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KAIMYNAI. ANYKŠČIAI IR KUPIŠKIS

Tautvilis UŽA

Nors gimiau prie Viešintų, mano mama buvo kupiškė-
nė. Aplinkui daug giminių gyveno, dažnai važiuodavome 
pas juos į pakermošius, o paskutiniais metais – ir į giminių 
susitikimus.

Man patinka jų charakteris. Jie ramesni, mažiau ima į 
galvą negeroves, mažiau valdžią keikia. Jie sako: „Norė-
jom atsiskirti nuo sovietų, balsavom už Nepriklausomybę, 
už kapitalistinę santvarką – tai dabar turim ir tuo džiauki-
mės“.

Kupiškėnai stengiasi patys susikurti gražesnį gyvenimą. 
Ten ir piktų žmonių mažiau. Gal čia daug įtakos turėjo 
karas ir pokaris. Anykštėnai labiau nukentėjo, čia aršes-
nės partizanų kovos vyko. Užtat ir dabar tarp kupiškėnų 
sutiksi daugiau besišypsančių, besidžiaugiančių kiekviena 
pragyventa diena, paukšteliais ar besiskleidžiančiu gėlės 
žiedu. Jis moka džiaugtis kiekviena malonia akimirka, net 
ir nedidele švente. Ten žmonės mandagesni, vaišingesni ir 
jaučia didesnę pagarbą vyresnio amžiaus žmonėms.

Kupiškėnai labai kūrybingi ir atkaklūs – jie jau trečią 
savo enciklopedijos tomą tuoj išleis. 

Mano prisiminimai ir įspūdžiai netoli tesiekia, tad apie 
tai, kas nuo seno sieja Anykščių ir Kupiškio krašto žmones, 
pasikalbėjau su Vilniuje gyvenančia Janina Valėčkaite-
Gerviene, gimusia 1929 m. Žliobiškiuose, šalia Viešintų. 
Štai ką ji man papasakojo...

Viešintos – pati pusiaukelė tarp Anykščių ir Kupiškio. 
Tiek į vieną, tiek į kitą pusę – po 23 kilometrus dabar jau 
asfaltuotu keliu. 

O tarpukariu, Janinos vaikystės metais, Viešintų vals-
čius priklausė Kupiškio apskričiai. Paskui tik 1950 metais, 
panaikinus tokią apskritį, Viešintos su aplinkiniais kaimais 
atiteko Troškūnų rajonui, o vėliau, jau 1959-iesiems bai-
giantis, pateko į Anykščių rajoną ir čia pasilieka. Tada, kai 
apskrities centras dar buvo Kupiškis, jos tėvai vis turėdavo 

Aukštaičiai, kurie vis dar moka džiaugtis
kokių reikalų ten su dokumentais važiuoti.

Ir į turgų tėvai važinėjo – tai į Kupiškį, tai į Anykščius. 
Dardėdavo arkliais kinkytu vežimu – asfalto dar nebuvo, o 
žiemą kinkydavo arklį į roges. Dažniausiai į turgų išvežda-
vo parduoti paršelius, žąsis, kartais išvesdavo ir karves bei 
arklius. Kas iš kaimynų užsiimdavo amatais, tai į miestelių 
turgus išveždavo ir kalavartus (verpimo ratelius), plūgus, 
akėčias ar kitokius žemdirbystės padargus, taip pat pakink-
tus, važius.

Anykščių ir Kupiškio kraštą ir jungia, ir skiria Šimonių 
giria, trečiasis pagal dydį miško masyvas Lietuvoje, tarp 
abiejų rajonų nusidriekęs. Giria kone 16 kilometrų ilgio ir 
10 kilometrų pločio, joje 16 ežerėlių, upelių ir upokšnių – 
daugiausia Šventosios intakų.

Anapus girios – Šimonys. Mūsų krašto žmonės eidavo 
ir važiuodavo į Šimonių bažnyčią per Žolinės atlaidus ir 
Šv. Velykų naktį, mat Velykų rytas – stebuklingas. J. Gervie-
nės tėvai, kol buvo dar jauni, dvidešimtmečiai, kiekvieną 
Velykų rytą pėsčiomis per Šimonių girią eidavo į bažnyčią 
Velykų rytą – o tiesiai keliukais buvo apie 15 kilometrų. Jie 
žinojo, kad Šv. Velykų rytą Šimonių bažnyčioje ir vėl bus 
stebuklas – nuo Kristaus karsto nukris akmuo. Beeidami 
per Šimonių girią, visada girdėdavo, kaip nukrenta akmuo 
bažnyčioj prie klausyklos...

Tėvelis Janinai pasakojęs, kad tas akmuo Šimonių baž-
nyčioje kasmet prieš Velykas būdavo aukštai užkeliamas, 
o kai ateidavo laikas, paryčiais kažkas patraukdavo už 
virvelės ir numesdavo tą akmenį ant apačioj, ant grindų, 
patiesto skardos lakšto. Tai sukeldavo didžiulį trenksmą! 
Paskui giedodavo giesmes, kad Kristus jau prisikėlė, mat 
Šv. Velykos – Kristaus Prisikėlimo šventė.

O Žolinė Šimonyse būdavo didžiausia metinė šventė. 
Pėsti ir važiuoti net iš vakaro traukdavo į Šimonis apylin-
kių žmonės į atlaidus. Arklinių vežimų eilės nusidriekdavo 
keliais po penkis kilometrus iki Šimonių.

Šimoniečiai – labai vaišingi ir dainingi žmonės. Jei tik 

Dainų šventė Kupiškyje 1940 m. Dainuoja jungtinis kupiškėnų choras, diriguoja Kupiškio bažnyčios vargonininkas Ignas 
Plūkas. Už choristų matosi ir Kupiškio bažnyčios bokštai. Manoma, kad nuotraukos autorius – Juozas Karazija. Foto: Kupiš-
kio viešosios bibliotekos fondai.
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kas turėdavo ten artimųjų ar giminių, važiuodavo ar eida-
vo svečiuotis jau išvakarėse. Vaikystėje Janina matydavo, 
kaip moterėlės nuo Andrioniškio, nuo Zabelynės Šimonių 
link eidavo, rankose batelius ir lauknešėlius nešdamos, o 
jeigu nakvynei susiruošusios – tai ir su dovanėlėmis šeimi-
ninkams ar gastinčium (saldumynais) vaikams.

Kiti eidavo iš vakaro tiesiai į šventorių melstis prie Švč. 
Mergelės Marijos statulos į kairę nuo bažnyčios. Tą statulą 
1932 metais tenai pastatė Šimonių klebonas Jurgis Mar-
tinaitis. Jis susapnavęs sapną, kad reikia nukirsti tris prie 
bažnyčios augusius berželius ir jų vietoje pastatyti Marijos 
skulptūrą, tai taip ir padaręs su parapijiečių pagalba, jiems 
pinigus suaukojus. Ta statula iki šiol ten pat tebestovi.

Dar iki karo Šimonyse buvo pastatyti du gražūs pamin-
klai: pavasarininkams centre aikštėje arčiau bažnyčios – tą 
sovietmečiu nugriovė ir sunaikino – ir šaulių prie švento-
riaus iš dešinės bažnyčios pusės – tą paminklą šimoniečiai 
atstatė...

Jaunimas nuo Viešintų krašto labai mylėjo Šimonis, 
bendravo su vietiniu jaunimu. Po Žolinės atlaidų pasi-
kviesdavo svečius į pakermošes, iš jų viešintiškiai grįždavo 
tik kitos dienos vakare. Janinos uošvis Mykolas Gervė pa-
sakojo, kad į tuos kraštus jis ir raitas jodavo, Šimonyse ir 
aplinkiniuose kaimuose vakarodavo, šokdavo.

Į Kupiškį viešintiškiai važiuodavo ne tik turgaus dieno-
mis, bet ir pas gydytojus. Ten buvo gera ligoninė, darydavo 
sudėtingas operacijas. Kupiškėnai tarpukariu buvo turtingi 
ir darbštūs žmonės, mat aplinkui buvo geros žemės, daug 
dvarų ir šiaip daug stiprių ūkininkų. Prie Kupiškio – tik 
gražūs trobesiai, palivarkai. Tarp Kupiškio ir Šepetos jau 
seniai veikė senelių globos namai, ten būdavo priglau-
džiami neįgalieji. O Šepetoj – žinomas durpynas, ten pusė 
Žliobiškių kaimo jaunimo važiuodavo dirbti, užsidirbdavo 
pinigų, kasdami ir presuodami durpes.

Kupiškyje anuomet kunigavo Jonas Ragauskas, kuris 
įsimylėjo panelę nuo Šimonių krašto, iš Ugionių. Jinai pra-
dėjo gundyti kunigą, dėl jos tas paskui paliko ir kunigystę, 
turėjo sūnų ir dukterį. Atsimindavo žmonės, kaip jis išei-

davo iš bažnyčios į šventorių ir ilgai žiūrėdavo. J. Ragaus-
kas atvažiuodavo ir į Žliobiškių kaimą, kur jo sesuo buvo 
atitekėjusi už Jurgelionio. Kada vyras mirė, ji ištekėjo už 
Kemeikio. Pas Jurgelionius kabojo ir kunigo Jono Ragaus-
ko nuotrauka, bet kai tas metė kunigystę, tai ir jo nuotrauką 
suplėšė ir sudegino.

Kupiškėnai nuo seno turėjo savo gražų himną: „Oi jūs, 
susiedai, mieli susėdėliai, / paklausykit, užvažokit jūs mo-
no žodėlį, / ar jūs nežinot, ar jūs neišmanot, / kupiškėnai 
– geri žmonės, jų tiesūs kelaliai...“ Šį kaimynų himną per 
pakermošes su malonumu traukdavo ir viešintiškiai.

Sovietmečiu netoli Kupiškio, Kiškio miške, vykdavo 
garsios Dainų šventės. „Ir aš dalyvaudavau liaudies šokių 
ratelyje, todėl irgi šokau tokioje Dainų šventėje“, – prisi-
minė J. Gervienė. Dabar Kupiškio marių pusiasalyje, kurį 
Uošvės liežuviu vadina, irgi šventės rengiamos, ten 2012 
metais vyko respublikinė bitininkų šventė, joje ir Preziden-
tė Dalia Grybauskaitė dalyvavo.

Kupiškėnai turi ne tik katalikų kapines, bet ir laisvama-
nių kapus. Jos ten daugelį metų yra, nes tuose kraštuose 
visada laisvamanių, kitaminčių būdavo, jie atskirai būdavo 
laidojami. „Kai jaunystėje atlikau praktiką Kupiškyje, ir aš 
su draugais į tas kapines nueidavau“, – sakė Janina.

Kupiškio krašte dar daugelis pamena garsaus režisie-
riaus Broniaus Zulono režisuotas ir daugelį metų vaidintas 
„Kupiškėnų vestuves“.

Anykščiai viešintiškiams visada buvo kurortinis mies-
tas, pirmiausia garsus savo grožiu ir įžymybėmis. Anykščių 
bažnyčioje būdavo didžiausi tituliniai Šv. Mato atlaidai, 
kur važiuodavo ir viešintiškiai. Pasiekdavo jie ir Rubikių 
ežerą, poilsiaudavo jo pakrantėse. O kai kas iš viešintiškių 
paskui net gaudavo kelialapius ir važiuodavo pagyventi 
poilsio namuose „Šilelis“. O kiekvieną rudenį viešintiškiai 
veždavo į Anykščius parduoti savo obuolius – į Balio Kara-
zijos, paskui į valstybinį vyno fabriką...

„Kupiškio ir Anykščių krašto žmonės ir vietovės vie-
šintiškiams išliko artimi ir mieli“, – baigdama pasakojimą, 
prisipažino Janina Gervienė.

Žolinės atlaidai Šimonyse apie 1928 metus. Foto: Donato Jacevičiaus albumas, Kupiškio etnografijos muziejaus fondai.
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KAIMYNAI. ANYKŠČIAI IR KUPIŠKIS

Tautvydas KONTRIMAVIČIUS

Pažadinęs meilę kaimo kūrybai

XIX a. vidurio jaunuolių karta, žingsnis po žingsnio siekusi šviesos, augo ir 
mokėsi kartu. Praėjus pusantro šimtmečio, geriausiai prisimename iškiliausius, 
tuo tarpu kai kurių jų bendramokslių vardai ar jų įtaka blunka ir tirpsta praeityje.

Vienas iš anykštėno Antano Baranausko studijų Varnių kunigų seminarijoje 
bendramokslių buvo kupiškėnas Antanas Valentas. 

Tuo metu, kai 1856 m. rudenį jau raštininko patirties įgijęs A. Baranauskas 
su padirbtu gimnazijos baigimo dokumentu įstojo į pirmąjį seminarijos kursą, 
pora mėnesių vyresnis ir metais anksčiau studijas pradėjęs Antanas Simonas (taip 
krikšto dokumentuose nurodoma) Valentas jau buvo antrakursis. 

Kai gabumais trykštantis anykštėnas po poros metų buvo Žemaičių vyskupo 
Motiejaus Valančiaus pastebėtas ir iš Varnių pasiųstas tęsti studijų į Rusijos im-
perijos sostinę Sankt Peterburgą, jo bičiulis kupiškėnas liko toliau studijuoti ir po 
metų baigė Varnių seminariją, priėmė kunigystės šventimus. 

Tuo metu, kai į Anykščius vasaroti grįžęs A. Baranauskas 1859-ųjų vasarą klė-
telėje eiliavo antrąją „Anykščių šilelio“ dalį, A. Valentas triūsė už keliolikos kilo-
metrų, Kavarske, kur vikarui teko ne tik dvasiškais, bet ir statybų reikalais rūpintis 
– juk nauja bažnyčia ant Šventosios pakrantės kalnelio ten ką tik buvo pradėta 
statyti!.. Nėra žinios, ar tą vasarą bičiuliai buvo susitikę, bet – galbūt... Vėliau jų 
gyvenimo keliai itin nutolo: A. Valentas sulaukė senatvės toli nuo didesnių miestų 
nutolusiose parapijose, o A. Baranauskas rezidavo Kaune, Seinuose...

Tačiau žinoma kitkas: nuo studijų metų kelis dešimtmečius A. Valentas artimai 
bendravo su Antanu Baranausku susirašinėdamas. Žinant, kad dar baigdamas 
kunigystės studijas A. Valentas susižavėjo tautosakos rinkimu ir užrašinėjimu, 
galima įtarti, kad tai jis, ne kažkas kitas, užkrėtė šia mintimi ir A. Baranauską – šis 
tuo užsiėmė kiek vėliau, irgi po studijų grįžęs į Lietuvą.

Tai A. Valento dėka išliko dalis senojo Anykščių krašto folkloro: jis 1878 
m. rugsėjo 14 d. perrašė ir taip išsaugojo iki šių dienų A. Baranausko Anykščių 
apylinkėse užrašytų liaudies dainų rinkinį, nes originalus anykštėno rankraštis 
nebeišliko. 

A. Valento ir A. Baranausko bendrystės ryšiai originaliai atsikartojo po šim-
tmečio. 1988-aisiais, kai Lietuva rengėsi Atgimimo žygiui, į Sąjūdžio iniciatyvinę 
grupę petys petin stojo tuo metu 25 metų ekonomistas Arvydas Medalinskas ir 
44 metų dailininkas Arvydas Šaltenis. Pirmasis – kunigo A. Valento brolio propro-
anūkis, antrasis – A. Baranausko brolio proproanūkis. Penktojoje kartoje abiejų 
giminių atstovai vėl buvo bendražygiai...

Kunigas, skatinęs užrašyti dainas

Tuo tarpu XIX a. antrosios pusės kultūrinė veikla Kupiškio krašte labiausiai sie-
tina su kito A. Baranausko studijų laikų bičiulio Kupiškio 
parapijos klebono Kleofo Kozmiano vardu.

Akademikas Vytautas Merkys straipsnyje „Kova dėl 
lietuviškos spaudos“, paskelbtame rinkinyje „Kupiškio 
kraštas“ (1997 m.), rašė, kad „pirmaisiais spaudos drau-
dimo metais iškilo du kupiškėnai kunigai, kurie daug 
nusipelnė kovos dėl savosios spaudos ir liaudies švietimo 
reikalams“. Vienas iš tų dvasininkų – „kupiškėnų kunigas 
Kleofas Kozmianas, gimęs ir augęs Šimonyse. Tėvas buvo 
zakristijonas ir vertėsi amatais, nes naudojosi tik viena de-
šimtine žemės. Kaip gabų jaunuolį Valančius Kozmianą 
iš Žemaičių kunigų seminarijos pasiuntė į Peterburgo Ro-
mos katalikų akademiją, kurioje jis studijavo iki 1865 m. 
Nežinia kodėl sau priderančios pagal mokslą vietos nega-
vo, – gal sukliudė rusų administracija. Vyskupas iš pradžių 
jį paskyrė Kupiškio vikaru, o po trejų metų – klebonu“.

Apibūdindamas šį dvasininką, V. Merkys tvirtina, kad 
jis „buvo didelis dainų ir apskritai poezijos mėgėjas“. Jis 
skatino jaunimą rašyti eiles, apdainuojant parapijos reika-

Antanas Simonas VALENTAS 
(1834–1928) – kunigas, kraštotyri-
ninkas ir švietėjas. Kupiškėnas, gimęs 
1834 m. lapkričio 1 d. Skapiškio para-
pijos Jokšiškio kaime žemdirbių šei-
moje, turėjęs mažiausiai tris brolius, o 
gal ir daugiau vaikų – Valentų giminė 
dar laukia tyrinėtojų.

1855–1859 m. mokėsi Varnių (Tel-
šių r.) kunigų seminarijoje. Būdamas 
klieriku, įsitraukė į Juozapo Simfori-
jono Mieleškos (1804–1868) pradėtą 
katalikybės latvinimo darbą Kuršo 
gubernijoje (dabar – Latvija). 1859 m. 
pavasarį A. Valentas buvo įšventintas 
kunigu ir paskirtas į pirmąją savo para-
piją – Kavarską (Anykščių r.), kur visus 
metus, iki 1860 m. gegužės pabaigos,  
kaip vikaras talkino klebonui Aleksan-
drui Jacevičiui – kaip tik tuo metu, kai 
jo rūpesčiu pradėjo kilti naujos mūri-
nės Kavarsko bažnyčios sienos.

Vėliau apie 1861 m. A. Valentas 
tarnavo Pabiržėje (Biržų r.), 1866–
1874 m. buvo Onuškio (Rokiškio r.) 
Šv. arkangelo Mykolo parapijos klebo-
nas, apie 1874–1890 m. – Kupreliškio 
(Biržų r.) bažnyčios kuratas, kunigas 
filialistas. Perkeltas į Žemaitiją, apie 
1895–1899 m. jis buvo Akmenės 
klebonas, apie 1901 m. – Pašvitinio 
(Pakruojo r.) altarista, apie 1907–1928 
m. – altarista Švėkšnos (Šilutės r.) Šv. 
apaštalo Jokūbo parapijoje, kur ir 
sulaukė gyvenimo pabaigos.

Nuo jaunystės jis buvo kraš-
totyrininkas, domėjosi etnografija. 
Skatinamas kunigo kraštotyrininko 
Ambraziejaus Pranciškaus Kašarausko 
(1821–1882), A. Valentas rinko tau-
tosaką ir 1858–1861 m. siuntė jam 
lietuviškų žodžių, kalbos taisyklių, 
padavimų. Tautosaką jis užrašinėjo 
ir vėliau. Tarnaudamas Onuškyje, jis 
užrašė liudijimų apie poetą ir vertėją 
Valerijoną Ažukalnį-Zagurskį (1816–
1874). 

Mirė 1928 m. kovo 4 d. Švėkš-
noje.

Bičiulystės ženklų pynėje

Kunigo Antano Valento veidas liko tarp tų XIX a. pabaigos ku-
nigų, kurių nuotraukos įvardijamos kaip neatpažinto dvasinin-
ko atvaizdai... Autentiškas jo gyvenimo ženklas – šis krikšto 
įrašas Skapiškio parapijos knygoje, liudijantis apie Valentų šei-
mos atžalos gimimą.
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lus, taip pat ir paties klebono darbus, ypač daug dėmesio skyrė mergaitėms, kaip 
būsimoms vaikų motinoms, šviesti.

Apie tokią K. Kozmiano veiklą tuo metu žinojo ir ja džiaugėsi Antanas Bara-
nauskas. Jiedu su K. Kozmianu, penkeriais metais jaunesniu dvasininku, šiek tiek 
kartu studijavo Sankt Peterburgo dvasinėje akademijoje, tad nuo jaunystės buvo 
pažįstami.

Viename laiške vokiečių filologui, Veimaro gimnazijos mokytojui Hugo 
Weberiui A. Baranauskas apie K. Kozmianą rašė: „Kupiškio klebonas ne tiktai 
parapijonis nuo girtybės sudraudė, gerais katekizmais apšvietė, bažnyčią gražiai 
padabino, bet ir mergaites po ulyčias rašyt mokyties paakvatijo, giesmininkus 
pažadino, lyg kokias paukštytes pračiulbino“.

Pasak V. Merkio, „per Kozmianą „susisieja vyskupo Valančiaus laikų kovoto-
jų dėl lietuviškos spaudos karta su „Aušros“ leidėjų ir jos knygnešių karta“. Mat 
„Aušra“ buvo grynai pasaulietinio turinio lietuviškas laikraštis, dėl to nemažai 
senosios kartos kunigų „Aušros“ nepalaikė ir jos šalinosi. Bet ne K. Kozmianas.

Būtent iš šio dvasininko 1883 m. pirmąjį „Aušros“ numerį gavo Griežionėlė-
se, pakeliui nuo Kupiškio į Anykščius, gyvenęs Stanislovas Didžiulis. Vėliau apie 
tai savo prisiminimuose rašys jo žmona Liudvika Didžiulienė, minėdama, kad tą 
„Aušrą“ Kupiškio klebonui atsiuntė studentas Jonas Šliūpas.

Paskui šiose apylinkėse nusistovėjo kitas „Aušros“ kelias: žymus šio laikraščio 
platintojas poetas Juozas Miliauskas-Miglovara siųsdavo „Aušrą“ iš Rygos ir tiesiai 
S. Didžiuliui, ir dar Uršulei Tamošiūnaitei, o ši jį perduodavo tiek S. Didžiuliui, 
tiek ir K. Kozmianui. Kai 1885 m. caro žandarams įkliuvo S. Didžiulis, Kauno 
gubernatorius 1885 m. balandžio 5 d. Vyriausiajai spaudos reikalų valdybai rašė, 
kad „bajoras Didžiulis užsienyje leistas knygas gaudavo per kažkokią moterį, gy-
venusią Kupiškio valsčiuje“. Tuo metu kitos Tamošiūnaitės apie Kupiškį nebuvo, 
tad Uršulės namuose Pajuodupio kaime buvo padaryta krata, rasta draudžiamų 
knygų ir keli „Aušros“ numeriai.

Pirmoji moteris, sueiliavusi lietuviškai

„Tarsi lengvos smiltelės byra ir byra užmarštin mūsų senolių gyvenimai, 
dienos ir godos. Tik šviesioj žmonių atminty iš praeities nušvinta nutolę vardai, 
dabar retai minimi, bet savo laiku buvę įžymūs ir svarbūs, palikę pėdsaką mūsų 
krašto kultūros, literatūros vystymosi kelyje. Kupiškio krašto poetė Uršulė Tamo-
šiūnaitė su savo kūryba yra išskirtinė šiame kelyje – ji pirmoji moteris poetė, 
rašiusi lietuvių kalba.“

Taip šią XIX a. antrosios pusės kupiškėnę, Antano Baranausko amžininkę pri-
statė U. Tamošiūnaitės kūrybos rinkinio „Ailios“ (1999 m.) sudarytoja Kupiškio 
anykštėnė Lina Matiukaitė.

Šio leidinio pratarmėje ji pasakojo, kad U. Tamošiūnaitės mokytoju ir globėju 
buvęs Kupiškio klebonas šviesuolis Kleofas Kozmianas. Dvasininkas buvęs daž-
nas svečias šeimose, kur augo gabių jaunuolių, skatino juos ne tik mokytis skai-
tyti ir rašyti, bet ir kurti eiles, palikdavo popieriaus ir rašymo priemonių. Vaikams, 
pramokusiems rašto, dvasininkas duodavo užduotis užrašyti liaudies dainas ar 
giesmes. Senieji kupiškėnai paskui ilgai prisiminė, kad 
jaunimui tuo metu, nors ir buvo spaudos draudimo laikai, 
buvo didelė garbė mokėsi skaityti maldaknyges ir parašyti 
laišką, užrašyti dainą.

Nors XIX a. pabaigoje buvo ne viena savamokslė ku-
piškėnė, rašiusi eilėraščius, kurie paskui plito kaip liaudies 
dainos, į literatūros istoriją su didesniu kūrinių pluošteliu 
pateko tik U. Tamošiūnaitė – ir labiausiai dėl to, kad tuo 
metu ji atkreipė Antano Baranausko dėmesį.

Pasak L. Matiukaitės, „bene vertingiausia Uršulės kūry-
boje yra tai, kad joje randame tokį ryškų, mūsų kartų jau 
pamirštą, žmogaus sąlytį su gamta, sugebėjimą džiaugtis, 
mylėti, kentėti, savo jausmus sujungiant su nesibaigian-
čiu, nuolat pasikartojančiu stebuklingu metų laikų kaitos 
ritmu“.

Tokiai U. Tamošiūnaitės kūrybai didelės įtakos turėjo 
būtent A. Baranauskas, kuris ne kartą lankėsi Kupiškyje pas 
K. Kozmianą, o apie 1880 m. ir pats buvo susitikęs su U. 
Tamošiūnaite, su kuria paskui susirašinėjo. Būtent A. Bara-
nauskas 1880 m. laiške H. Weberiui pirmąkart paminėjo 
U. Tamošiūnaitę kaip Kupiškio krašto poetę: „Kupiškio 
parapijoje atsirado tarpu prastų žmonių trys giesminykai. 
Mergaitė 28 metų, Uršulia Tamošiūnaičia, aprašė žiemą 

Kleofas KOZMIANAS (1840–
1893) – kunigas, knygnešys ir švietėjas. 
Gimė Šimonyse (Kupiškio r.) vargingų 
valstiečių žemdirbių šeimoje. Vieti-
nio Šimonių klebono pastebėtas kaip 
gabus vaikas ir paragintas mokytis, 
buvo sušelptas – sulaukė parapijiečių 
paramos studijoms. Baigė Sankt Peter-
burgo (Rusija) Romos katalikų dvasinę 
akademiją, apie 1865 m. buvo įšven-
tintas kunigu. 1865–1868 m. K. Koz-
mianas buvo Kupiškio vikaras, talkino 
klebonui Ivanavičiui. Jam mirus, nuo 
1868 m. jis buvo paskirtas Kupiškio 
klebonu ir šias pareigas ėjo 1868–
1893 m., iki gyvenimo pabaigos, buvo 
Žemaičių vyskupijos kanauninkas, 

U. Tamošiūnaitės veidas nuotraukose neišliko, tik archyvai dar 
saugo jos rašto pavyzdį. Kupiškio krašto tyrėjai Lietuvos moks-
lų akademijos Vrublevskių bibliotekos rankraštyne aptiko jos 
ranka rašyto eilėraščio „Gražumas mojaus“ originalą. 



70 7170 71

KAIMYNAI. ANYKŠČIAI IR KUPIŠKIS

ir pavasarį“. Šį laikotarpį tyrinėjęs akademikas V. Merkys aptiko žinią, kad U. 
Tamošiūnaitės eiles A. Baranauskas net skaitydavo Žemaičių kunigų seminarijos 
klierikams.

Yra žinoma, kad XIX a. aštuntajame ir devintajame dešimtmetyje poetė iš 
Kupiškio apylinkių tuometiniam Kauno kunigų seminarijos profesoriui A. Bara-
nauskui siuntė laiškus su savo dainomis, kurioms šis pritaikė melodijas ir perdavė 
H. Weberiui. Kaip tarmės pavyzdžius penkias kupiškėnės dainas šalia kitų A. 
Baranausko surinktų tarminių tekstų 1920 m. Leipcige paskelbė F. Spechtas rinki-
nyje „Litauische Mundarten“ („Lietuvių tarmės“). Manoma, kad iš A. Baranausko 
apie U. Tamošiūnaitės kūrybą sužinojo ir ja susidomėjo Jonas Šliūpas. Tai jo 
dėka dvi U. Tamošiūnaitės baladės, eiliuoti liaudies pasakojimai apie vaiduo-
klius, „Žirgakalnis“ ir „Sypsalė“ XIX a. pabaigoje buvo anonimiškai spausdinami 
įvairiuose rinkiniuose.

Rankraštynuose išliko pluoštas U. Tamošiūnaitės eilėraščių, perrašytų A. Bara-
nausko (ir ne vien jo) ranka, gal kiek pataisytų. Šią literatūrinę bendrystę įvertinusi 
literatūrologė Viktorija Daujotytė savo knygoje „Tautos žodžio lemtys“ (1990 m.) 
rašė, kad „didelio, pripažinto poeto ir aukšto dvasiškio dėmesys paprastai kaimo 
eiliuotojai yra stebinantis, iškalbus“. Ar tokiam dėmesiui tuo metu buvo pagrindo? 
Taip, pripažino mokslininkė ir pridūrė: „U. Tamošiūnaitės yra pirmas žinomas var-
das lietuvių kultūroje, kurį galime sieti su liaudies poezijos sąvoka“.

V. Daujotytė svarstė apie tokio bendravimo priežastis ir darė prielaidą: „Gal 
A. Baranauskui buvo įdomus liaudies žmonių kūrybingumas, o jo dėmesį ska-
tino ir specifiniai filologiniai interesai (dalis U. Tamošiūnaitės eilėraščių buvo 
paskelbta kartu su tarminiais tekstais)“. Mokslininkė tuomet padarė išvadą, kad 
„jeigu ne ryšiai su A. Baranausku, šios poetės kūrybos tikriausiai nebūtų išlikę, ji 
būtų įsiliejusi į anoniminę poeziją arba sutautosakėjusi“.

Tarmiški U. Tamošiūnaitės eilėraščiai, panašūs į poemas – kartais išsidrie-
kiantys iki 250 eilučių, liko labai arti jai pavyzdžiu buvusios tautosakos ir A. Ba-
ranausko „Anykščių šilelio“. Bene gyviausi ir reikšmingiausi keturi jos kūrinėliai 
apie metų laikus, ypač „Rudenėlys“, arba „1-oji gromata A. Baranauskui“:

Skumbėt nustojo balsaliai skordūs,
Išnyko kvietkų kvapėliai gordūs.
Prapuolo visas laukų grynumas,
Miško medėlių šviesus žalumas.
Ruduoja, skursta žalia žolala,
Blizgėt nustojo graži rasala.
A. Baranauskas, susižavėjęs metų laikų ciklu, buvo net sukūręs melodijas 

trims ar keturioms dainoms, tačiau išliko tik „Žiemos“ gaidų autografas. Yra Ku-
piškio krašte paplitusių eilių, kurios priskiriamos U. Tamošiūnaitei, tačiau, matyt, 
jau niekas nebepasakys, ar tai tikrai jos kūryba. Vienas iš tokių yra neoficialus 
kupiškėnų himnas „Oi jūs, susiedai, mieli susiedėliai“ – gal iš tiesų Uršulės suei-
liuota, o gal ir kito šio krašto savamokslio eiliuotojo kūrybinis palikimas.

garbės kanauninkas. 1876–1893 m. jis 
buvo Utenos dekanato dekanas.

Tarnaudamas Kupiškyje lietu-
viškos spaudos draudimo metais, K. 
Kozmianas platino lietuvišką spaudą, 
lietuviškas knygas duodavo tik labai 
patikimiems parapijiečiams, perspė-
davo apie būsimą kratą. 

Jis organizavo slaptą vaikų 
mokymą Kupiškio parapijoje – kūrė 
nelegalias lietuviškas mokyklas, pats 
jas kontroliavo, skatino rašto pra-
mokusius valstiečius imtis poetinės 
kūrybos, Kupiškyje organizavo tais 
laikais dar retą lietuvišką chorą.

Amžininkų prisiminimuose dva-
sininkas liko kaip labai mielaširdin-
gas, taikus ir meilus klebonas, itin 
išgyvenęs dėl parapijiečių ydų ir dėl 
to anksti netekęs sveikatos. 1892 m. 
pablogėjus sveikatai, K. Kozmianas 
gydėsi Sankt Peterburge, o 1893 m. 
gavo atostogų ir vasaros pradžioje 
išvyko gydytis į Vorishofeno kurortą 
Bavarijoje. Mirė 1893 m. rugpjūčio 
3 d. Vorishofene (dabar – Bad Veris-
hofenas, Bavarija, Vokietija). Buvo 
palaidotas Vorishofeno kapinėse, 
kapas neišlikęs. 

K. Kozmiano nekrologą žurnale 
„Ūkininkas“ 1894 m. 1-ajame nume-
ryje paskelbė Liudvika Didžiulienė-
Žmona. Kupiškėnų sumanymas par-
gabenti dvasininko palaikus į Kupiškį 
liko neįgyvendintas. 

Kupiškio kapinėse, šalia kunigo 
motinos kapo, 1906 m. buvo įreng-
tas kenotafas (kapavietė su paminkli-
niu kryžiumi) klebonui K. Kozmianui 
atminti. XX a. viduryje iš kapinių jis 
buvo pervežtas į Kupiškio bažnyčios 
šventorių, kur stovi iki šiol šalia kitų 
Kupiškio kunigų kapaviečių.

Lietuvių literatūros ir tautosakos institute, A. Bara-
nausko fonde, saugomas U. Tamošiūnaitės eilėraštis, 
nežinomo raštininko perrašytas, su A. Baranausko tai-
symais ir prierašu, liudijančiu, kad tai – autorės tėvo 
pasakojimas.

A. Baranausko perrašyto U. Tamošiūnaitės eilėraščio „Lietuva brun-
gi, vieta garbinga!“ fragmentas.
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Kai kurių U. Tamošiūnaitės eilėraščių yra žinomi 
penki ar daugiau skirtingų variantų, pasiekusių XXI 
amžių skirtingais keliais. Antai aktorė Unė Babickai-
tė-Graičiūnienė 1941 m. rudenį per Lietuvos radiją 
skaitė kelis šios autorės eilėraščius ir savo archyve 
irgi išsaugojo jų tekstus.

Aktorė, išsaugojusi relikviją

1971 m. spalio 10 d. inžinierius kraštotyrininkas 
Linas Broga perdavė A. Baranausko ir A. Vienuolio-
Žukausko memorialiniam muziejui įdomų ekspona-
tą – molinį avinėlį. Jį gavusi tuometinė muziejaus 
direktorė Teresė Mikeliūnaitė ne tik užfiksavo to 
avinėlio kelionės į Anykščius maršrutą, bet ir nedve-
jodama įvardino suvenyrą kaip memorialinį daiktą, 
menantį A. Baranauską.

Šviesiai rudas glazūruotos keramikos kūrinys – 
tuščiaviduris avinėlis, atrodo, yra senas indas vynui 
įpilti. Jį savo tėviškėje Laukminiškiuose (Kupiškio 
r.) surado garsi XX a. pirmosios pusės aktorė Unė 
Babickaitė-Graičiūnienė (1897–1961), 1957 m. 
ten kartu su Linu Broga lankydamasi. Tą aviną jai 
atidavusi senoji Graičiūnienė, aktorės uošvė, tąkart 
priminusi, jog avinėlį dovanojęs kunigas Antanas 
Baranauskas U. Babickaitės-Graičiūnienės seneliui.

Apie to avinėlio istoriją savo laiškuose yra užsi-
minusi ir pati aktorė. Antai 1957 m. rugsėjo 12 d. 
laiške ir Byčių kaimo (Kupiškio r.) ji rašė: „Senoji 
Graičiūnienė – ta, kuri gyvena mamos tėviškėje, 
padovanojo man aviną (Baranausko dovana mano 
seneliui). Visos keturios kojos numuštos – sako, ma-
no tai darbas, – bet ragai čieli ir uodega tvarkoj. Aš 
negaliu atsižiūrėt. Tiek saldžių atsiminimų! Bet jis ne 
mūsų liaudies dirbtas, ir veislė, rodos, „lama“.

O kitame iš Kupiškio išsiųstame laiške U. Babickai-
tė-Graičiūnienė tų pačių metų spalio 17-ąją užsimena: 
„Baranausko avinas nučiupinėtas lankytojų. Visi eina 
jo žiūrėti. Davatkėlės net bučiuoja“.

Uršulė TAMOŠIŪNAITĖ 
(1847–1906) – knygnešė, poetė ir 
švietėja. Gimė 1847 m. gruodžio 
1 d. Vėžionių kaime (Kupiškio r.) 
valstiečių baudžiauninkų Augustino 
Tamošiūno ir Anastazijos Masiuly-
tės-Tamošiūnienės šeimoje. Išmo-
kusi rašto Kupiškyje veikusioje kun. 
Kleofo Kozmiano įkurtoje slaptoje 
mokykloje, šio dvasininko paskatinta 
eiliuoti ir platinti lietuvišką žodį, ji 
visą gyvenimą gyveno greta tėviškės 
Pajuodupės kaime ir daraktoriavo 
gimtosiose apylinkėse. U. Tamo-
šiūnaitė laikoma pirmąja Lietuvos 
moterimi poete, pradėjusia rašyti 
eilėmis lietuvių kalba.

Šeimos nesukūrusi, ji mirė nuo 
šiltinės 1906 m. gegužės 13 d. Pajuo-
dupėje (Kupiškio r.). Buvo palaidota 
Kupiškio kapinėse, kapas sunyko 
be žymės. Jos kūrybinis palikimas, 
surinktas iš įvairių šaltinių, publikuo-
tas rinkinyje „Ailios“ (1999 m.).

Kauno kunigų seminarijos profesorius 45-erių Antanas Baranaus-
kas – tuo metu, kai aptiko ir išgarsino Kupiškio krašto talentą Uršulę 
Tamošiūnaitę. Kaunas, 1880 m. Foto: VŽM fondai.

„Baranausko avinėlis“ – taip neretai pavadinamas šis molinis indas, vyno servizo 
dalis, kupiškėnų išsaugotas, dabar yra A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko 
memorialinio muziejaus eksponatas. Foto: TK, VŽM.

Bičiulystės ženklų pynėje
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Iškyla prie Devdorako ledyno 1906 m. Antanas Žukauskas 
sėdi prie stalo ketvirtas iš dešinės, jo draugė Marija – dešinė-
je, Juozas Stukas – pirmas iš dešinės. Foto: VŽM fondai.

Draugų iškyla Kaukazo kalnuose 1906 m. Antanas Žukaus-
kas guli dešinėje, už jo – draugė Marija, Juozas Stukas sėdi 
ratuose pirmas iš dešinės. Foto: VŽM fondai.

Juozas STUKAS (1882–1963) 
– vaistininkas. Gimė 1882 m. birže-
lio 12 d. Kazimiero Stuko šeimoje. 
Ilgą laiką dirbo vaistinėse drauge su 
A. Vienuoliu Kaukaze ir Maskvoje. 
1918 m. Maskvoje baigė farmacijos 
mokslus, grįžo į Lietuvą ir iki 1940 m. 
turėjo privačią vaistinę Kupiškyje, kur 
dirbo vaistininku.

Iš pradžių buvo įsikūręs dviaukš-
čiame mediniame name centrinėje 
miestelio aikštėje, kur buvo vienin-
telis verslininkas, ėmęs prekiauti tarp 
aikštę supusių žydų krautuvių. Po 
dešimtmečio, apie 1928–1929 m., J. 
Stukas pasistatė dviejų aukštų mūrinį 
namą centrinės aikštės ir Gedimino 
gatvės kampe.

Vaistininkas Juozas Stukas Kupos pa-
krantėje Kupiškyje 1930 m. Foto: 
VŽM.

XX a. pirmojoje pusėje anykštėnai pirko vaistų „pas Vienuolį“, o ku-
piškėnai – „pas Stuką“. Dviejų kaimyninių Aukštaitijos miestelių vaisti-
ninkai Antanas ŽUKAUSKAS-VIENUOLIS (1882–1957) ir Juozas STU-
KAS (1882–1963) buvo bendraamžiai, jaunystėje tais pačiais Rusijos ir 
Gruzijos keliais veržęsi į šviesą, gyvenimo ir profesijos pažinimą, paskui 
iki pat senatvės vis atgaivindavę bendrystės ryšius – ne tik profesinius, 
bet ir bendrų prisiminimų šildomos bičiulystės. Negausūs dokumentų 
fragmentai liudija dviejų miestelių vaistininkų gyvenimų sankirtas.

Antanas VIENUOLIS. Iš ciklo „Iš mano atsiminimų“ apybraižos „Susitikimai 
Kaukaze“:

„Kitų, 1904 metų vasarą aš vėl atvažiavau į Železnovodsko vaistinę prakti-
kuotis... Įsitraukus į revoliucinę veiklą, buvau suimtas, įkalintas Tifliso tvirtovėn 
– Metecho pilin ir po 47 dienų kalinimo administraciniu būdu išsiųstas į šiaurę. 
Kadangi tuo laiku buvo sustreikavę geležinkeliai ir apskritai revoliucinis judėji-
mas visame Kaukaze virte virė, tai aš, nors ir žiemos metu, vėl keliavau Gruzijos 
Karo keliu, nebodamas gąsdinimų, kad galiu kelionėje sušalti ar būti palaidotas 
po sniego griūtimi. Po trijų dienų kelionės visgi laimingai pasiekiau Vladikauka-
zą ir prisiglaudžiau prie savo draugų J. Stuko ir A. Turčinsko, atbėgusių iš Vilniaus 
pasislėpti Kaukaze po 1905 metų revoliucinių įvykių. Vėliau vienoje Vladikau-
kazo vaistinėje gavau vietą ir apsigyvenau ilgesniam laikui.“

Antano ŽUKAUSKO atvirlaiškis Juozui STUKUI, tuo metu dirbusiam Mas-
kvoje, V. Fereino vaistinėje, rašytas 1911 m. vasarą parvykus į Anykščius ir ne-
sėkmingai ieškojus galimybių atidaryti čia savo vaistinę: 

„Gyvenu gerai. Su daugeliu susipažinau, bet vis trumpai. Su aptieka daly-
kai silpnai. (...) Kai nėra melancholijos, tai žmogus kitaip ir galvoji. Tądien man 
linksma ir nieko ir galvoje nėra.“

Antano VIENUOLIO laiškas jaunystės bičiuliui Juozui STUKUI, tuo metu jau 
gyvenusiam Vilniuje, 1956 m. spalio 15 d.:

„Teisybė, seniai besimatėme, o nesimatėme dėl to, kad aš jau nebegaliu už-
kopti į 4-jį aukštą, kur Tu gyveni. Girdėjau, kad ir Tu sirginėji: mums jau priartėjo 
gyvenimo ruduo su visomis jo negerovėmis, bet nepasiduokime ir kovokime, 
kaip su jomis kovoja D. Šukevičius. Jis ir man gerai patarė, o jo patarimai labai 
paprasti – medus, krapai ir dar šis tas.“

Antano ŽUKAUSKO-VIENUOLIO liudijimas 1956 m. rudenį, rūpinantis sa-
vo bičiulio Juozo STUKO socialinio aprūpinimo reikalais: 

„J. Stukas tikrai dirbo Maskvos V. Fereino vaistinėje 1910–1911 ir 1915–1918 

Dviejų miestelių vaistininkai
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Senoji J. Stuko vaistinė Kupiškyje, cen-
trinėje aikštėje, 1919 m. Namas neišli-
kęs, bet žinoma, kad 1937 m. ten te-
beveikė vaistinė. Fotokopija iš Kupiškio 
viešosios bibliotekos fondų.

Juozas ir Adelė Stukai Vilniuje 1955 m. 
Foto: VŽM.

Dviejų miestelių vaistininkai

Kupiškio centras 1940 metais. Dešinėje 
– naujasis J. Stuko namas su vaistinės iš-
kaba. Nacionalizuotame pastate, prista-
čius trečią aukštą, iki šiol veikia Kupiš-
kio savivaldybė. Fotokopija iš Kupiškio 
viešosios bibliotekos fondų.

metais, visą laiką eidamas asistento pareigas. Aš tuo metu drauge su juo dirbau 
toj pačioj vaistinėj, eidamas receptaro pareigas.“

Juozo STUKO atsiminimai apie Antaną ŽUKAUSKĄ-VIENUOLĮ, rašyti A. 
Vienuoliui mirus Valstybinės grožinės literatūros leidyklos užsakymu, bet nepu-
blikuoti ir 1965 m. perduoti A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memori-
aliniam muziejui:

„Mudu su rašytoju beveik vienmečiai. Jis viena klase aukščiau mokėsi Lie-
pojos gimnazijoje. Pažįstami asmeniškai nebuvom, tik, kaip žmonės sako, iš 
matymo.

Arčiau susipažinome 1905 metais Vladikaukaze, kur dirbau mokiniu vieno-
je vaistinėje. Vienuolis buvo energingas, linksmas, mėgo draugiją. Vieną kartą 
atsinešė savo apsakymą „Grįžo“ ir prašė, kad paskaityčiau ir pataisyčiau kalbą. 
Galutinai rašybą ištaisė, rodos, Šilingas, nes aš ne taip jau puikiai ją mokėjau.

Vienuolis buvo lakios fantazijos žmogus, iš nieko sukurdavo gražiausius 
vaizdus. Štai vieną kartą jis mums su vaistinės darbuotoja Fatima pasakojo tokį 
savo fantazijos kūrinį. Girdi, Maskvoje, Tverės gatvėje, toks Filipovas turi cu-
krainę ir vaikščioja laiptais, padarytais iš cukrinių pyragaičių. Fatima, išplėtusi 
akis, žiūrėjo į rašytoją ir negalėjo atsistebėti. Ir dažnai būdavo, kad nežinai, ar 
Vienuolio pasakojimas išgalvotas, ar tikras.

Kadangi Vienuolis dirbo tiktai pusę dienos, o aš visą, ir tai dažniausiai ne 
toje pačioje pamainoje, todėl susitikdavome retai.

Vieną kartą išvykome į Kazbeko kalnyną. Gruzinų karo keliu važiavome 
dviračiais, įkopėme į Devdorako ledyną. Osetinai iškepė šašlyką, valgėm ir 
gėrėm. Vienuolis buvo apsvaigęs nuo kalnų įspūdžių. Viskas jį žavėjo, jaudino, 
viskuo jis kaip mažas vaikas džiaugėsi. Mėtėm į ledyno plyšį akmenukus ar 
ledo gabaliukus. Numestas akmenukas tiktai po ilgo laiko atsimušdavo toli toli. 
Vienuolis, įtempęs dėmesį, to klausėsi lyg gražiausios muzikos. 

Šioje grupelėje vyko ir jo mylima mergina Marija Ševandina, rodos, irgi 
farmacininkė. Vienuolis dažnai su ja susitikdavo, ją minėdavo. Pažinau ją 
mažai, nepasižymėjo nei grožiu, nei kitomis savybėmis. Vienuolis, matyt, 
buvo stipriai ją pamilęs, kad net tarybiniais metais, ten nuvažiavęs, jos ieš-
kojo, bet nerado.

Iš Vladikaukazo A. Vienuolis išvyko į Maskvą, o aš pasilikau. Rodos, 1908 
m. vėl susitikom Maskvoje, Fereino vaistinėje. Toje vaistinėje buvo asistentas 
Jackūnas. Vienuolis susipažino su jo dukra Sofija ir po mėnesio draugystės ją 
vedė. Kartą buvau su drauge Jackūnų šeimoje. Jackūnienė buvo su pretenzijo-
mis į „aukštesnį sluoksnį“. Kalbėjo lietuviškai. Sofija, rodos, buvo baigusi Mas-
kvos mergaičių pansioną. Tačiau Vienuolio šeimyninis gyvenimas buvo labai 
nelaimingas: uošvė visokiais būdais terorizavo žentą, kišosi į intymiausius jų 
reikalus. Teišgyveno jis kartu apie tris mėnesius, kol palikęs žmoną, išvažiavo 
į Kaukazą.

Gyvendami Maskvoje, dalyvavome Lietuvių savišalpos draugijoje. Susi-
rinkę skaitydavome laikraščius, knygas, ginčydavomės, kalbėdavome įvairiais 
klausimais. Vakarai-koncertai vykdavo Romanovskos gatvėje. Čia šokdavome, 
dainuodavome. Vienuolis mėgo šokius, dainas, muziką.

1916 metais nuvykęs į Maskvą vėl radau Vienuolį Fereino vaistinėje, kur 
abu dirbome. Tuo metu mes artimiau susibičiuliavome. Apie pusmetį jis gyve-
no mano bute – vasarnamyje 10 kilometrų už Maskvos. Buvo labai prislėgtas 
dėl šeimos dramos, viską man ir mano žmonai papasakojo. Kaltino tik uošvę, 
su žmona susitikdavo. Buvo, rodos, du teismai, Vienuolį bjauriai šmeižė. Jis 
išsireikalavo teisme lankyti sūnų, kurį paliko motinai, nors jis buvo prašęs sau. 
Labai skaudžiai tai pergyvendavo, jaudindavosi. Šiuo metu Vienuolis visados 
rašydavo ir rašydavo. Mano uošvė – anykštietė, tai jis klausinėdavo ją įvairių 
terminų, posakių. Sakydavęs, kad jis galvoja rusiškai, o paskiau verčia ir rašo 
lietuviškai, todėl jam esą gan sunku.

1918 m. grįžome į Lietuvą sanitariniu traukiniu. Buržuaziniais laikais Lietu-
voje mūsų ryšiai tarytum nutrūko. Jeigu susitikdavome, tai kur nors atsitiktinai. 
Vieną kartą būdamas Anykščiuose, užėjau į vaistinę, bet jis buvo kažkur išvy-
kęs. Tiktai vokiečių okupacijos metais keliaudamas dviračiu po Rytų Lietuvą 
aplankiau ir Vienuolį. Pasikalbėjome dienos klausimais. Pavalgėme kuklius 
pietus ir išėjome į apylinkes pasivaikščioti. Vienuolis gamtoje tarsi atgijo, pa-
jaunėjo. O aš ten nieko ypatingo nemačiau – buvo paprastas purvinas kelias 
už jo sodybos, iš abiejų pusių javai. Pagalvojau, kad menininkas sugeba visur 
surasti, įžiūrėti grožį. Palydėjo mane per miestelį, buvo susirūpinęs karo įvy-
kiais.

A. Vienuolis buvo labai jautrus žmogus, nepaprastai mylėjo savo kraštą, 
žmones. Artimai bendraudamas ir gyvendamas tarp jų, gerai pažinojo jų pa-
pročius, būdą, mėgo liaudies dainas, muziką.“

1940 m. jo vaistinė buvo nacio-
nalizuota, o XX a. antrojoje pusėje 
tame pastate įsikūrė Kupiškio rajono 
valdžios įstaigos, iki šiol veikia Kupiš-
kio savivaldybė.

Buvo vedęs, su žmona Adele 
užaugino tris vaikus: dukteris Marytę 
ir Aldoną bei sūnų Algirdą. Senatvę J. 
Stukas praleido Vilniuje, kur ir mirė 
1963 m.
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XIX a. pradžioje Raguvėlės dvare apsigyveno ir jam 
dabartinę išvaizdą suteikė dvarininkas ir kariškis Juozapas 
KOMARAS (iki 1770 – 1847). Gimęs ir augęs Komarų gi-
minei priklausiusiame Palėvenės dvare (Kupiškio r.), XVIII a. 
pabaigoje jis buvo Ukmergės karinis ir civilinis komisaras.

J. Komaras daugiausia gyveno savo dvare Raguvėlėje 
(Anykščių r.), jį perėmęs iš anksti mirusio bevaikio savo bro-
lio Ignoto. Jo iniciatyva XVIII a. 9 dešimtmetyje – XIX a. 4 
dešimtmetyje buvo pastatyti pagrindiniai šio dvaro pastatai – 
rūmai, oficina, ratinė, svirnai, smuklė. Kaip Lenkijos kariuo-
menės pulkininkas ir Prancūzijos imperatoriaus Napoleono 
Bonaparto armijos dalinio karininkas J. Komaras dalyvavo 
1812 m. žygyje į Maskvą, vėliau dirbo Vilniaus vyriausiojo 
teismo pirmininku. 1822 m. Raguvėlės dvare pas J. Komarą 
buvo apsistojęs Rusijos caras Aleksandras I su visa gausia 
palyda.

1802 m. kaip palikimą jis gavo tėvo Antano Komaro 
nusipirktą Onuškio dvarą (Rokiškio r.) ir jį valdė, apie 1830-
1840 m. Onuškio dvare pastatė naujus rūmus ir įveisė par-
ką. J. Komarui nuo 1818 m. priklausė ir Vašuokėnų dvaras 
(Anykščių r.), nuo 1830 m. – Baisogalos dvaras (Radviliškio 
r.), jis valdė ir savo gimtąjį Palėvenės dvarą, taip pat nusi-
pirktus Čedasų ir Panemunio (Rokiškio r.) dvarus. Išdalijęs 
ir palikęs turtą savo sūnums, tarp jų Palėvenės ir Raguvėlės 
dvarus – Konstantinui Komarui (1813–1880), jis mirė 1847 
m. Raguvėlėje ir buvo palaidotas Raguvėlės dvaro kapinių 
koplyčioje.

1937 m. Troškūnų klebonu paskirtas kunigas Antanas 
JUŠKA (1906–1991). Iš Subačiaus (Kupiškio r.) kilęs, neto-
limame Pamarnakių 
kaime užaugęs dvasi-
ninkas Kaune baigė te-
ologijos studijas ir 1929 
m. gegužės 25 d. buvo 
įšventintas kunigu, 
pirmąsias Šv. Mišias, 
aukojo Palėvenės baž-
nyčioje. Po aštuonerių 
metų tarnystės vikaru 
Panevėžio Šv. apaštalų 
Petro ir Povilo parapi-
joje jis buvo paskirtas 
Troškūnų (Anykščių r.) 
Švč. Trejybės parapijos 
klebonu. Į Troškūnų 
miestelį jis atvyko 1937 
m. balandžio 23-ąją, Šv. Jurgio dieną. A. Juška Troškūnuose 
rūpinosi bažnyčia, remontavo ją ir parapijos trobesius, ak-
tyviai domėjosi parapijiečių dvasiniais reikalais. Susižavėjęs 
italų šventojo Jono Bosko gyvenimu, Troškūnuose A. Juška 
globojo, auklėjo ir į mokslus išleido keletą našlaičių bei 
neturtingų berniukų, vadintų „Juškos vaikais“. Troškūnuose 
1937 m. jis atidarė parapijos knygyną-biblioteką, kur po me-
tų jau buvo 700 knygų ir 150 nuolatinių skaitytojų. Kunigas 
taip pat vadovavo Troškūnų senelių namams, karo metais 
slėpė ir išgelbėjo žydus. 

Po karo A. Juška tarnavo Ramygalos (Panevėžio r.) pa-
rapijos klebonu, kur buvo apkaltintas antisovietine veikla 
ir 1949–1956 m. praleido Taišeto, Omsko (Sibiras, Rusija) 
lageriuose, o grįžęs ir toliau sovietinės valdžios buvo per-
sekiojamas ir šmeižiamas. Jis kiek laiko tarnavo Zarasuose, 
paskui daugiau kaip du dešimtmečius buvo nuošalios Šve-
driškės (Ignalinos r.) parapijos klebonas, o senatvę praleido 

Panevėžyje, kur pasitiko ir Lietuvos Nepriklausomybę. Išgy-
vendamas dėl Sausio 13-osios kruvinųjų įvykių, mirė 1991 
m. vasario 15 d. Panevėžyje.

1946 m. dirbti mokytoju Anykščių rajono mokyklose 
pradėjo pedagogas Jonas BARANAUSKAS (1899–1979), 
kilęs iš Čivonių II kai-
mo (Kupiškio r.). Baigęs 
Girvalakių pradžios 
mokyklą, jis buvo Lie-
tuvos kariuomenės 
savanoris, paskui gavo 
žemės Aukštaičių kai-
me (Kupiškio r.) ir ten 
įsikūrė su tėvais. Bai-
gęs Biržų gimnaziją, 
jis studijavo Švedijoje 
ir Italijoje, susipažino 
su saleziečių pradinė-
mis ir aukštesniosiomis 
bendrojo lavinimo ir 
specializuotomis mo-
kyklomis, jų darbo, mokymo bei auklėjimo metodais. 1926 
m. grįžęs į Lietuvą, iki 1930 m. Vytauto Didžiojo universi-
tete studijavo istoriją, paskui dirbo mokytoju  Krekenavoje 
(Panevėžio r.), 1933–1939 m. buvo Panevėžio suaugusio 
jaunimo bendrojo lavinimo kursų vedėjas, 1933–1940 m. – 
ir Panevėžio vyskupijos kultūrinių jaunimo organizacijų va-
das. Antrojo pasaulinio karo metais jis mokytojavo Kupiškio 
ir Rokiškio rajonuose, 1944 m. vasarą gyveno Kretingoje ir 
bandė pasitraukti į Vakarus, bet nespėjo, todėl 1944–1946 
m. slapstėsi nuo sovietinių represijų, gyvendamas pas tėvus 
Aukštaičiuose.

Nuo 1946 m. jis su šeima apsigyveno Anykščių rajone, 
1946–1951 m. dirbo mokytoju Surdegyje, o 1951–1956 m. 
buvo pirmasis naujos Gečionių septynmetės mokyklos di-
rektorius, kol išėjo į pensiją. Su žmona mokytoja Rozalija 
užaugino dukterį teisininkę Reginą ir sūnų pedagogą Gedi-
miną, senelio pėdomis pasekęs anūkas Tomas Baranauskas 
(g. 1973 m.) – irgi istorikas. Nuo 1956 m. iki gyvenimo pa-
baigos J. Baranauskas gyveno Anykščiuose, kur šeima nusi-
pirko namą. Mirė 1979 m. birželio 5 d., palaidotas Anykščių 
senosiose kapinėse šeimos kape.

1950 m. Anykščiuose pradėjo dirbti pedagogas ir kultūros 
organizatorius Kazimieras ZULONAS (1927–1997). Kilęs iš 
Margavonės kai-
mo (Kupiškio r.), 
baigęs Šimonių 
pradinę mokyklą 
ir  Kupiškio gim-
naziją, 1944–
1947 m. Pane-
vėžio mokytojų 
seminarijoje jis 
įgijo mokytojo 
specialybę ir 
nuo 1950 m. iki 
gyvenimo pabaigos gyveno ir dirbo Anykščiuose. K. Zulonas 
buvo Anykščių rajono Liaudies švietimo skyriaus mokyklų 
inspektorius, Anykščių Jono Biliūno vidurinės mokyklos lie-
tuvių kalbos ir literatūros mokytojas. Neakivaizdžiai baigę 
studijas, jis įgijo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo išsila-
vinimą. K. Zulonas ilgą laiką dirbo Anykščių rajono Vykdo-
mojo komiteto pirmininko pavaduotoju švietimui ir kultūrai, 
rašė eiles, publicistinius straipsnius, pasižymėjo didele erudi-
cija. Nuo 1994 m. jis buvo Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos 
narys, jo iniciatyva 1997 m. vasario 3 d. susibūrė ir buvo 

Kupiškėnai Anykščiuose
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įkurtas Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos Anykščių rajono 
skyrius, o K. Zulonas buvo išrinktas pirmuoju jo pirmininku, 
planavo leidybinius darbus. Su žmona bibliotekininke Elena 
užauginęs dukterį Dainorą mirė 1997 m. kovo 3 d. Anykš-
čiuose ir palaidotas Svėdasų kapinėse.

1951 m. į Anykščius dirbti biologijos mokytoja atvyko 
Sofija Varatinskaitė-PAKALNIENĖ (g. 1924 m. gruodžio 
20 d.). Kupiškyje gimusi 
ir augusi, 1945 m. bai-
gusi Kupiškio gimnaziją 
6-ojoje jos laidoje, 1950 
m. Vilniaus universiteto 
Gamtos mokslų fakul-
tete ji įgijo biologijos 
mokytojos išsilavinimą 
ir metus dirbo Balbieriš-
kio (Prienų r.) vidurinėje 
mokykloje chemijos ir 
biologijos mokytoja. 
Atvykusi į Anykščius, 
1951–1954 m. ji nuo-
mojosi kambarį ir gy-
veno rašytojo Antano 
Vienuolio namuose, da-
lyvavo literatūriniame ir 
kultūriniame rašytojo aplinkos gyvenime. 1951–1985 m. S. 
Pakalnienė dirbo Anykščių vidurinėje, Anykščių Jono Biliūno 
vidurinėje mokykloje chemijos ir biologijos mokytoja, kol 
išėjo į pensiją. Nuo 1957 m. ji buvo šios mokyklos jaunųjų 
gamtininkų būrelio vadovė, jos paruošti mokiniai respubliki-
niuose konkursuose ir parodose laimėjo prizines vietas. 

Muzikos pedagogo Prano Dūmano paskatinta, S. Pakal-
nienė 1974 m. pradėjo dainuoti alto partiją duetu su moky-
toja Jone Marciukiene. 1976 m., kai prie jų prisijungė Emilija 
Petrokienė, susibūrė vienas garsiausių XX a. pabaigos Anykš-
čių muzikinių kolektyvų – moterų trio. Moterys dainuodavo 
Anykščių krašto dainas, Antano Baranausko giesmes, kon-
certuodavo Lietuvoje ir už jos ribų, įrašė dainų ir giesmių. 
Daugiau kaip pusšimtį metų nugyvenusi su vyru mokytoju  
Juozu Pakalniu (1928–2009), ji liko našlė, senatvę leidžia 
savo sodyboje Anykščių senamiestyje ant Šaltupio upelio 
kranto.

1958 m. maisto pramonės įmonių inžinierius Jonas 
MAKŠTELĖ (g. 1933 m. balandžio 27 d.) atvyko į Anykš-
čius dirbti vyno pra-
monės įmonėje. Iš 
Čiuladų kaimo (Kupiš-
kio r.) kilęs, 1945 m. 
Didžprūdžių (Kupiškio 
r.) pradžios mokyklą 
ir 1953 m. – Kupiškio 
vidurinę mokyklą bai-
gęs, po studijų Kauno 
politechnikos institute 
jis įsikūrė Anykščiuose 
ir čia turėjo reikšmingos 
įtakos vyno pramonės 
raidai XX a. antrojoje 
pusėje. 1958–1959 m. 
jis buvo Anykščių vyno gamyklos vyriausiasis mechanikas, 
1959–1963 m. – vyriausiasis inžinierius, o 1963–1986 m. 
dirbo Anykščių vyno gamyklos direktoriumi. Jis išplėtė ir 
sustiprino įmonę, įrengė joje koncentruotų sulčių gamybos 
barą, jam buvo suteiktas Lietuvos nusipelniusio inžinieriaus 
garbės vardas. Po to, kai alkoholio pramonę pakirto antialko-
holinė kampanija, 1986–1995 m. J. Makštelė dirbo Vilniuje, 
1986–1990 m. buvo Lietuvos agropramoninio komiteto gė-
rimų skyriaus viršininkas, vėliau iki 1995 m. dirbo Lietuvos 
maisto pramonės asociacijos struktūrose.

1995 m. J. Makštelė grįžo į Anykščius ir 1995–2001 m. 
dirbo akcinės bendrovės „Anykščių vynas“ generaliniu di-
rektoriumi. Jo iniciatyva nuostolinga bendrovė vėl ėmė gauti 
pelno, o 1999 m. buvo įvertinta Lietuvos pramonininkų kon-
federacijos apdovanojimu kaip sėkmingai dirbanti įmonė. 
Išėjęs į pensiją, nuo 2001 m. iki šiol J. Makštelė su žmona 
mokslininke gėrimų technologe Zita Vida gyvena Kaune, kur 
įsikūręs ir jų sūnus Artūras.

1962 m. Anykščiuose pradėjo dirbti žemės ūkio ir savi-
valdos organizatorius Algimantas DAČIULIS (g. 1936 m. 
kovo 1 d.), kilęs iš Virbališkių (Kupiškio r.). Baigęs Lietuvos 
veterinarijos akademi-
ją, jis kiek laiko dirbo 
ūkiuose, o nuo 1962 
m. buvo Anykščių rajo-
no Teritorinės gamybi-
nės kolūkių ir tarybinių 
ūkių valdybos vyriau-
siasis zootechnikas, vė-
liau, ją pertvarkius, iki 
1975 m. – Žemės ūkio 
gamybinės valdybos 
vyriausiasis zootechni-
kas. 1975–1985 m. A. 
Dačiulis buvo Anykš-
čių rajono Vykdomojo 
komiteto pirmininko 
pirmasis pavaduotojas 
– Žemės ūkio valdybos viršininkas, po šios valdybos per-
tvarkymo 1986–1988 m. – Anykščių rajono agropramoninio 
susivienijimo pirmininkas. 1988–1990 m. jis buvo Anykščių 
rajono Liaudies deputatų tarybos Vykdomojo komiteto pir-
mininkas – aukščiausio rango ūkinis rajono vadovas, pasku-
tinis ėjęs tokias pareigas Anykščių rajone. 

1990–1995 m. A. Dačiulis dirbo Anykščių rajono valdy-
toju – vieninteliu Anykščiuose šias pareigas ėjusiu valdžios 
atstovu. Šiuo laikotarpiu jis garantavo valdžios pozicijos ir 
sprendimų stabilumą, racionaliai pertvarkė Anykščių rajono 
ūkį veikti naujomis sąlygomis. Baigęs kadenciją savivaldy-
bėje, A. Dačiulis dirbo Lietuvos žemės ūkio banko Anykščių 
skyriuje, buvo Lietuvos Respublikos Seimo nario Antano 
Bauros padėjėjas-sekretorius. Su žmona rusų kalbos ir litera-
tūros mokytoja Alma jis užaugino dukteris Rasą ir Kristiną.

1989 m. Anykščiuose pradėjo dirbti teisininkė Zita 
Kriaučiukaitė-GAVĖNIENĖ (g. 1957 m. birželio 23 d.). Gi-
musi ir augusi Noriūnuose (Kupiškio r.), 1972 m. baigusi No-
riūnų aštuonmetę mo-
kyklą, paskui 1975 m. 
– Kupiškio V. Rekašiaus 
vidurinę mokyklą, 1980 
m. Vilniaus universiteto 
Teisės fakultete ji įgijo 
teisininkės išsilavinimą. 
Studijuodama ji buvo 
sportininkė irkluotoja. 
1980–1989 m. ji dirbo 
Trakų ir Utenos rajonų 
Vidaus reikalų skyrių 
Tardymo poskyriuose. 
Įsikūrusi Anykščiuose, 
1989–1991 m. Z. Ga-
vėnienė buvo Anykščių 
rajono vidaus reikalų skyriaus Tardymo poskyrio vyresnioji 
tardytoja, paskui iki 1995 m. – šio poskyrio prie Anykščių 
rajono policijos komisariato viršininkė. Nuo 1995 m. iki šiol 
Z. Gavėnienė dirba Anykščių rajono apylinkės teismo teisėja, 
nuo 2003 m. yra ir Anykščių teismo pirmininkė. Su vyru teisi-
ninku Jonu ji užaugino sūnų Andrių.

Foto: Jonas Junevičius, „Anykšta”.
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KAIMYNAI. ANYKŠČIAI IR KUPIŠKIS

1934 m. į Kupiškį atvykęs kunigas Jonas GUTAUSKAS 
(1906–1986) buvo vienas iš Kupiškio gimnazijos steigimo 
iniciatorių. Gimęs 1906 
m. sausio 16 d. Debei-
kių parapijos Katlėriškių 
kaime (Anykščių r.), jis 
baigė teologijos studi-
jas ir 1932 m. gegužės 
21 d. buvo įšventintas 
kunigu. Porą metų pra-
leidęs kaip vikaras Pan-
dėlyje ir Rozalime, tuo 
pačiu metu jis studijavo 
doktorantūroje ir sulau-
kė paskyrimo kapelionu 
į Kupiškį. 1934–1938 
m. J. Gutauskas dirbo 
Kupiškio progimnazi-
joje, buvo kapelionas, 
lotynų ir vokiečių kalbų mokytojas. Jis buvo vienas iš Ku-
piškio gimnazijos kūrimo iniciatorių ir organizatorių, bet 
įkūrus gimnaziją 1938 m. buvo perkeltas kapelionu į Biržus. 
Gyvendamas Kupiškyje, J. Gutauskas intensyviai lavinosi, 
išmoko rusų kalbą, rašė disertaciją, 1935 m. Paryžiuje baigė 
prancūzų kalbos kursus. Antrojo pasaulinio karo metais J. 
Gutauskas gyveno ir dirbo Kaune, buvo Kauno kunigų semi-
narijos Vytauto Didžiojo universiteto profesorius, dėstė seną-
ją krikščionių literatūrą (patristiką), orientinę teologiją, homi-
letiką, filosofijos istoriją, buvo apaštalavimo Rusijoje idėjos 
propaguotojas. 1944 m. vasarą jis pasitraukė į Vakarus, 1948 
m. išvyko į Kolumbiją, kur metus dėstė kunigų seminarijo-
je, o nuo 1949 m. iki gyvenimo pabaigos buvo apsistojęs 
Kanadoje. Dešimtmetį praleidęs kaip Toronto Šv. Jono Krikš-
tytojo parapijos klebonas, 1959 m. jis įkūrė lietuvių katalikų 
Šv. Kazimiero parapiją Delhio mieste (Ontario provincija) ir 
1959–1976 m. buvo jos klebonas, paskui liko reziduoti ten 
gyvenimo pabaigos. J. Gutauskas parašė ir išleido keletą re-
liginės tematikos veikalų, tikybos vadovėlių, senatvėje rašė 
eiles. Mirė 1986 m. rugsėjo 17 d. Delhyje (Kanada). 

1938 m. į Kupiškį dirbti progimnazijos kapelionu atvyko 
jaunas kunigas Jonas RAGAUSKAS (1907–1967). Gimęs 
ir užaugęs Stasiuliškių 
kaime netoli Vašuokėnų 
dvaro (Anykščių r.), bai-
gęs Kauno kunigų semi-
nariją ir 1935 m. įšven-
tintas kunigu, pirmąsias 
Šv. Mišias jis aukojo 
gimtosios Subačiaus 
parapijos bažnyčioje. 
Kupiškyje J. Ragauskas 
praleido ketverius metus 
– vieną sudėtingiausių 
savo gyvenimo laiko-
tarpį. Jis buvo Kupiškio 
progimnazijos kapelionas, paskui pirmasis įkurtos gimnazijos 
kapelionas. 1938–1940 m., iki sovietinio perversmo, jis taip 
pat buvo Kupiškio įgulos Karaliaus Mindaugo pulko viceka-
pelionas. Kupiškyje J. Ragauskas subūrė ateitininkų kuopą ir 
jai vadovavo, turėjo gausų religinį būrelį su daugybe sekcijų. 
Čia jis pasižymėjo kaip atviras, komunikabilus, paprastas ben-
drauti ir geraširdis dvasininkas, sušelpdavo skurstančiuosius. 

1940–1941 m. sovietinės okupacijos laikotarpiu, kai buvo 
uždraustas tikybos mokymas, jis pusiau slapta palaikė ryšius 
su mokiniais tik iš Kupiškio klebonijos. Vėliau 1942–1944 m. 
J. Ragauskas buvo Panevėžio berniukų gimnazijos kapelio-
nas, 1944–1948 m. – Kauno kunigų seminarijos dėstytojas, 
profesorius, klierikų dvasios tėvas, kol atsisakė kunigystės ir 
paskutinius du savo gyvenimo dešimtmečius skyrė antireligi-
nei ir literatūrinei veiklai. Sukūręs šeimą su kupiškėne žmona 
Ramune Barbora Aidukaite (1921–1971), jis augino sūnų Sau-
lių (g. 1950 m.) ir dukterį Mimozą (g. 1951 m.), mirė sulaukęs 
60-ies metų Vilniuje ir palaidotas Antakalnio kapinėse. 

1946 m. į Kupiškį atvykęs būsimasis žurnalistas Alfonsas 
DAGELIS (1923–1982) pradėjo leisti Kupiškio krašto laikraštį. 
Gimęs 1923 m. gruodžio 25 d. Juostininkuose (Anykščių r.), 
1944 m. baigęs Panevėžio gimnaziją, po Antrojo pasaulinio 
karo jis metus dirbo komjaunimo Panevėžio apskrities ins-
truktoriumi, paskui 1945–1946 m. mokėsi Vilniaus partinėje 
mokykloje ir 1946 m. rudenį buvo atsiųstas į Kupiškį orga-
nizuoti periodinio leidinio leidybos. 1946 m. spalio mėnesį 
A. Dagelis pradėjo leisti Kupiškio apskrities laikraštį „Stalino 
keliu“ – iki šiol einančio laikraščio „Kupiškėnų mintys“ pirm-
taką, 1946–1949 m. buvo pirmasis šio leidinio redaktorius. 
Gyvendamas ir dirbdamas Kupiškyje, jis buvo ir respublikinio 
dienraščio „Tiesa“ korespondentas Kupiškio ir Rokiškio rajo-
nuose. 1949 m. A. Dagelis buvo perkeltas dirbti į Šiaulius, o 
nuo 1953 m. iki gyvenimo pabaigos dirbo žurnalistinį darbą 
Panevėžyje. 1956–1982 m. jis buvo laikraščio „Panevėžio 
tiesa“, dabar leidžiamo kaip „Panevėžio balsas“ redaktorius, 
nuo 1958 m. šį laikraštį leido 5 kartus per savaitę. Jis paren-
gė ir išleido pirmuosius turistinius leidinius apie Panevėžį ir 
Panevėžio kraštą, 1973 m. jam buvo suteiktas Lietuvos nu-
sipelniusio žurnalisto garbės vardas. Mirė 1982 m. vasario 1 
d. Panevėžyje.

1964 m. į Kupiškį atvyko ir tarnystę Kupiškio parapijos 
klebonu pradėjo Klemensas GUTAUSKAS (1915–2002), 
likęs šioje parapijoje iki gyvenimo pabaigos. Gimęs 1915 m. 
lapkričio 28 d. Leliūnų 
parapijos Paežerių III 
kaime (Anykščių r.) reli-
gingų ūkininkų šeimoje, 
jis baigė teologijos stu-
dijas ir 1941 m. sausio 
26 d. buvo įšventintas 
kunigu. Tarnavo vikaru 
Dusetose, Panevėžyje, 
Pasvalyje, Kamajuose, 
Pabiržėje ir Pakruojyje, 
kol 1949 m. buvo pa-
skirtas Pakruojo klebo-
nu. 1951–1958 m. K. 
Gutauskas buvo Linkuvos (Pakruojo r.) parapijos administra-
torius, 1958–1963 m. – Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros 
vikaras-adjutorius, paskui dar metus – šios katedros klebonas 
ir Panevėžio dekanas. Perkeltas į Kupiškį, K. Gutauskas 1964–
1998 m. buvo Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų parapijos 
klebonas, nuo 1990 m. – Garbės klebonas, 1964–2000 m. 
– Kupiškio dekanas, senatvėje liko Kupiškio altarista. Jis sure-
montavo ir dekoravo Kupiškio bažnyčios interjerą, sutvarkė 
pastato stogą, įrengė vargonus ir naujas Kryžiaus kelio stotis, 
naujus suolus ir kambarį choristams bažnyčios bokšte. Kupiš-
kyje jis išugdė 18 vikarų. Popiežius Jonas Paulius II 1993 m. 
suteikė jam Monsinjoro titulą. K. Gutauskas 1994 m. buvo 
išrinktas populiariausiu Kupiškio rajono žmogumi, o 2001 
m. jam buvo suteiktas Kupiškio krašto Garbės piliečio vardas. 
Mirė 2002 m. rugpjūčio 19 d. Kupiškyje ir palaidotas Kupiš-
kio bažnyčios šventoriuje kunigų panteone. 

Anykštėnai Kupiškyje
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1980 m. dirbti lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja į 
Kupiškį atvyko Audronė Balzarevičiūtė-ŠARSKUVIENĖ 
(g. 1956 m. lapkričio 10 d.). Troškūnietė, baigusi Anykščių 
Jono Biliūno vidurinę 
mokyklą, 1980 m. Vil-
niaus pedagoginiame 
institute įgijo lietuvių 
kalbos ir literatūros 
mokytojos išsilavinimą 
ir pradėjo dirbti Kupiš-
kyje, buvo Vlado Reka-
šiaus, Kupiškio 1-osios 
vidurinės mokyklos 
mokytoja, 2000–2011 
m. – Kupiškio Lauryno 
Stuokos-Gucevičiaus 
gimnazijos lietuvių 
kalbos ir literatūros mo-
kytoja ekspertė, metodinės tarybos pirmininkė. Nuo 2011 
m. A. Šarskuvienė yra Nacionalinės mokyklų vertinimo 
agentūros vadovaujančioji vertintoja. Jos parengti mokiniai 
Lietuvos meninio skaitymo konkursuose ir šalies jaunųjų 
filologų konkursuose pelnė prizines vietas. A. Šarskuvienės 
bendradarbiauja pedagogų spaudoje, ji sukūrė Kupiškio 
Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos himno „Šaknimis 
į žemę – šakomis į dangų“ tekstą. 1997–2000 m. ji buvo 
Kupiškio rajono tarybos narė, išrinkta Tėvynės sąjungos (Lie-
tuvos konservatorių) sąraše. Su vyru Kazimieru ji užaugino 
sūnus Mantą ir Tautvydą.

1981 m. į Kupiškį atvyko bibliografė ir kraštotyrininkė 
Lina MATIUKAITĖ (g. 1958 m. gegužės 17 d.). Kilusi iš Vi-
konių kaimo (Anykščių 
r.), baigusi Svėdasų vi-
durinę mokyklą, 1981 
m. Vilniaus universite-
to Istorijos fakultete ji 
įgijo bibliotekininkės ir 
bibliografės išsilavini-
mą ir pagal paskyrimą 
pradėjo dirbti Kupiškio 
rajono centrinės bibli-
otekos Metodikos sky-
riaus vedėja. Nuo 1986 
m. iki šiol L. Matiukaitė 
yra Kupiškio rajono 
savivaldybės viešosios 
bibliotekos direktoriaus 
pavaduotoja, nuo 2003 
m. – Lietuvos bibliotekininkų draugijos Kupiškio skyriaus 
pirmininkė, dalyvauja įvairių kultūrinių ir visuomeninių 
organizacijų veikloje. L. Matiukaitė Kupiškyje organizuoja 
knygų pristatymus, įvairius kultūrinius renginius, meno ir 
kraštotyros parodas, rengia ir leidžia juos pristatančius bu-
kletus bei lankstinius. L. Matiukaitė rašo ir skelbia periodiko-
je straipsnius ir kraštotyros apybraižas apie Kupiškio krašto 
žymius žmones, paskelbė apie 100 kraštotyrinio pobūdžio 
publikacijų, bendradarbiauja periodikoje, yra viena iš „Ku-
piškėnų enciklopedijos“ autorių. Ji sudarė ir išleido penkias 
kraštotyrinio pobūdžio knygas, tarp jų – ir apie savo gimtąjį 
kaimą „Vikonių kaimas ir jo žmonės“ (2008 m.).

1983 m. į Kupiškį atvyko dirbti gydytoja Milda Usorytė-
NARMONTIENĖ (g. 1953 m. lapkričio 14 d.). Kilusi iš Ku-
nigiškių (Anykščių r.), baigusi vidurinę mokyklą Ukmergėje, 
Kauno P. Mažylio medicinos mokyklą ir Kauno medicinos 
institutą, ji įgijo gydytojos akušerės-ginekologės išsilavinimą ir 
nuo 1983 m. iki šiol dirba Kupiškyje. 1983–1995 m. ji buvo 
Kupiškio rajono ligoninės gydytoja, 1995–1997 m. ėjo Kupiš-
kio rajono mero pavaduotojos pareigas, o nuo 1998 m. yra 
Kupiškio rajono pirminės asmens sveikatos priežiūros centro 

gydytoja akušerė-gineko-
logė. Ji yra Tėvynės sąjun-
gos-Lietuvos krikščionių 
demokratų narė, buvo 
Lietuvos krikščionių de-
mokratų partijos Kupiš-
kio skyriaus pirmininkė. 
Kaip šios partijos atstovė 
1995–2011 m. ji buvo 
penkių kadencijų Kupiš-
kio rajono tarybos narė, 
dalyvauja visuomeninių 
organizacijų veikloje. Su 
vyru verslininku Raimun-
du ji užaugino dukteris 
Karoliną ir Margaritą bei 
sūnų Luką.

Dialogas trise: M. Narmontienė su kunigu Justu Jasėnu 
Anykščiuose, prie Antano Baranausko paminklinio biusto, 

2012 m. liepą. Foto: TK, VŽM.
1987 m. vadovauti Kupiškio profesinės technikos moky-

klos statybai buvo paskirtas profesinio mokymo pedagogas 
Bronislavas RIMKUS (g. 1940 m. rugsėjo 17 d.). Kilęs iš 
Andrioniškio (Anykščių r.), 1964–1975 m. jis dirbo Troškū-
nų profesinėje technikos mokykloje gamybinio mokymo 
meistru, paskui keletą metų buvo Anykščių rajono kolūkių 
pirmininkų pavaduotojas. Grįžęs į profesinio mokymo sri-
tį, 1982–1985 m. B. Rimkus dirbo Troškūnų 2-osios kaimo 
profesinės technikos mokyklos direktoriaus pavaduotoju 
mokomajam ir auklėjamajam darbui, 1985–1987 m. buvo 
Anykščių profesinės technikos mokyklos Troškūnų filialo 
vedėjas. 1987–1990 m. B. Rimkus kaip statybos direkcijos 
direktorius vadovavo Kupiškio profesinės technikos moky-
klos statybai, Kupiškyje pastatė 450 vietų mokomąjį pas-
tatą, bendrabučius ir kitus infrastruktūros statinius. Baigus 
komplekso statybą, 1990–2009 m. B. Rimkus buvo pirmasis 
Kupiškio žemės ūkio mokyklos, po pertvarkymo – Kupiškio 
technologijos ir verslo mokyklos direktorius, kol išėjo į pen-
siją. 1991 m. jis įkūrė šios mokyklos mokomąjį žemdirbys-
tės ūkį, o 1995–1996 m. įrengė ir mokomąją gyvulių fermą. 
Jo iniciatyva mokomojo komplekso teritorijoje buvo įveistas 
parkas ir sodas.

1988 m. Alizavoje (Kupiškio r.) apsigyveno agronomas 
ir savivaldos organizatorius Antanas ALKAUSKAS (g. 
1944 m. sausio 5 d.). 
Kilęs iš Alukėnų kaimo 
(Anykščių r.), baigęs 
Levaniškių septynmetę 
mokyklą, A. Alkaus-
kas gyveno tėviškėje ir 
dirbo kolūkyje. 1966–
1975 m. jis buvo Le-
vaniškio kolūkio briga-
dininkas, 1975–1980 
m. – vyriausiasis agro-
nomas, 1980–1988 m. 
– kolūkio pirmininko 
pavaduotojas gamy-
bai. Dirbdamas jis 
neakivaizdžiai baigė 
Lietuvos žemės ūkio akademiją, įgijo mokslinio agronomo 
išsilavinimą. Persikėlęs į Alizavą, A. Alkauskas yra privataus 
grūdų ūkio savininkas, turi apie 100 ha ploto grūdų ūkį, iki 
2000 m. buvo uždarosios akcinės bendrovės „Sabuliškis“ 
direktorius. Nuo 2000 m. iki šiol jis yra Kupiškio rajono 
savivaldybės administracijos Alizavos seniūnijos seniūnas. 
Buvo vedęs, jo sūnūs dvyniai Audrius ir Giedrius Alkauskai 
(g. 1978 m.) – mokslininkai.

Foto: Rasa Stundžienė (www.lrytas.lt). n


