštotyros 
draugijos narė, nuo 2011 m. – šios draugijos valdybos na-
rė, nuo 2012 m. – Anykščių Teresės Mikeliūnaitės kraštoty-
ros draugijos valdybos narė ir pirmininko pavaduotoja. A. 
Berezauskienė renka kraštotyros medžiagą apie Anykščių 
kraštą, rengia kraštotyros darbus, publikuoja straipsnius 
apie kraštotyros veiklą periodikoje ir internete, bendradar-
biauja kuriant kraštotyros enciklopediją www.grazituma-
no.lt. Jis sudarė ir išleido kelias knygas, tarp jų – rinkinius 
„Anykščių krašto knygnešiai ir daraktoriai“ (2004 m.), „Pri-
si minimai apie Ka zį Inčiū rą“ (2006 m.), „Anykščių bib lio-
teka istorijos vingiuose: 1937-2007“ (2007 m.), „Anyk ščių 
dvasios saugotojai“ (2010 m.) ir kitus. Su vyru staliumi 
Kaziu ji užaugino sūnus geografą Deividą ir statybininką 
Martyną.

1979 m. sporto pedagogė ir kineziterapeutė Dalė 
Veikšytė-BUTERLEVIČIENĖ (g. 1951 m.) pradėjo dirbti 
Anykščių rajono ligoninėje kineziterapeute. Gimusi ir už-
augusi Rokiškyje, 1969 m. baigusi tuometinę Rokiškio E. 
Tičkaus vidurinę mokyklą, o 1975 m. – Lietuvos kūno kul-
tūros institutą Kaune, jaunystėje ji sportavo – žaidė krepši-
nį, buvo moterų krepšinio komandų narė. Po studijų keletą 
metų padirbėjusi Vabalninko (Biržų r.) žemės ūkio techni-
kume kūno kultūros dėstytoja, ji sukūrė šeimą ir apsigy-
veno Anykščiuose, dirbo ligoninėje. Nuo 1997 m. iki šiol 
ji dirba viešojoje įstaigoje Anykščių rajono savivaldybės 
pirminės sveikatos priežiūros centre, yra Vaikų raidos cen-
tro kineziterapeutė. D. Buterlevičienė yra aktyvi profesinės 
veiklos visuomenininkė: Lietuvos kineziterapeutų draugi-
jos narė, Lietuvos Respublikos neurodinaminės terapijos 
asociacijos prezidentė, Aukštaitijos krašto kineziterapeutų 
draugijos pirmininkė. Ji yra sveiko gyvenimo būdo ir taisy-
klingos laikysenos propaguotoja.

1985 m. istorikas Kęstutis ŠEREPKA (g. 1961 m.), 
baigęs studijas, atvyko dirbti istorijos mokytoju į Anykš-
čių rajono Troš-
kūnų vidurinę 
mokyklą. Gi-
męs ir užaugęs 
Pandėlyje (Ro-
kiškio r.), baigęs 
Pandėlio vidu-
rinę mokyklą, o 
1985 m. – stu-
dijas Vilniaus 
pedagoginiame 
institute, istori-
jos mokytojas 
po aštuonerių 
metų paliko 
mokyklą, kele-
tą metų dirbo 
versle, o nuo 
1997 m. iki šiol 
yra Anykščių 
regioninio parko direktorius – pirmasis šios institucijos 
direkcijos vadovas. Jo iniciatyva regioninio parko adminis-
tracija įgyvendino keletą investicinių projektų: rekonstravo 
(atkūrė) istorinį senosios Anykščių mokyklos pastatą (2011 
m.) ir jame įrengė lankytojų aptarnavimo centrą su nauja 
modernia ekspozicija (2012 m.), atvėrė ir pritaikė lanky-
mui naujas vaizdingas erdves, įrengė kraštovaizdžio apž-
valgos bokštą Rubikių ežero pakrantėje Bijeikiuose (2010 
m.). 2007 m. neakivaizdžiai baigęs studijas Mykolo Ro-
merio universitete, K. Šerepka  yra viešojo administravimo 
magistras. Su žmona Rimute jis užaugino dukterį Arūnę ir 
sūnų Andrių.

J. Cibienė 1984 m., minint ažuo-
žeriečio rašytojo A. Žukausko-Vie-
nuolio 102-ąsias metines. Foto: 
Alfredas Motiejūnas, VŽM.
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KAIMYNAI. ANYKŠČIAI IR ROKIŠKIS

XIX a. pabaigoje knygnešys Kostas NARKEVIČIUS 
(1860-1942) įsikūrė netoli Kamajų (Rokiškio r.) ir ten pa-
siliko iki gyvenimo pabaigos. Gimęs 1860 m. gruodžio 
19 d. Bylėnuose netoli Viešintų (Anykščių r.), tėvo pamo-
kytas, išmoko lietuviškai skaityti ir nuo mažens labai pa-
mėgo lietuviškas knygas. Augdamas lietuviškos spaudos 
draudimo metais, mokyklos nelankė ir rašyti neišmoko, 
bet paūgėjęs pats mokė kaimynų vaikus skaityti – buvo 
kaimo daraktorius. Susipažinęs su knygnešiais, ėmė gauti 
iš jų lietuviškų knygų, kurias platino Viešintų ir gretimose 
parapijose. Apsigyvenęs Kuosių kaime netoli Kamajų, K. 
Narkevičius lietuviškos spaudos gaudavo iš Panevėžio, 
o gautas knygas slėpdavo ne tik savo ūkyje, bet ir pas 
kaimynus, žandarai jų nė karto nerado. Knygas padėdavo 
platinti ir kiti knygnešiai, taip pat ir K. Narkevičiaus žmo-
na.  Draudžiamą spaudą jis pardavinėdavo prie bažnyčių 
per atlaidus, jomarkuose, taip pat eidamas per kaimus 
kaip elgeta. Ne kartą buvo įkliuvęs žandarams, bet pa-
vykdavo nuo jų pabėgti arba papirkti, bet du kartus buvo 
nuteistas, o kartą girto sargybinio smarkiai sumuštas liko 
invalidas. Senatvėje knygnešys gyveno Kamajuose. 1928 
m., minint Lietuvos nepriklausomybės 10-metį, gatvelę 
Kamajuose, kur jis buvo įsikūręs, pavadino jo vardu (da-
bar – Paluolio gatvė). Nuo 1931 m. iki 1940 m. vasaros 
jis gaudavo 50 litų knygnešio pensiją. Buvo vedęs, vaikų 
neturėjo. Mirė 1946 m. pavasarį Kamajuose, palaidotas 
Kamajų kapinėse.  

1896 m. pradžioje kunigas Martynas JANKAUSKAS 
(1872-1920), ką tik priėmęs kunigystės šventimus, atvy-
ko į Rokiškį, kur jam bus lemta praleisti didžiąją neilgo 
gyvenimo dalį. Gimęs Kurklių (Anykščių r.) parapijos Lie-
pinės kaime,  baigęs Palangos progimnaziją ir Žemaičių 
kunigų seminariją Kaune, pirmuosius septynerius metus, 
iki 1903-ųjų, M. Jankauskas tarnavo Rokiškyje vikaru, 
pasižymėjo kaip geras pamokslininkas ir aktyvus pasi-
linksminimų priešininkas. Jis buvo ir Rokiškio pradžios 
mokyklos kapelionas, tikybos mokytojas, šalia privalomo 
rusiško dėstymo pamokydavęs vaikus tikėjimo tiesų ir 
lietuviškai. Iškeltas iš Rokiškio, jaunas dvasininkas vėliau 
tarnavo Kaune ir Gryvoje (Latvija), 1909 m. pradžioje 
kelis mėnesius buvo Kamajų (Rokiškio r.) parapijos kle-
bonas, bet paskui paties prašymu 1909-1910 m. tarnavo 
mažoje Elernos (dabar – Baltarusija) parapijoje. Tačiau 
1910 m., mirus Rokiškio klebonui ir Rokiškio visuomenei 
aktyviai prašant, M. Jankauskas buvo paskirtas Rokiškio 
klebonu ir šias pareigas ėjo 1910-1919 m. Rokiškyje jis 
įkūrė senelių prieglaudą, pastatė parapijos arbatinę, pa-
rapijos lėšomis išplėtė Rokiškio kapines, Pirmojo pasau-
linio karo metais steigė parapijos kaimuose pradžios mo-
kyklas. 1919 m. dėl pablogėjusios sveikatos pasitraukęs 
iš klebono pareigų, M. Jankauskas mirė 1920 m. vasarį 
Tauragės globos namuose ir buvo palaidotas Rokiškio 
bažnyčios šventoriuje prie kitų kunigų.

1926 m. kunigas Leonardas GIŽINSKAS (1894-
1977), ką tik universitete įgijęs teologijos licenciato laips-
nį, atvyko į Rokiškį dirbti gimnazijos kapelionu ir šias par-
eigas ėjo tol, kol jos sovietų valdžios buvo panaikintos. 
Gimęs Mitošiūnų kaime netoli Surdegio (Anykščių r.), už-
augęs Maskvoje (Rusija) ir grįžęs į Lietuvą, 1910-1914 m. 
L. Gižinskas studijavo Kauno Žemaičių kunigų seminari-
joje, bet prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, mokslą 
nutraukė, kai vyresniųjų kursų seminaristai buvo paleisti 
mokytis savarankiškai. 1915-1917 m. jis dirbo mokyto-

ju Vašuokėnų 
(Anykščių r.) 
pradžios moky-
kloje, kol 1917 
m. kovo 4 d. 
buvo įšventin-
tas kunigu. Jis 
tarnavo Nauja-
miestyje (Pane-
vėžio r.), Jurbar-
ke, Viduklėje 
(Raseinių r.) ir 
Kupiškyje, pas-
kui baigė studi-
jas Kauno Vy-
tauto Didžiojo 
universiteto Te-
ologijos-filoso-
fijos fakultete ir 
ilgesniam laikui 
įsikūrė Rokišky-
je. 1926-1940 m. L. Gižinskas buvo Rokiškio gimnazi-
jos kapelionas ir dėstė tikybą. Kartu jis buvo ir Rokiškio 
Šv. Augustino filijinės bažnyčios rektorius, rūpinosi šios 
bažnyčios remontu – pastato pertvarkymu iš nebenaudo-
jamos stačiatikių cerkvės į katalikų bažnyčią. Jo inicia-
tyva iki 1933 m. bažnyčia buvo suremontuota, o 1938 
m. padarytas kapitalinis remontas, pristačius presbiteriją 
ir zakristijas, plotą padidinus dvigubai. Nepriklausomos 
Lietuvos metais jis parašė ir išleido kelias teologines kny-
gas. 1944 m. L. Gižinskas pasitraukė į Vakarus, gyveno 
Vokietijoje, o nuo 1949 m. iki gyvenimo pabaigos – JAV,  
buvo klebonas keliose Amerikos lietuvių katalikų parapi-
jose, ilgiausiai – Vakarų Virdžinijos valstijoje, nuo 1967 
m. buvo monsinjoras, prelatas. Mirė 1977 m. liepos 6 d. 
Detroite (Mičigano valstija), palaidotas Kalvarijos kalno 
kapinėse Wheelinge (Vakarų Virdžinijos valstija).

1963 m. gydytojas Antanas JUDICKAS (g. 1937 m. 
liepos 5d.), baigęs studijas, atvyko į Rokiškį gyventi ir 
dirbti. Gimęs Utenos rajone, nuo vaikystės jis užaugo 
Storiuose (Anykščių r.), 1955 m. baigė Anykščių Jono 
Biliūno vidurinę mokyklą. 1955-1957 m. A. Judickas 
mokėsi Utenos medicinos mokykloje ir ją baigė su pagy-
rimu, o 1963 m. Kauno medicinos institute įgijo gydytojo 
neurologo išsilavinimą. Įsikūręs ir pasilikęs Rokiškyje, jis 
1963-1975 m. dirbo Rokiškio rajono centrinėje ligoninė-
je gydytoju neurologu ir kartu 1972-1975 m. organizavo 
naujos respublikinės psichiatrijos ligoninės statybą, įrengė 
ir komplektavo medicinos aparatūrą. Kai nauja ligoninė 
buvo įrengta, 1975-1978 m. jis buvo pirmasis Rokiškio 
psichiatrijos ligoninės vyriausiasis gydytojas. 1978-1996 
m. jis vėl dirbo Rokiškio rajono savivaldybės ligoninėje 
gydytoju neurologu, 1991 m. padėjo kurti Rokiškio psi-
chiatrijos ligoninėje specialaus režimo skyrių ligoniams, 
padariusiems visuomenei pavojingą veiką ir pripažin-
tiems nepakaltinamais, įveikdamas vietos politikų ir ligo-
ninės darbuotojų kolektyvo pasipriešinimą. 1996-2005 
m. A. Judickas vėl dirbo Rokiškio psichiatrijos ligoninės 
vyriausiuoju gydytoju. 2005-2009 m. jis buvo šios ligoni-
nės gydytojas neurologas. Su žmona Zose užauginęs du 
sūnus, jis liko našlys.

1974 m. gyventi ir dirbti Rokiškyje atvyko ekonomistė 
finansininkė Regina Ardavičiūtė-JASINEVIČIENĖ (g. 
1954 m. liepos 2 d.). Iš Sausalaukės kaimo (Anykščių 
r.) kilusi, Svėdasuose užaugusi ir 1961-1972 m. Svėda-
sų vidurinę mokyklą baigusi, Vilniaus finansų ir kredito 

Anykštėnai Rokiškyje
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technikume ji įgijo 
finansininkės specialy-
bę ir gavo paskyrimą 
į šį Aukštaitijos miestą 
netoli jos gimtinės. 
1974-1977 m. ji dirbo 
Rokiškio rajono Vykdo-
mojo komiteto Finan-
sų skyriuje biudžeto 
inspektore,1977-1990 
m. buvo Žemės ūkio 
darbuotojų profsąjun-
gos Rokiškio rajono 
komiteto darbuotoja: 
1977-1987 m. – instruk-
torė planuotoja, 1987-
1990 m. – vyriausioji 
buhalterė. 1988-1992 
m. ji neakivaizdžiai 
studijavo Lietuvos žemės ūkio akademijos Ekonomikos 
fakultete, įgijo ekonomistės buhalterės išsilavinimą.

1990-1991 m. R. Jasinevičienė buvo Valstybinio soci-
alinio draudimo agentūros Rokiškio skyriaus inspektorė. 
Nuo 1991 m. iki šiol ji dirba Valstybinio socialinio drau-
dimo fondo valdybos („Sodra“) Rokiškio rajono skyriuje, 
1991-1992 m. buvo vyriausioji ekonomistė, 1993-2002 
m. – direktoriaus pavaduotoja įmokoms, 2003-2010 m. 
– direktoriaus pavaduotoja pensijoms. 2010-2012 m. ji 
laikinai ėjo „Sodros“ Rokiškio rajono skyriaus direktorės 
pareigas. Nuo 2012 m. ji yra „Sodros“ Panevėžio sky-
riaus Rokiškio rajono skyriaus vedėja. Skleisdama so-
cialinio sektoriaus žinias, ji dalyvauja rajono laikraščio 
„Gimtasis Rokiškis“ rengiamose diskusijose, informuoja 
gyventojus socialinio draudimo klausimais. Su vyru miš-
kininku Vidmantu (g. 1949 m.) ji užaugino dvi dukteris: 
buhalterę Daivą (g. 1975 m.) ir inžinierę projektuotoją 
Liną (g. 1979 m.). 

1974 m. kunigas Bronius BALAIŠA (1933-2005) 
buvo paskirtas Pandėlio (Rokiškio r.) Švč. Mergelės Ma-
rijos vardo parapijos 
klebonu ir šias parei-
gas ėjo daugiau kaip 
tris dešimtmečius, iki 
gyvenimo pabaigos. 
Kilęs iš Skiemonių 
parapijos Spiečiūnų 
kaimo (Anykščių r.), 
arkivyskupo Teofiliaus 
Matulionio tolimas gi-
minaitis pagal motinos 
liniją, B. Balaiša poka-
rio metais baigė Skie-
monių progimnaziją 
ir Anykščių vidurinę 
mokyklą, o kunigo 
Aleksandro Papučkos 
gyvenimo pavyzdžio 
paskatintas, pasirinko 
kunigo kelią. 1958 m. jis baigė Kauno kunigų seminarijoje 
ir buvo įšventintas kunigu, tarnavo Dabužiuose (Anykščių 
r.), Pakruojyje, Biržuose ir Panevėžyje, kol sulaukė pasky-
rimo į Rokiškio rajoną, kuriame buvo lemta praleisti žy-
mią gyvenimo dalį. Klebonaudamas Pandėlyje, nuo 1976 
m. jis kartu buvo dar ir to paties rajono Panemunio Švč. 
Trejybės parapijos klebonas. 1981 m. Pandėlyje B. Ba-
laiša surengė Kauno kunigų seminarijos 1958-ųjų laidos 
absolventų suvažiavimą, kuriame dalyvavo 13 iš 16 tais 
metais seminariją baigusių dvasininkų – toks bendrakur-
sių kunigų susibūrimas sovietinėje Lietuvoje buvo retas 

reiškinys. Dvasininkas pagarsėjo kaip poliglotas – skaitė 
lotynų, rusų, lenkų, anglų, prancūzų, vokiečių ir espe-
ranto kalbomis, galėjo susikalbėti itališkai ir ispaniškai. 
B. Balaiša mirė 2005 m. rugsėjo 28 d. Pandėlyje ir buvo 
palaidotas Pandėlio bažnyčios šventoriuje. 

1976 m. gydytoja Zita Baranauskaitė-KAPUŠINS-
KIENĖ (g. 1952 m. kovo 19 d.), kilusi iš Pienagalio kaimo 
(Anykščių r.), po studijų atvyko dirbti į Juodupės (Rokiškio 
r.) ambulatoriją, 
paskui pasiliko 
Rokiškio rajone. 
Ji 1958-1966 
m. mokėsi Lata-
vėnų (Anykščių 
r.) aštuonmetė-
je mokykloje, 
1966-1969 m. 
baigė Troškūnų 
(Anykščių r.) 
vidurinę mo-
kyklą, paskui 
Kauno medi-
cinos instituto 
Gydomajame 
fakultete įgijo 
gydytojos pe-
diatrės išsilavi-
nimą. Trumpai 
padirbėjusi Juo-
dupėje, 1976-
1997 m. ji buvo 
Rokiškio poli-
klinikos apylinkės vaikų ligų gydytoja, o nuo 1997 m. iki 
šiol Z. Kapušinskienė yra Rokiškio rajono savivaldybės 
Pirminės sveikatos priežiūros centro direktorė, apylinkės 
pediatrė. Lietuvos gydymo įstaigų vadovų konkurse jai 
buvo skirta „Metų sėkmės 2008“ nominacija. Su vyru 
Rimantu, Rokiškio miškų urėdijos urėdu, ji užaugino du 
sūnus: gydytoją Gediminą ir informatiką Vidą. 

1977 m. agronomas Vytautas LEGAS (g. 1951 m. ko-
vo 31 d.), baigęs studijas, atvyko dirbti į Rokiškio rajoną 
ir ten pasiliko. 
Kilęs iš Kraštų 
kaimo (Anykš-
čių r.), 1969 m. 
baigęs Svėdasų 
(Anykščių r.) 
vidurinę mo-
kyklą, o 1977 
m. – Lietuvos 
žemės ūkio 
a k a d e m i j o s 
Agronomi jos 
fakultetą, iškart 
po studijų V. 
Legas buvo pa-
skirtas Rokiškio 
rajono Lenino 
kolūkio vyriau-
siuoju agronomu, o tais pačiais metais – ir Lenino kolūkio 
pirmininko pavaduotoju gamybai. 1980-1992 m. jis buvo 
Rokiškio rajono Gerkonių kolūkio valdybos pirmininkas, 
nuo 1992 m. – žemės ūkio bendrovės „Gerkoniai“ valdy-
bos pirmininkas, kol ši įmonė buvo likviduota. Vėliau V. 
Legas dirbo uždarosios akcinės bendrovės „Aukštaitijos 
vandenys“ Rokiškio filialo direktoriumi, o šiuo metu jis 
yra uždarosios akcinės bendrovės „Rokiškio vandenys“ 
direktorius, Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos narys. 
Užaugino sūnų ir dukterį. 

Foto: www.grokiskis.lt.

Foto: www.grokiskis.lt.

Foto: www.grokiskis.lt.

Foto: www.XXamzius.lt


