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KAIMYNAI. ANYKŠČIAI IR MOLĖTAI

raimondas GuoBiS

Kelionė iš Anykščių į pietryčius, patekėjusios saulės link, 
per svaigųjį kalvyną – tarsi gruzinų karo keliu: kalnas, pakal-
nė, vingis, svaigi pakriūtė, lankstas toks staigus, kad, rodos, 
tuoj tuoj slystelėsi ir kaip į bedugnę nugarmėsi. Žavus tas 
kelias – kaip vėjyje besidraikantis kaspinas, kaip poeto min-
ties vingis, ir jis vedė ten toli, kur už kalvų – Molėtai...

Per Aruodėlių kalvas, pro Liudiškių piliakalnį, smiltėtom 
pakriūtėm, kurių daubose kaip nuodėmingose bedugnėse 
tamsiais vakarais lindėdavo plėšikai iš turgadienių ir preky-
mečių su pelnu sugrįžtančius apiplėšt pasiruošę. Tolėliau 
nuo vieškeliuko visa didybe stūkso Storių kalnai, kitame 
šone – Kiškeliai, o tarpu aukštumų tolumose švysteli ir gry-
nas Nevėžos ežero mėlis. Gi čia pat – giliame slėnyje be-
sislepiantis Luknos upelis, tik kažkur pradingęs tasai didelis 
akmuo, kuris žvaigždėtą naktį vienam pavargusiam kelei-
viui miražu kaip jauki trobelė pasirodė: apsinakvojo, o rytą 
atsibudo ant pliko akmens begulįs... Jau ir Beržynės kryž-
kelė su savo amžių ūkuose dingusiais, o kadaise ugniniais 
kamuoliais bauginusiais vaiduokliais. Ir čia pat Skiemonys, 
amžių sandūroje taip giliai mano pažinti ir pamilti, patys 
tikriausi vartai į Molėtų žemę.

Čia, šioje parapijoje, tarsi susilieja molėtiškių ir anykš-
tėnų gyvenimas ir žemės, mat nemenkas Skiemonių 
parapijos pakraštys ir į Molėtų rajoną nusidriekia. Kaip 
tik tenai tolimą lietingą 1962-ųjų vasarą, liepos mėnesį, 
Janonių kaimo laukuose pasirodė Švenčiausioji Mergelė 
Marija. Pasirodė paprastai sodžiaus mergelei Ramutei, 
ėjusiai vakaro sutemose perkelti dobilienoje besiganan-
čių karvių. Iškilo tarp auksu spindinčių dobilų žiedų 
nežemiška šviesa spindinti, baltai pasirėdžiusi. Dangaus 
viešnia paprastą sodžiaus mergelę kalbino – tyras ir šven-
tas paprastumas.

Ta rasota lietaus dulksna vėl krito ir tądien, kai buvau 
laimingas ten pirmąkart nuvykęs Apsireiškimo metinių die-
ną, kai čia susirenka molėtiškiai ir anykštėnai bei tolimes-
nių kraštų piligrimai, maldininkai. Ta vieta susitikti Dievo 
palaminta – ir, rodosi, dangų veria nuoširdžios maldos prie 
jaukios koplytėlės. Čia, lauke su keliais kryžiais, didžiausia 
šventė: su keliais kunigais kraštiečiais, su choro giesmėmis 
ir procesija, su istorine vėliava, Salų tikinčiųjų Skiemonių 
bažnyčiai padovanota, – balta, su Švč. Mergelės atvaizdu 
ir dvylika kaspinų žemiškoms mergelėms nešti.

Kalvos, kurias, rodos, jau visas išlaipiojau, slėniai, ku-

Tenai, už tų kalvų... riuos išvaikščiojau, – stūkso tos aukštumos kaip kalnai, 
smailūs ir aukšti kaip senos kailinės sodiečių-kalniečių ke-
purės. Viršūnės, už kurių, rodos plaukdami aukšta padange, 
debesų kamuoliai užkliūva. Ir sodybos – jaukios jaukios, jo-
se linksmi bei neįprastai vaišingi sodiečiai. Užeinu, būdavo, 
šnekuosi, žvilgteliu pro langą ir matau tolumose ant kalvos 
kaip dangaus pasostėje it baltą karūną spindinčią Alantos 
bažnyčią. Taip Kadūnuose pas raudonskruostę Genovaitę 
Kadūnaitę ar Antakščiuose pas Lukšto ežero pakrantės gy-
ventoją Anicetą Čečiuolį. Turtingas žuvimi buvęs jo giminei 
priklausęs skaidrusis ežeras, ir žmogus pasakoja užburian-
čia šnekta tarsi gelmių gėrybėmis vaišindamas: gardžiausi, 
Paryžiaus gurmanų gomurio verti vėžiai ar piene virtų lynų 
sriuba, arba dar geriau – puode su bulvėmis, riebalais ir 
prieskoniais susluoksniuotos smulkesnės žuvytės, krosnyje 
ant stiprios ugnies sušutintos taip, kad valgai kaip gardžiau-
sią košę, kabini šaukštu, o kauliukų kaip nebūta...

Molėtų ir Anykščių žemių paribyje prie nedidelio eže-
riuko ant kalnelio stūkso ir Pagulbio vienkiemis – nūnai 
anykštėno, o šiaip tikro rytų aukštaičio Kazimiero Jakučio 
gyvenimas. Paslaptingas sodas, didžiulis klojimas, milžiniš-
kas namas su kambarių labirintais – didi paslaptis, žibinčium 
pasišviečiant, jais paklajoti. Senmedžiai ir didžiausios aukš-
taičių šventės Sekminių dvasia – poezijos ir tautinės dvasios 
atlaidai. Pretenzingas pavadinimas, nors ko tik čia nebūna: 
ir tyliai jausmingai savo eiles šnabždančių, ir ugningai pos-
mus beriančių, ir švelniu gitaros ritmu poeziją pagardinan-
čių, ir net visiems žinomų jau kietesniais instrumentais roką 
grojančių muzikantų.

Nuo Skiemonių vingiais, nors jau ne tokiais svaigiais, 
kaip Anykštijoje, kelias iki Alantos atveda. Ten, kur baltuo-
ja aukštabokštė bažnyčia, kur kasdien vidurdienį skelbia 
jos varpai, o ant kalno sodyba, kur milžino kalvio Romo 
Juočepio gyventa. Ir mokyklos rūmas, kur anykštėnas Pe-
tras Tarasenka kadais mokytojavo, apie miestelį nuostabų 
nuotykių knygą „Užburti lobiai“ parašė. Žadino ja jaunimą 
domėtis krašto istorija, mitologija – ir kodėl gi pagal ją filmo 
dar niekas nesusuka?.. Juk kiek nežinančių sužinotų apie 
Mendelio ožį, gerviną Joną, Valiulio akmens saugomus už-
burtus lobius...

Toliau, palikęs kairėje nuostabųjį dvarą, kelias pasišo-
kėdamas per kalvas kaip linksmais „amerikietiškais kalne-
liais“ Molėtų link veda. Riedant per Bobutės kalnelį, tiesiog 
ypatingai oran mesteli – ir jau tuoj tuoj sostamiestis, belieka 
lažintis, kas pirmasis iš už kalvų kyštelėjusius baltus bažny-
čios bokštus pirmasis pamatys.

Kur iš Molėtų bepasuksi – visur gražūs kalneliai, miške-
liai, dangaus mėliu spindintys ežerai, šviesūs šilai, jaukūs 
miesteliai. Čia ir Mindūnai su Alfredos Petrauskienės globo-
jamu nuostabiu žvejybos muziejumi – o kokia nepakartoja-
ma jos verdama žuvienė, kokios linksmos žvejų šventės!.. 
Suginčiai, Skudutiškis su Dievo pėda pažymėtu stebuklingu 
akmeniu, Giedraičiai su kovų už Lietuvos laisvę istorija, 
Dubingiai su ilgiausiu šalyje Asvejos ežeru ir didinga kuni-
gaikščių Radvilų giminės praeitimi, Balninkai, Videniškiai su 
Šv. Lauryno bažnyčia, kur Palaimintojo Mykolo Giedraičio 
altorius, požemiai su jo kunigaikštiškos giminės kapavietė-
mis, bičiuliška jaunimo žadintoja istorijos pažinimui biblio-
tekininke Danute Narbutiene. Ir mažasis Joniškis, Arnionių 
dvaras, „Armolės“ tvenkiniai, piratiškai juose žūklaujantys 
kormoranai ir dosnioji žuvininkė estė...

Kur bepažvelgsi, vis gražu, jauku, miela, vis didinga 
istorijos praeitimi ir viltinga žavia ateitimi pasaulis alsuoja, 
vis žada neirstančią kaimynišką bičiulystę. Juk mes visi: ir 
anykštėnai, ir molėtiškiai – esame patys tikriausi kalvynų 
aukštaičiai.

Tas kelias pas kaimynus – it vėjyje besidraikantis kaspinas... 
Foto: Raimondas Guobis. n
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2013 m. gegužės 25-ąją Svėdasų seniūnijos Vaitkūnų kaimo gyven-
tojų Genovaitės ir Felikso Kutkų sodybą papuošė Lietuvos Respublikos 
valstybinė vėliava. O šalia lietuviškosios Trispalvės tądien suplevėsavo ir 
atkurtoji garsios Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikų kunigaikščių 
Giedraičių, kilusių iš Molėtų krašto, giminės vėliava – šioje sodyboje su-
rengtas Giedraičių giminės suvažiavimas.

Tačiau pirmiausia Giedraičiai iš įvairių Lietuvos vietovių susirinko 
Svėdasuose, kur Šv. arkangelo Mykolo parapijos bažnyčioje už jų giminę 
klebonas kun. Vydas Juškėnas aukojo Šv. Mišias. Po pamaldų klebonas 
pašventino atkurtąją kunigaikščių Giedraičių vėliavą su paslaptingos bū-
tybės – iki juosmens žmogaus, nuo juosmens arklio figūra, senovės graikų 
miškų arba kalnų demono kentauro atvaizdu.

Prisiminimui įsiamžinę bendroje nuotraukoje prie bažnyčios, aplankę 
artimųjų kapus Svėdasų ir Kunigiškių kapinėse, visi susibūrė pas Genovai-
tę ir Feliksą Kutkus Vaitkūnuose. 

Pirmasis Giedraičių giminės suvažiavimas buvo organizuotas irgi Svė-
dasų seniūnijoje Kunigiškių kaime pas šviesios atminties Zosę ir Vytautą 
Kaušakius 1987-ųjų vasarą. Šio giminės susitikimo Zosė Giedraitytė-Kau-
šakienė ir daug kitų garbaus amžiaus žmonių, bendravusių prieš 26 metus, 
jau nebesulaukė. Užtat į šių metų susitikimą susirinko daug jaunimo.

Sodybos šeimininkė Genovaitė Giedraitytė-Kutkienė, kaip tik tomis 
dienomis sulaukusi garbingos 87 metų sukakties, džiaugėsi, kad auga 
gražus atžalynas, kad Giedraičių giminė ir toliau gyvuos. Ji papasakojo, 
kad jos tėvelis Vincentas Giedraitis buvo Lietuvos savanoris, didelis šalies 
patriotas. Jų šeimoje gimė septynetas vaikų, užaugo ketvertas: trys broliai ir 
jinai, Genovaitė. Sulaukus solidaus amžiaus, iš atminties jai dar neišblėso 
tėvų, senelių, kitų artimųjų paveikslai. 

O į Vaitkūnus tą šeštadienį susirinko Adelės (1870–1963) ir Jono 
(1865–1935) Giedraičių devynių vaikų: Vinco (1890–1990), Juozo (1900–
1937), Adolfo (1902–1973), Balio (1902–1993), Elenos (1904–1992), Pa-
liusės (1909–1974), Zosės (1914–2004), Felikso (1915–1974) ir Adelės 
(1916–2006) – atžalos, net šešių šios giminės kartų atstovai.

Istorikas Tomas Giedraitis sambūrio dalyviams priminė, kokia kilminga 
ir garsi Lietuvoje yra Giedraičių giminė, kurios pėdsakų galima rasti dau-
gelyje pasaulio šalių. Visi Giedraičiai Vaitkūnuose nuoširdžiai bendravo, 
linksminosi, mėgavosi suneštomis vaišėmis, klausėsi svėdasiškio Vytauto 
Jucio atliekamų dainų ir patys dainavo, sukosi šokio ritmu. Buvo laiko 
pasidalinti prisiminimais, susipažinti su pirmą kartą sutiktais giminaičiais, 
pasikeisti adresais, telefonų numeriais, susitarti dėl būsimų sambūrių orga-
nizavimo. Ne vienas iš šio susitikimo išsivežė ir vertingą suvenyrą – isto-
riko Tomo rūpestingai parengtą leidinuką „Giedraičių giminės medis“ bei  
2002 m. Onutės Giedraitytės užrašytus tetos Zosės Giedraitytės-Kaušakie-
nės prisiminimus apie savo šeimą.

Giedraičiai, nusidriekę iki Svėdasų

Leidinukas „Giedraičių giminės medis“ susilau-
kė didelio dėmesio.

Šešios Giedraičių kartos susibūrė prie Svėdasų bažnyčios. Foto: Vytautas Bagdonas.

Atkurtą garsiosios Giedraičių giminės vėliavą 
pašventino Svėdasų Šv. arkangelo Mykolo pa-
rapijos klebonas kun. Vydas Juškėnas.

Su sodybos šeimininkais Genovaite Giedraity-
te-Kutkiene ir Feliksu Kutka pabendrauti, pasi-
šnekučiuoti tądien daug kas norėjo.
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Gintautas ŠEiKiS (g. 1956 m. sausio 
10 d.) – istorikas, kariškis, kraštotyrinin-
kas. Gimė ir augo Alantoje (Molėtų r.), 
1974 m. baigė Alantos vidurinę moky-
klą. 1974–1979 m. studijavo Vilniaus 
universiteto Istorijos fakultete, kur įgijo 
istoriko išsilavinimą.

Apie save jis pasakoja: „Viena 
iš priežasčių, paskatinusių studijuoti 
istoriją, o tiksliau – archeologiją,  buvo 
žemiečio Petro Tarasenkos asmenybė 
ir jo kūryba. Tačiau likimas taip susi-
klostė taip, kad pagal specialybę Lie-
tuvos istorijos ir etnografijos muziejuje 
teko dirbti tik dvejus metus, nes paskui 
tapau kariškiu. Ištarnavęs 30 metų, 
turėdamas pulkininko laipsnį, 2011 
m. išėjau į atsargą. Savo krašto istorija 
domiuosi nuolat, gyvenu Vilniuje.“

2012 m. rugsėjo 14 d. Alantoje (Molėtų r.) vyko žymaus archeolo-
go, rašytojo, karininko, muziejininko bei paveldosaugininko Petro Ta-
rasenkos 120-osioms gimimo metinėms skirta mokslinė konferencija 
„Atveriant užburtų lobių paslaptis“. P. Tarasenkos dėka Alantai visiems 
laikams prigijo užburtų lobių krašto vardas, tad ši mokslinė konferencija 
buvo tiesiog kraštiečių padėka šiam kūrėjui.

Alantos dvare tąkart pranešimus skaitė žymiausi Lietuvos archeolo-
gai: habil. dr. Vytautas Urbanavičius, jo dukra P. Tarasenkos tyrinėtoja 
dr. Daiva Steponavičienė, Lietuvos archeologijos draugijos pirmininkas 
2011 m. Jono Basanavičiaus premijos laureatas dr. Vykintas Vaitkevi-
čius, Lietuvos piliakalnių ir Lietuvos archeologijos istorijos tyrinėtojas 
doc. dr. Gintautas Zabiela ir kiti.

Anykščių ir Molėtų kaimynystės idėjas, atsiskleidusias per P. Tarasen-
kos asmenybę, pristatė kraštotyrininkas Gintautas Šeikis, savo praneši-
mo mintis atveriantis ir anykštėnams.

Gintautas ŠEiKiS

Petro Tarasenkos ankstyvasis gyvenimo laikotarpis iki 1914 metų yra palyginti 
mažai nagrinėtas ir aprašytas. Trūksta istorinių šaltinių, išlikę tik fragmentiški liu-
dininkų prisiminimai. Per karus ir kraustymus dingo daug medžiagos, susijusios 
su šiuo laikotarpiu: asmeninė biblioteka, laiškai, to meto archeologinių objektų ir 
dirbinių aprašymai ir piešiniai. O ir pats P. Tarasenka apie savo artimus gimines, 
vaikystės ir jaunystės laikotarpį užsimena gana skurdžiai. Todėl šį P. Tarasenkos 
biografijos laikotarpį norėčiau papildyti kai kuriais faktais ir įvykiais. 

Šaknys – Karališkiai 

P. Tarasenkos gimtinė – Karališkių kaimas Balninkų valsčiuje, Ukmergės aps-
krityje. Šiandien tai Anykščių savivaldybės Kurklių seniūnijai priklausantis kaimas, 
besiribojantis su Molėtų ir Ukmergės savivaldybių žemėmis ir prigludęs prie Kara-

liškių ežero. Tiesa, kai kurie autoriai, kaip muziejininkas Adolfas 
Nezabitauskas ar kraštotyrininkas mokytojas Petras Lisas, klaidin-
gai mėgino P. Tarasenkos gimtinę priskirti Karališkių kaimui buvu-
siame Alantos valsčiuje, 5 km į rytus nuo Alantos miestelio, kur, 
beje guli P. Tarasenkos aprašytasis legendinis Valiulio akmuo.

Jo gimtasis Karališkių kaimas nuo senų laikų priklausė Lietu-
vos didžiojo kunigaikščio valdoms kaip ir kiti aplinkiniai Balnin-
kų kaimai. Karališkių kaimo pavadinimas siejamas su gyventojų 
privilegijomis: ten gyveno karališkieji valstiečiai, baudžiavos lai-
kais nėję lažo dvare. Šioje teritorijoje ypač ryški tautų ir religijų 
sankirta. XVII–XVIII amžiuje tai buvęs kolonistų – žydų, totorių, 
sentikių, stačiatikių ir netgi čigonų kraštas. Dar ir dabar Balninkų 
apylinkėse išlikęs posakis „Balninkai – tai Lietuvos Sibiras“. 

Ieškant P. Tarasenkos kilmės šaknų, negalima trumpai nepa-
minėti Karališkių sentikių bendruomenės, su kurios istorija susiję 
jo protėviai. Tai viena įdomesnių ir retesnių Lietuvos teritorijoje 
egzistavusių sentikių bendruomenių, praėjusi ilgą transformacijos 
kelią iš sentikystės į vientikystę ir iš vientikystės į stačiatikybę. 

Į Karališkius ir jo apylinkes pirmieji sentikiai atsikėlė XVIII 
amžiaus viduryje. Pagrindiniame sentikių istoriniame rašytiniame 
šaltinyje „Degučių metraštyje“ įrašyta: „...šiais 1742 metais Lietu-
voje Karališkių kaime maldos namai įkurti, Gudiškių vienuolyno 
dvasios tėvo Naumo Saveljevičiaus palaiminti“.

Jei 1765 metais minimos tik 6 rusų sodybos, tai po 1782–1784 
m. Pabaisko dekanato parapijų vizitacijos pažymima, kad Balnin-
kų parapijos Karališkių kaime gyvena 335 bogomolai (taip šiame 
dokumente vadinami sentikiai). 

Vienas ryškiausių Karališkių bendruomenės įvykių – 1813 
m. tame pačiame „Degučių metraštyje“ užfiksuotas ir aprašytas 
Rusijos caro Aleksandro I apsilankymas, keliaujant iš Paryžiaus 

Petras Tarasenka ir Alanta

Įrašas Karališkių cerkvės bažnytinėje knygoje apie Petro 
Tarasenkos gimimą ir krikštą. Foto: Lietuvos valstybės is-
torijos archyvas, f. 605, ap. 20, b. 553.

Karališkių Švenčiausios Dievo Motinos Globos Cerkvė. 
1957 m. Foto: Kęstučio Rimo asmeninis archyvas.
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Petras TArASEnKA (1892–1962) 
– kariškis, istorikas archeologas, rašy-
tojas. Gimė 1892 m. gruodžio 19 
d. Karališkiuose (Anykščių r.), nuo 
dešimties metų augo Alantoje (Molėtų 
r.). 1903–1905 m. mokėsi pradinėje 
mokykloje Alantoje, 1906–1908 m. – 
Anykščiuose, 1908–1912 m. – Panevė-
žio mokytojų seminariją. 1912–1914 
m. dirbo mokytoju Alantos pradinėje 
mokykloje, 1914 m. rudenį Tirmūnų 
(Utenos r.) pradinėje mokykloje, kol 
buvo mobilizuotas ir 1914–1917 m. 
tarnavo carinės Rusijos kariuomenėje. 
Demobilizuotas jis apsigyveno Pskove 
(Rusija) ir 1918–1919 m. studijavo 
Pskovo pedagoginiame institute isto-
riją. 

Grįžęs į Lietuvą, P. Tarasenka 
1919–1932 m. tarnavo Lietuvos 
kariuomenėje. 1921–1922 m. jis baigė 
Aukštuosius karininkų kursus Kaune.

1923 m. Lietuvai atgavus Klaipė-
dos kraštą, 1923–1926 m. ten gyveno 
ir tarnavo P. Tarasenka. Tarnybos metu 
jis itin aktyviai domėjosi kraštotyra, 
archeologija, periodikoje paskelbė 
daug populiarių straipsnių iš krašto 
praeities, skelbė straipsnius apie Klai-
pėdos krašto kultūros paminklus. 1924 
m. kartu su kitais jis įkūrė Klaipėdos 
kraštotyros muziejų – 1924 m. birželio 
24 d. Klaipėdoje pasirašė Muziejaus 
draugijos steigimo aktą. 1926–1934 
m. P. Tarasenka buvo Valstybės arche-
ologijos komisijos narys, nuo 1927 m. 
– Karo mokslo draugijos sekretorius ir 

į Sankt Peterburgą senuoju keliu pro Karališkius. Metraštyje rašoma: „jam esant 
dviejų šūvių atstumu Karališkių gyventojai ir kiti, tiek vyrai, tiek moterys, pasipuo-
šę šventiniais drabužiais, carą pasitiko ir carui „Ura“ šaukė. Vėliau nuėjo caras į 
maldos namus, kur meldėsi ir gavo dvasios tėvo Nazarijaus Jakovlevičiaus palai-
minimą“.

1869–1872 m. religinės reformos metu Karališkių sentikių bendruomenėje 
įvyko transformacija – sentikių bendruomenė palaipsniui tapo vientikiais. Tai pa-
lietė ir P. Tarasenkos protėvius. 

1871 m. Karališkiuose įsteigta ir iki XX amžiaus vidurio veikė Švč. Dievo 
Motinos globos cerkvė. 1920 m. šventikui Jakovui mirus, šventikas atvykdavo iš 
Ukmergės. Po Antrojo pasaulinio karo bendruomenėje liko apie 180 tikinčiųjų, 
dvasininko nebuvo, tik retkarčiais atvažiuodavo Inturkės stačiatikių popas. 1964 
m. maldos namai uždaryti, o 1968 m. religinė bendruomenė užregistruota kaip 
sunykusi, cerkvė  perstatyta į „Anykščių vyno“ gamyklai priklausančius poilsio 
namus. 

Bet grįžkime prie P. Tarasenkos šaknų. Kada tiksliai į Karališkius ir jų apylinkes 
atsikėlė jo protėviai, sunku pasakyti, bet tikrai daug anksčiau nei XIX a. viduryje. 
Viena aišku, kad protėviai buvo sentikiai. Paties P. Tarasenkos ir jo giminaičių 
prisiminimuose minimos Ukrainos apylinkės, iš kurių po religinių neramumų į 
Lietuvos teritoriją persikeldavo ištisi kaimai.

1873 m. spalio 29 d. P. Tarasenkos senelis iš gretimo Merečiškių kaimo, 
priklausančio dabartinei Anykščių savivaldybės Kurklių seniūnijai, vedė Mariją 
Jevgenevną. Jų santuoką Karališkių maldos namuose įformino vientikių šventikas 
Vasilijus Darendovas, dalyvaujant jo padėjėjui (greičiausiai zakristijonui) Ivanui 
Andrijanovui.

1874 m. rugpjūčio 19 d. gimė Natalija Zubrickaja, P. Tarasenkos motina, kuri 
rugsėjo 7 d. pakrikštyta toje pačioje cerkvėje. Vėliau Zubrickių šeimoje gimė dar 
dvi mergaitės – Praskovija ir Ksenija. Tačiau gimdydama Kseniją mirė jų motina, 
Tarasenkos senelė, kuri palaidota Karališkių kapinėse. Jauniausią iš seserų pri-
glaudė giminaitis – Karališkių maldos namų šventikas (V. Darendovas ar I. An-
drijanovas). Vyriausiajai iš seserų – aštuoniolikmetei Natalijai pasipiršo to paties 
amžiaus jaunuolis Feodulas Tarasovas, Maksimo sūnus, iš netolimo Miškiniškių 
kaimo (dabar Anykščių savivaldybės Skiemonių seniūnija), gimęs Pumpėnų vals-
čiuje (dabar Pasvalio savivaldybė).

1893 m. sausio 20 d. jau minėtas vientikių šventikas V. Darendovas Karališkių 
maldos namuose įformino F. Tarasovo ir N. Zubrickajos santuoką. Kraičio jaunoji 
gavo nedidelį žemės sklypą prie pat cerkvės. Įrašas cerkvės knygoje liudija, kad 
1893 m. gruodžio 18 d. jauniesiems Tarasovams gimė sūnus Pio-
tras, kurį 1894 m. sausio 2 d. Karališkių cerkvėje pašventino minė-
tasis dvasios tėvas V. Darendovas. Bažnytiniame įraše naujagimis ir 
jo tėvai įvardijami stačiatikiais. Kūdikio krikšto tėvai buvo Jeremijus 
Danilovičius Zubrickis ir jo žmona Marfa Zubrickaja (Andrijanova) 
– greičiausiai giminaičiai. Ši data vėliau buvo pamiršta, ir P. Tara-
senka visą gyvenimą laikė save gimusiu 1892 m. gruodžio 19 d.

Pagal Karališkių cerkvės įrašus, esančius Lietuvos valstybės isto-
rijos archyve, Karališkių kaimo kapinėse 1898 m. rugsėjo 9 dieną 
palaidota Jefrosija Jegorovna Zubrickaja. Tai tikriausiai Petro Tara-
senkos prosenelė iš motinos pusės ir vyriausia žinoma jo artima gi-
minaitė. 1910 m. tose pačiose kapinėse palaidota 70-metė Ksenija 
Klementjevna Tarasova, gimusi Pumpėnų valsčiuje, – tai greičiau-
siai Petro Tarasenkos senelė iš tėvo pusės. 

Kada ir kodėl Petro Tarasovo pavardė pakeista į Tarasenkos, nė-
ra aišku. Kauno apskrities archyve saugomuose Alantos pradžios 
mokyklos dokumentuose pažymėta, kad 1905 m. vasario 20 d. 
pradžios mokyklos baigimo pažymėjimas buvo įteiktas mokiniui 
Tarasenko Piotrui Feodulovičiui – pagal metrikus Tarasovui. Kai 
1912 m. į Alantos pradžios mokyklą jis atvyko dirbti mokytoju, ofi-
cialiuose Kauno gubernijos mokytojų sąrašuose yra jau Tarasenkos 
pavardė, nors dauguma jo artimųjų (tėvas, brolis, brolio vaikai) tu-
rėjo Tarasovų pavardes.

Karališkių kaime gyveno daugiausia rusų tautybės gyventojai, 
kurie vertėsi žemdirbyste, žvejyba ir dailidės amatu. Tačiau iš ne-
derlingos, paežerėse išsimėčiusios žemės pragyventi buvo labai 
sunku. XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje carinėje Rusijoje priėmus 
alkoholio monopolio įstatymą, miestuose ir miesteliuose kūrėsi 
degtinės monopoliai su visa tam reikalinga infrastruktūra: gamyba, 
transportavimu ir prekyba. Daugelis Karališkių kaimo gyventojų 
įsitraukė į šį verslą ir dažniausiai užsiiminėjo degtinės pervežimu. 
Kiek tai buvo legalu, kiek ne, sunku pasakyti. Bet aišku viena, 

Karališkių sentikių (vientikių) bendruomenės  kapinės. 
Foto: G. Šeikis.
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kad tai buvo pelningas ir kartu pavojingas verslas. Tai rodo toks atsitikimas. XX 
a. pradžioje Karališkiuose gyveno keturi broliai Karablikovai, Petro Tarasenkos 
giminaičiai. Zacharijus dirbo Alantoje degtinės monopolyje ir vežiodavo degtinę 
vežimuose. Kartą prie Anykščių jį užpuolė ir degtinę atėmė. Tuo pasinaudodama 
caro valdžia vientikiui iškėlė sąlygas – sumokėti didelę baudą, sėsti į kalėjimą arba 
pereiti į stačiatikių tikėjimą. Zacharijus pasirinko pastarąjį variantą.

Su degtinės monopolio atidarymu Alantoje susietas tolesnis Tarasovų šeimos 
likimas. Petro Tarasenkos tėvas F. Tarasovas, gana mokytas žmogus, įsidarbino 
Alantos degtinės monopolyje ir apie 1902 m. su šeima persikėlė į Alantą. 

Galbūt dar viena priežastis, paskatinusi pakeisti gyvenamąją vietą, galėjo būti 
psichologinio pobūdžio: gyvenant Karališkių kaime, Tarasenkos šeimoje vienas 
po kito gimė ir ankstyvoje kūdikystėje mirė pirmagimio Petro broliai Nikolajus ir 
Jakovas, seserys Nadežda ir Tatjana. Užbėgant įvykiams už akių paminėtina, kad 
vėliau jau Alantoje šeima susilaukė ir užaugino dar tris vaikus: Kateriną, Valentiną 
ir Anatolijų. 

Taip 1902 metais pasibaigia „karališkasis“ P. Tarasenkos biografijos laikotar-
pis. 

Vaikystės metai Alantoje

Alantoje Tarasovai iš vietinio gyventojo Vladislovo Drazdausko išsinuomojo 
dalį namo netoli tuo metu statomos naujos bažnyčios. Kitoje namo pusėje gy-
veno pats savininkas. Apie 1907 m. jis tą namo dalį pardavė buvusiam Alantos 
bažnyčios vargonininkui Florijonui Targonskui, su kurio šeima Tarasovai palaikė 
gerus santykius, F. Targonskas turėjo įtakos būsimojo archeologo ir rašytojo pa-
saulėžiūrai. P. Tarasenkos šeima šiuose namuose gyveno iki 1914 m. rudens, kai 
Petras buvo mobilizuotas į carinę armiją kovoti fronte, o jo šeima – tėvas Feodu-
las, motina Natalija, seserys Katerina, Valentina ir brolis Anatolijus – evakavosi į 
Rusijos gilumą.

Tėvas F. Tarasovas Alantoje dirbo degtinės monopolio, kurio pastatas buvo 
miestelio pakalnėje, dabartinėje Kazlų sodybos teritorijoje, vedėju.

1902 m. P. Tarasenka pradėjo lankyti Alantos valdišką dviklasę pradžios moky-
klą, kuri buvo pastatyta 1884 m. Petrui dar tebesimokant ar truputį vėliau, medinis 
mokyklos pastatas ir šalia esanti karčema sudegė, o mokykla buvo laikinai perkel-
ta į bažnyčios špitolės patalpas.

Mokyklos vedėjas (mokytojas) tuo metu buvo Jakovas Mažeiko (Jokūbas Ma-
žeika), Tarasovų šeimos bičiulis, vienos iš dukrų krikšto tėvas. 

1905-ieji metai į palyginti ramų Alantos gyvenimą atnešė sumaišties: miestely-
je vienas po kito vyko prieš carinę valdžią nukreipti mitingai, kuriuos organizavo 
vietiniai ir apskrities socialdemokratai. Šie įvykiai tiesiogiai palietė ir P. Tarasenkos 
šeimą: maištautojai nuniokojo degtinės monopolio patalpas, išdaužė langus, su-
naikino prekes.

Nors monopolio vedėjo pareigos buvo pavojingos, jos buvo svarbios ir pel-
ningos. Vadovaudamas degtinės monopoliui, F. Tarasovas sugebėjo išlaikyti savo 
gausią šeimą, išleisti vaikus į mokslą. Jis buvo gerbiamas žmogus Alantoje. 1911 
m. Alantoje steigiant Vartotojų kooperatyvą, F. Tarasovas buvo vienas iš jo steigėjų 
ir kandidatų į pirmininkus greta tokių žymių žmonių kaip varpininkas daktaras J. 
Gaidys-Gaidamavičius, dvarininkas K. Kozioll-Pochlevskis. Tai rodo Alantos baž-

nyčios archyve surasti dokumentai. F. Tarasovas alantiškių prisimini-
muose išliko kaip šviesus, gerai lietuviškai kalbantis, gerų patarimų 
vietiniams gyventojams negailintis, niekada neatsisakantis padėti 
žmogus.

Nedaug išliko atsiminimų apie P. Tarasenkos motiną Nataliją. Tai 
buvo tyli, pamaldi, vaikų priežiūra ir auklėjimu besirūpinanti mo-
teris, per didžiąsias religines šventes su šeima aplankanti Karališkių 
maldos namus, kapines, kur palaidoti artimieji, gimines, kurių tuo 
metu ten dar daug gyveno.

1905 m. P. Tarasenka baigė pradžios mokyklą ir, kaip jis pats 
rašys savo biografijoje, dirbo raštininku Alantos valsčiuje. Greičiau-
siai paauglys dirbo raštininko pagalbininku, nes oficialiame to laiko-
tarpio Alantos valsčiaus valdininkų sąraše jo pavardės nėra. Vėliau 
savo atsiminimuose P. Tarasenka prisimins, kad parašęs vieną raštą 
lietuviškai ir iš raštininko pareigų už tai buvęs atleistas. Nors tuo me-
tu jau buvo jaučiamas liberalesnis carinės valdžios požiūris į lietuvių 
kalbą ir kultūrinį judėjimą, carinio režimo cenzūrą dar pajausdavo 
ir eiliniai gyventojai, ir valdininkėliai, ir kai kada lietuviai viršaičiai. 

vicepirmininkas, nuo 1929 m. – vienas 
iš Lietuvos istorijos draugijos steigėjų.

Nuo 1927 m. P. Tarasenka ėmėsi 
ir archeologo darbo, o visiškai jam 
atsidėjo nuo 1932 m., kai pasitraukė į 
atsargą, turėdamas pulkininko laipsnį, 
ir galėjo pragyventi iš kariškio pensijos. 
1927–1936 m. jis kasinėjo Maniuliš-
kių, Velikuškių, Vosgėlių ir Pakačinės 
piliakalnius Zarasų rajone, Bradesių 
piliakalnį Rokiškio rajone, Paželvių 
ir Berzgainių piliakalnius Ukmergės 
rajone, Vargulių piliakalnį Anykščių 
rajone bei Molėtų rajono Perkalių ir 
Kulionių piliakalnius.

Pirmosios sovietinės okupacijos 
laikotarpiu netekęs Lietuvos kariuome-
nės kariškio pensijos ir pragyvenimo 
šaltinio, 1941 m. P. Tarasenka dirbo 
Kauno Vytauto Didžiojo Karo muzie-
juje ekskursijų vadovu, 1941–1944 m. 
buvo Kultūros paminklų apsaugos įstai-
gos Archeologijos skyriaus vedėjas. Po 
karo nuo 1944 m. gruodžio iki 1945 

Namas, kuriame Alantoje gyveno P. Tarasenkos šei-
ma, – pirmajame plane, dešinėje. Foto: Lietuvos 
Nacionalinio muziejaus fondai, Algimanto Miškinio 
kolekcija.

Mokytojas  Petras Tarasenka  Alantoje. 
Foto: Natalijos Tarasenkaitės asmeninis 
archyvas.
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Petras Tarasenka ir Alanta

Pavyzdžiui, už tai, kad mokykloje nebuvo stačiatikių ikonos, vietos viršaitis Um-
brasas „buvo pasodintas į daboklę ant penkių dienų“ – taip rašė to meto laikraštis 
„Vienybė“ (1908 m. Nr. 10).

Šiuo gyvenimo laikotarpiu P. Tarasenka sutiko du žmones, kurie vėliau meiliai 
minimi atsiminimuose arba tapę jo kūrinių herojų prototipais, – tai senelis Yla ir 
piemuo Pilimonas.

Keli kilometrai nuo Alantos, pakeliui į gimtuosius Karališkius, senose mažy-
tėse Laičių kaimo kapinaitėse išlikęs kapo kauburėlis, ant kurio apie 1960 m. gi-
minaičių pastatytas paminklas su užrašu: „Užburtų lobių pasakotojas Kazimieras 
Yla 1850–1930“. Seni Petro Tarasenkos bičiuliai iš Pasuojės kaimo – Ona ir Jurgis 
Siminkevičiai, 1956 m. gavę dovanų ką tik išleistą knygą „Užburti lobiai“, padė-
kos laiške Petrui Tarasenkai rašė: „Ylos sūnus sužinojęs atėjo paskaityti, reikia, 
sako, mano anūkams įsigyti tokie raštai“. Greičiausiai tai Kazimiero Ylos sūnus 
Vacys Yla, tuo metu gyvenęs Jaurų kaime. Senuose prisiminimuose minima, kad 
Ylos, buvę baudžiauninkai, gyveno ir ėjo lažą netoli dabartinio dvaro, tačiau vė-
liau patekę pono Tadeušo Pac-Pamarnecko nemalonėn ir buvo nutremti į Jaurų 
pelkyną.

Daug sunkiau atskleisti piemens Pilimono asmenybę, tačiau tikriausiai jis ir-
gi realiai egzistavo. Greičiausiai su juo P. Tarasenko susipažino besimokydamas 
Anykščių pradžios mokykloje. Savo biografijoje jis rašė: „Kai dar mokiausi pra-
dinėje mokykloje ir iš vienos mokyklos teko pereiti į kitą ir gyventi bendrabutyje, 
tuomet susipažinau su Pilimonu, kuris mokėsi vienoje klasėje“. 

Paauglystė Anykščiuose ir Panevėžio mokytojų seminarijoje 

Alantoje buvo tik dviklasė pradžios mokykla, todėl 1906–1908 m. P. Tarasen-
ka mokslus tęsė Anykščių pradžios mokykloje, kurioje kadaise mokėsi Antanas 
Baranauskas, Jonas Biliūnas, Antanas Vienuolis-Žukauskas. Tuo metu šioje moky-
kloje vyr. mokytoju dirbo Pavelas Borovikas, antruoju – lietuvis Jonas Šlepilaitis.

Baigęs Anykščių pradžios mokyklą, 1908 m. rudenį P. Tarasenka įstojo į Pa-
nevėžio mokytojų seminariją. Joje tuo metu mokėsi daugiausia rusų stačiatikių 
vaikai. Panaikinus spaudos draudimą, nuo 1906 m. jau galėjo mokytis ir kata-
likų tikėjimo jaunuoliai, tačiau 1907 m. iš 132 moksleivių buvo tik 8 lietuviai. 
Nuo 1906 m. rugsėjo iki 1908 m. spalio seminarijoje lietuvių kalbą dėstė žymus 
kalbininkas, lietuvių bendrinės kalbos tėvas Jonas Jablonskis. Jis buvo vienintelis 
lietuvis mokytojas seminarijoje, o P. Tarasenka buvo pirmasis rusas iš seminarijos 
studentų, 1908 m. rudenį užsirašęs pas J. Jablonskį mokytis lietuvių kalbos.

Besimokydamas seminarijoje, P. Tarasenka domėjosi archeologija ir Lietuvos 
istorija. Į jo rankas pateko nedidelė Romanovo knygutė „Drevnost severozapa-
dnogo kraja“, kurioje buvo aprašyti ir Lietuvos archeologiniai paminklai. Ši bro-
šiūra P. Tarasenką taip sudomino, kad jis išmoko ją beveik atmintinai.

Vasaros atostogų metu P. Tarasenka sugrįždavo į Alantą, domėjosi senovės 
paminklais, radiniais. Savo biografijoje rašė: „Besimokydamas Panevėžio moky-
tojų seminarijoje stebėjau žuvavimą ežere. Kai žvejys ištraukė tinklą – „trubicą“, 
nustebau pamatęs, kad vietoje molinių svarelių tinklas nusagstytas akmeniniais 
kirvukais, kas tai per daiktai aš žinojau, bet kad jie randasi Lietuvoje, tai buvo 
naujiena. Žvejys pasakodavo, kad tai Perkūno kulkos, jais Perkūnas muša velnius 
ir t. t. Pavyko tuomet gauti du kirvukus.“

Panevėžio seminarijos laikotarpio archyvinė medžiaga, kuri 
Pirmojo pasaulinio karo metais išvežta į Mstislavlį (Rusija), 2012 
m. buvo aptikta Minsko istorijos archyve. Ją patyrinėjus, tikriausiai 
rastųsi įdomių naujų personalijų ir kultūros faktų.

Jaunasis mokytojas Alantoje

Baigęs Panevėžio mokytojų seminariją, 1912 m. rugpjūčio 1 
d. P. Tarasenka pradėjo dirbti Alantos pradžios mokykloje. Nors 
naujasis mokyklos pastatas 1911 m. jau buvo pradėtas statyti, bet 
pirmus metus jam dar teko darbuotis kukliose buvusios špitolės 
patalpose, kuriose dėl vietos stygiaus net mokinių skaičius buvo 
ribojamas. Tuo metu mokykloje mokėsi daugiau kaip 100 mokinių. 
Be P. Tarasenkos dirbo dar du mokytojai – vedėjas suvalkietis Ado-
mas Kliučinskas, baigęs Veiverių mokytojų seminariją, ir iš Sankt 
Peterburgo atvykusi mokytoja Jarmolajeva. P. Tarasenka per mėnesį 
gaudavo 28 rublių 20 kapeikų atlyginimą ir dar papildomai po ke-
letą rublių už gimnastikos pamokas. 

m. birželio jis laikinai ėjo Kariškai isto-
rinio (buvusio Vytauto Didžiojo karo) 
muziejaus direktoriaus pareigas, 1945 
m. birželio–spalio mėnesiais buvo šio 
muziejaus direktorius, kol iš šių par-
eigų buvo atleistas, pradėjus muziejaus 
ekspozicijos sovietinimą.

1947–1958 m. P. Tarasenka dirbo 
Kauno M. K. Čiurlionio dailės muzie-
jaus priešistoriniame skyriuje, dalyvavo 
ekspedicijose, tyrė piliakalnius ir kitus 
archeologijos paminklus, savo tyrimų 
duomenis apibendrino istorinėse stu-
dijose.

Pirmąja P. Tarasenkos publikacija 
laikomas 1921 m. Tilžėje leidinyje 
„Mūsų senovė“ publikuotas veikalas 
„Valiulio akmuo“, skirtas mitologinio 
akmens, esančio Alantos apylinkėje, 
tiriamajam aprašymui. Paakintas vaikų 
rašytojo Prano Mašioto (1863–1940) 
pavyzdžio, apie 1924 m. P. Tarasenka 
ėmėsi rašyti istorijos mokslo populiari-
nimo knygeles apie Lietuvos – „piliakal-
nių krašto“ – senovės paminklus. Nuo 
referatyvinės informacijos mokoma-

P. Tarasenka (antras iš kairės), Juozas Karosas (sėdi) ir 
Juozas Gruodis (pasirėmęs prie tvoros) prie ką tik pasta-
tytos  Alantos pradžios mokyklos. 1913 m. ruduo. Foto: 
Antano Kazielos asmeninis archyvas.

Alanta apie 1915-1918 m. Foto: Lie-
tuvos Nacionalinio muziejaus fondai, 
Algimanto Miškinio kolekcija.
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1912–1914 m. gyvenimo laikotarpio P. Tarasenkos veiklos Alantoje negali-
ma atskirti nuo miestelio šviesuomenės, inteligentijos, viso miestelio kultūrinio 
gyvenimo, kuris prieš Pirmąjį pasaulinį karą buvo labai aktyvus. Nors P. Tarasen-
ka mokė vaikus rusų kalba, kaip prisimena jo mokiniai, jis nevengdavo vartoti 
lietuvių kalbą, aiškindamas kai kuriuos dalykus, su mokinių tėvais bendraudavo 
lietuviškai, iš jo asmeninės bibliotekos buvo galima gauti paskaityti ir vieną kitą 
lietuvišką knygą ar periodikos leidinį.  

Sudegus Alantos senajai medinei mokyklai, vedėjas A. Kliučinskas ir jaunasis 
mokytojas P. Tarasenka aktyviai prisidėjo prie naujos mokyklos statybos, kreipėsi į 
mokinių tėvus ir apylinkės gyventojus, prašydami visokeriopos paramos. 1913 m. 
rudenį Alantoje atsidarė nauja mokykla su erdviomis klasėmis ir net gimnastikos 
sale. Mokykla pastatyta valsčiaus gyventojų lėšomis ir suprojektuota taip, kad pri-
reikus būtų galima pristatyti antrąjį aukštą ir išplėsti iki 4 skyrių. Tačiau iki Pirmojo 
pasaulinio karo mokykla liko dvimetė.

Alantos kultūrinis gyvenimas pagyvėjo, kai čia 1913 m. pavasarį atsikėlė dirbti 
vargonininkai ir būsimieji kompozitoriai Juozas Gruodis ir Juozas Karosas, kurių 
rūpesčiu Alantos naujoje bažnyčioje buvo įrengti žymios Goebelio firmos vargo-
nai, tuo metu vieni geriausių Aukštaitijoje.

Vėliau J. Karosas savo autobiografinėje knygoje „Nueitas kelias“ (1976 m.) 
rašys: „Patiko graži gamta, patiko nauji pažįstami. Artimiau susidraugavome (kar-
tu su J. Gruodžiu) su lietuviška mokyklos vedėjo A. Kliučinsko-Kliučiaus šeima, 
su jaunu mokytoju Petru Tarasenka, gerai kalbėjusiu lietuviškai, turėjusiu didelę 
bibliotekėlę įvairios literatūros“. P. Tarasenkos draugystė su J. Karosu nenutrūko 
visą gyvenimą, ypač buvo glaudi 1932–1940 m. jiems gyvenant Kaune. 

Alantos jaunųjų bičiulių kompaniją papildė studentės Tumaitės ir jų broliai 
bei Pranas ir Jonas Vžešniauskai (pastarasis – žymaus dirigento prof. Vytauto Vir-
žonio tėvas).  Alantoje buvo nuolat rengiami lietuviški vakarai, suburtas puikus 
choras, įkurtas mėgėjų teatras. Vienas aktyviausių organizatorių buvo artimas P. 
Tarasenkos draugas Juozas Jankauskas iš Motiejūnų kaimo. Alantoje buvo veikli 
Blaivybės draugija, minėto Jankausko iniciatyva įkurtas lietuviškas švietėjiškas 
būrelis „Vilniaus Aušra“. Kultūriniai vakarai dažniausiai vykdavo Blaivybės drau-
gijos arba Vartotojų kooperatyvo patalpose, karčemos pastato salėje. Renginiuose 
buvo aktyvus ir jaunasis mokytojas. Su daugeliu jaunystės draugų ir pažįstamų P. 
Tarasenką likimas suves ir vėliau, jau tarnaujant Lietuvos kariuomenėje. Kaune 
kariuomenės štabe dirbs su Baliu Bobeliu iš Motiejūnų kaimo, o 7-ajame pulke 
– su buvusiu Alantos bažnyčios vikaru, pulko kapelionu Vilhelmu Balandžiu. Jie, 
kaip ir P. Tarasenka, vėliau bus apdovanoti aukščiausiu tarpukario Lietuvos apdo-
vanojimu – pirmojo laipsnio Vyčio Kryžiumi. 

Tačiau P. Tarasenkos didžiausias pomėgis ir aistra Alantoje buvo domėjimasis 
krašto praeitimi, jos istoriniais ir archeologiniais paminklais. Į šią veiklą jis įtraukė 
ne tik mokinius, bet ir suaugusiuosius. Jis taip sudomino Aluntos vikarą Petrą Ku-
bilių, kad šis pats pradėjo rinkti ir kolekcionuoti archeologinius radinius.

P. Tarasenka savo atsiminimuose rašė: „1912 m. pradėjau mokytojauti Alantos 
mokykloje. Vieną šeštadienį parodžiau mokiniams akmeninį kirvuką, paaiškinau 
ir paprašiau kas turi atnešti. Pirmadienį jų sunešė ar trisdešimt. Toks buvo jų gau-
sumas. Mano kolekcija didėjo, bet pradėjo kirvukus rinkti ir kunigas vikaras.“

Mokytojaudamas P. Tarasenka susipažino su Pokrovskio leidiniais „Archeo-
logičeskaja karta Vilenskoj i Kovenskoj gubernii“. Čia buvo minimos jam pažįs-

tamos vietos, todėl jis pradėjo jas lankyti, kartu ieškodamas se-
novės paminklų. Į kompaniją pasikvietė gerą piešėją gimnazistą 
Jurgį Gaidamavičių (tikriausiai alantiškio varpininko daktaro Jono 
Gaidžio-Gaidamavičiaus jauniausiąjį sūnų). Jie ne tik apžiūrėdavo 
archeologinius paminklus, bet ir piešdavo įdomesnius etnografi-
nius objektus. „Visokios medžiagos prisirinkome, o čia dar Yla pa-
sipainiojo su savo legendomis ir pasakomis“, – rašė P. Tarasenka. 
Jis tada jau buvo girdėjęs apie T. Tiškevičiaus, A. Kirkoro, V. Nage-
vičiaus, L. Kšivicko, V. Šukevičiaus ir kitų archeologų darbus. Dalį 
jų galėjo turėti savo bibliotekėlėje, kuri po karo kartu su surinkta 
archeologine kolekcija, deja, dingo – „karo metu Lietuvoje palikti 
rinkiniai, knygos, užrašai žuvo, buvo mano „geradėjų“ išnešioti“.

1914 m. rugpjūčio viduryje su Alanta atsisveikino P. Tarasenka 
ir J. Gruodis. P. Tarasenka nuo rugsėjo 1 d. paskirtas dirbti į Tirmū-
nų pradinę mokyklą Utenos valsčiuje, bet jau spalio mėnesį jis 
išvyko į Sankt Peterburgą. J. Gruodis, gavęs alantiškių mecenačių 
Kazielaičių finansinę paramą, išvyko studijuoti į Maskvos konser-
vatoriją.

jame leidinyje „Gimtoji senovė“ (1925 
m.) jis perėjo į beletrizuotą pasakojimą 
apysakose „Praeities vartai“ (1935 m.) 
ir „Perkūno šventykloje“ (1939 m.). Jų 
autorius vaizduoja fantastines vaikų 
keliones iš dabarties į akmens ir žalva-
rio amžių ieškoti „kultūrinio senovės 
lietuvių klestėjimo pagrindų“ ir savitų 
rašto ženklų akmenyse. 

Archeologinių iškasenų duomenis 
P. Tarasenka apysakoje „Rambyno bur-
tininkas“  (1958 m.) sugebėjo paversti 
vaizdingais mamutų medžioklės ar 
pilies gynybos aprašymais, poetinėmis 
metaforomis (puodo šukė pasakoja 
apie savo gyvenimą), intriguojančiais 
nuotykiais. Jo kūriniuose paprasta aiš-
kinamojo tono stilistika nuspalvinta 
liaudies sakmių, pasakų, dainų moty-
vais: apybraižų knygoje „Didžiųjų 
Tyrulių paslaptys“ (1956 m.) akmenų 

P. Tarasenka su bičiuliais Alantos apylinkėse apie 1913 
m. Iš dešinės į kairę: Petras Tarasenka (pirmas), Juozas 
Gruodis (trečias), Juozas Karosas (ketvirtas). Foto: Lietu-
vos literatūros ir meno archyvas.

Vienas iš P. Tarasenkos bičiulių Alantoje 
vargonininkas Florijonas Targonskas. Foto: 
Henriko Jataučio asmeninis archyvas.
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Petras Tarasenka ir Alanta

n

Sugrįžimai į Alantą

Retoki čia buvo P. Tarasenkos apsilankymai. Senieji alantiškiai dar prisimena, 
kaip tarpukaryje P. Tarasenka keletą kartų buvo atvykęs į Alantą. Aplankydavo 
gerą pažįstamą F. Targonską, namelį, kuriame gyveno. Apsistodavo dažniausiai 
Pasuojės kaime šalia Alantos pas vaikystės ir jaunystės draugus Oną ir Jurgį Si-
minkevičius. Aplankydavo prie Virintos upės gyvenantį garbaus amžiaus Steponą 
Vžešniauską, su kurio sūnumis Pranu ir Jonu, dirigento profesoriaus Vytauto Vir-
žonio tėvu, bendravo (1940 m. Vžešniauskai pasikeitė pavardę į Viržonių).

Aukštas, išvaizdus, visada su pulkininko uniforma ir ant krūtinės prisegtu 
Vyčio Kryžiumi, praeidamas grįstomis Alantos miestelio gatvėmis, P. Tarasenka 
atkreipdavo ne vieno alantiškio, ypač alantiškės dėmesį.

Paskutinis P. Tarasenkos susitikimas su Alanta ir jos žmonėmis įvyko 1960 m. 
gegužę. Šio susitikimo iniciatorius buvo mokytojas Adolfas Pranckūnas, kuris tuo 
metu vadovavo mokyklos kraštotyros būreliui. Apsistojo svečias Pasuojės kaime 
pas Siminkevičius, susitiko su mokiniais kraštotyrininkais, su jais aplankė gretimus 
Antakščių ir Maišiakulės piliakalnius. Pilnutėlėje mokyklos salėje pasisakė tarsi 
savo gyvenimo ataskaitą: „Aš dirbau tam, kad žmonės suprastų, gerbtų save ir 
žengtų į šviesesnę ateitį, kad pamiltų darbą, tėvynę. Aš patenkintas, kad galiu at-
siskaityti jums, aluntiškiai“. Alantos moksleiviams jis pakartoja savo užburtų lobių 
esmę: „Žmogus – užburtas lobis. Mes ieškome lobių: kada pabaigiame septynme-
tę mokyklą – imame varinius pažaliavusius pinigus, kada pabaigiame vidurinę – 
imame sidabrą, pabaigę aukštąjį mokslą – auksą, o dar vėliau – deimantus. Todėl 
visi mokykimės, kad rastume deimantus“.

Tačiau svarbiausias P. Tarasenkos sugrįžimas į Alantą buvo pasirodžius jo 
knygai „Užburti lobiai“, kurią rašytoja Aldona Liobytė recenzijoje „Literatūroje ir 
mene“ 1967 m. pavadino „Ode gimtinei“. 

Jaunystės draugas Pranas Viržonis dėkodamas rašė: „Brangus prieteliau Petrai, 
skubinu išreikšti savo nuoširdžiausią padėką už vakar gautą dovaną „Užburti lo-
biai“. Tikrai nepatikėsi padaręs man didelį malonumą. Ypač malonu prisiminti 
vaikystės dienas, tas visas vietoves ir žmones ir įvykius jau tolimos praeities laikų 
iš savo gimtojo miestelio. Tad sveikinu, mielas drauguži, išleidus tą spausdintąjį 
žodį. Tikrai bus prisiminimas jaunystės dienų ir savo vaikystės draugo Petro“.

„Visą Lietuvą išvaikščiojęs, pasenau, bet šių kelionių negaliu atsižadėti. Lyg 
pasakų vanduo jos gaivina mano silpstančias jėgas, iš naujo išžiebia meilę žmo-
gui ir gimtajam kraštui. Ypač malonu keliauti aukštaičių vieškeliais. Vingiuoja, 
rangosi jie lyg žalčiai visomis kryptimis tarp kalnų ir ežerų. Kitas žiūrėk įsidrąsinęs 
žiebia vietoje per aukštas kalvas, bet kur nors klony užtinka ežerą ir nedrįsdamas 
jo perkirsti pasuka į šalį, šliejasi prie krantų, o paskui lyg susigėdęs savo bejėgišku-
mo, neria į mišką“, – gyvenimo pabaigoje rašė P. Tarasenka.

P. Tarasenkos atminimas Alantoje gyvas. Jį mena išlikęs namelis, kuriame jis 
gyveno, mokykla, kurioje dirbo, ir kultūrinį palikimą puoselėjantys žmonės, kraš-
tiečiai.

šeimyna šliaužia 9 dienas į kitą vietą ir 
plaukia per upę. 

Meniškiausiai liaudies pasakų kolo-
ritas, paties autoriaus vaikystės atsimi-
nimai ir senovės pažinimo – ieškojimo 
troškulys buvo sulydyta geriausiu jo 
kūriniu laikomoje apysakoje „Užburti 
lobiai“ (1956 m.). Romantinės heroi-
zacijos dvasia pavaizduota žemaičių 
pilies valdovų Skomantų kova su kry-
žiuočiais apysakoje „Pabėgimas“ (1957 
m.), kurioje panaudotas Adomo Micke-
vičiaus (1798–1855) poemos „Konra-
das Valenrodas“ (1828 m.) siužetas. 

P. Tarasenka Nepriklausomoje 
Lietuvoje buvo apdovanotas Vyčio 
Kryžiaus ordinu. Jam suteiktas Lietuvos 
nusipelniusio kultūros veikėjo garbės 
vardas (1958 m.).

Laisvalaikiu mėgo meistrauti, buvo 
sodininkas ir daržininkas.

Vedęs 1917 m. gegužės 7 d., su 
žmona Marija Jaropolskaja-Tarasenka 
užaugino sūnų Nikolajų (1919–1944) 
ir dukterį Nataliją (g. 1925 m.), dar 
viena duktė Marija (g. 1923 m.) mirė 
vaikystėje. Mirė 1962 m. gegužės 17 
d. Kaune ir palaidotas Kauno Eigulių 
kapinėse.

Kelias į Alantą 1939-aisiais. Foto: Kazys 
Daugėla, Šiaulių „Aušros“ muziejaus 
kolekcija, Molėtų kraštotyros muziejaus 
fotokopija.

Jaunystės draugai P. Tarasenka ir J. Si-
minkevičius su mokytoju A. Pranskūnu 
Pasuojės kaime 1960 m. gegužę. Foto: 
G. Šeikio asmeninis archyvas.

P. Tarasenkos „Užburtų lobių“ prototipo 
senelio Kazio Ylos kapas Laičių kaimo 
kapinaitėse. Foto: G. Šeikis.

Pulkininkas Petras Tarasenka. Foto: Nata-
lijos Tarasenkaitės asmeninis archyvas.



66 6766 67

KAIMYNAI. ANYKŠČIAI IR MOLĖTAI

1920 m. į Anykščius atvyko ir čia penkerius metus tar-
navo kunigas, pirmasis naujos Dabužių bažnyčios kuratas 
Mykolas RUSECKAS (1888–1950). Gimęs 1888 m. spalio 
14 d. Vastapų dvare (Molėtų r.), baigęs kunigų seminariją ir 
1914 m. įšventintas kunigu, Pirmojo pasaulinio karo metais 
jis buvo pasitraukęs į Rusiją, o grįžęs tarnavo vikaru Darbė-
nuose (Skuodo r.) ir Siesikuose (Ukmergės r.).

Atvykęs į Anykščius, 1920–1922 m. M. Ruseckas buvo 
Anykščių parapijos vikaras, talkino klebonui Juozapui Butė-
nui. Tačiau iškart nuo 1920 m. jis buvo paskirtas ir Dabužių 
katalikų bendruomenės valdytoju. Kai jo rūpesčiu Dabužių 
parapijos tikintieji pastatė naują kleboniją, skyrė parapijai 
išlaikyti žemės, 1922 m. gegužės 15 d. Žemaičių vyskupo 
jis buvo paskirtas į Dabužius ir 1922–1925 m. buvo pirmasis 
Dabužių bažnyčios kuratas, Anykščių parapijos kunigas fili-
alistas. Jo iniciatyva buvo pastatyti būsimosios Dabužių pa-
rapijos ūkio pastatai, įkurta plytinė bažnyčiai statyti, įsteigtos 
kapinės. M. Ruseckas, varžydamasis su Kavarsko klebonu 
Leonu Špakevičiumi, pamėgino formuoti naują Dabužių pa-
rapiją, tačiau šio suma-
nymo nebaigė, 1925 m. 
palikdamas jį kunigui 
Ignui Bernotavičiui.

Vėliau M. Ruseckas 
tarnavo vikaru Balnin-
kuose (Molėtų r.), iki 
1940 m. buvo Palonų 
(Radviliškio r.) bažnyčios 
kuratas, ten pats supro-
jektavo ir pastatė naują 
bažnyčią ir kleboniją. 
Karo ir pokario metais ir 
tarnavo Kauno krašto pa-
rapijose, o senatvę pra-
leido Kaune, kur ir mirė 
1950 m. spalio 30 d.
Dabužių bažnyčia, kurios statybas pradėjo kun. M. Ruseckas. 

Foto: Rasa Bražėnaitė, VŽM.
1928 m. į Anykščių kraštą atvyko ir Vaišviliškių pra-

džios mokyklos mokytoju pradėjo dirbti pedagogas ir vi-
suomenininkas, politinis kalinys ir memuaristas Antanas 
KRYŽANAUSKAS (1908–1992). Gimęs 1908 m. birželio 15 
d. Kaniūkuose (Molėtų r.), vos tik baigęs Ukmergės mokytojų 
seminariją, dvidešimtmetis pradėjo dirbti šioje mokykloje, 
paskui atliko karo prievolę ir vėl grįžo į Anykščių kraštą. 
1931–1932 m. jis buvo Naujonių pradžios mokyklos moky-
tojas, o 1932–1937 m. dirbo Anykščių vidurinėje mokykloje 
karinio parengimo mokytoju.

Dirbdamas Anykščiuose, A. Kryžanauskas buvo aktyvus 
Lietuvos šaulių sąjungos narys, šaulių būrio vadas, nuo 1936 
m. lapkričio 23 d. – atsargos leitenantas. Jis daug sportavo, 
dalyvavo kultūrinėje veikloje, vaidino mokinių ir mokytojų 
spektakliuose, įkūrė jaunųjų ūkininkaičių ratelį. 1933 m. rug-
sėjo 21 d. jis surengė Anykščiuose pirmąjį minėjimą, skirtą 
lakūnų S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio atminimui pagerbti. 
1935 m., minint šaulių veiklos Anykščiuose 15 metų sukaktį, 
A. Kryžanauskas čia priėmė ir Lietuvos šaulių sąjungos vadą 
Praną Saladžių. Anykščiuose 1937 m. rugpjūčio 23 d. jis 
susituokė su Ona Gražyte (1916–2004) iš Kiaušų – kunigo 
Alfonso Gražio seserimi, bet vaikų jiedu neužaugino.

1937–1941 m. A. Kryžanauskas buvo Skudutiškio (Molė-
tų r.) pradžios mokyklos vedėjas. 1941 m. birželio 14 d. jis su 
žmona ir tėvais buvo suimtas, 1941–1951 m. kalėjo Rešiotų 

Molėtiškiai Anykščiuose lageryje (Krasnojarsko kraštas, Rusija), paskui 1957 m. gyve-
no tremtyje, tik 1959 m. grįžo į Lietuvą. Jis mėgino įsikurti 
Anykščiuose, bet valdžios nebuvo priimtas, todėl apsigyve-
no Kėdainiuose ir ten liko iki gyvenimo pabaigos. Negavęs 
teisės dirbti mokykloje, A. Kryžanauskas dirbo melioracijoje 
darbininku, kol išėjo į pensiją. Senatvėje jis parengė vaizdin-
go žodžio atsiminimus 
apie sovietinius lagerius 
ir tremtį „Už ką?..“, ku-
rie 1995 m. buvo išleisti 
knyga. Mirė 1992 m. 
birželio 18 d. Kėdai-
niuose ir palaidotas 
Anykščių senosiose ka-
pinėse šeimos kape.

Mokytojas Antanas Kryžanauskas (centre) su anykštėnais. 
Foto: Icikas Melnikas, VŽM fondai.

1934 m. sausio 1 d. kunigas Steponas TELKSNYS 
(1899–1974) buvo paskirtas Kurklių (Anykščių r.) Šv. Jurgio 
parapijos administratoriumi ir šias pareigas ėjo penkerius 
metus. Gimęs 1899 m. sausio 9 d. Runionyse (Alantos para-
pija, Molėtų r.), baigęs kunigų seminariją Kaune ir 1922 m. 
įšventintas kunigu, jis tęsė teologijos studijas Vytauto Didžio-
jo universitete, paskui tarnavo Kaune vikaru, dirbo katalikiš-
kose organizacijose Laikinojoje sostinėje. 

1934–1939 m. tarnaudamas Kurkliuose – pirmojoje savo 
administruojamoje parapijoje, S. Telksnys čia ypač skatino 
tautinių ir katalikiškų jaunimo organizacijų veiklą, 1935–
1939 m. buvo Katalikų veikimo centro Kurklių skyriaus 
valdybos pirmininkas, stengėsi suvienyti idėjinių skirtumų 
turėjusius ateitininkus, pavasarininkus ir jaunalietuvius. Jis 
surinko ir parašė pirmąją Kurklių parapijos istoriją, deja, jos 
likimas nežinomas. S. Telksnio rūpesčiu 1937–1939 m. bu-
vo pastatyta Užunvėžių (Anykščių r.) Švč. Mergelės Marijos 
bažnyčia ir ėmė formuotis atskira parapija. Kaip Kurklių pa-
rapijos administratorius S. Telksnys 1938 m. balandį Kurklių 
kapinėse palaidojo prelatą Joną Maciejauską, o 1939 m. rug-
pjūtį jau kaip Ukmergės klebonas – IV Seimo narį Klemensą 
Graužinį, prie jų kapų pasakė kalbas.

1939 m. pavasarį mirus Ukmergės klebonui Leonui Špa-
kevičiui, S. Telksnys buvo perkeltas iš Kurklių į Ukmergę ir 
ten tarnavo Antrojo pasaulinio karo metais, paskui buvo per-
keltas į Šiaulius, septynerius metus praleido Mordovijos (Ru-
sija) lageriuose, o senatvėje gyveno Kaune, 1962–1974 m., 
iki gyvenimo pabaigos, 
buvo Kauno arkivysku-
pijos ir Vilkaviškio vys-
kupijos kancleris, dėstė 
Kauno kunigų seminari-
joje Šventąjį Raštą. Mirė 
1974 m. Kaune ir palai-
dotas Kauno Petrašiūnų 
kapinėse-panteone.

Kun. Steponas Telksnys (sėdi centre) Kurkliuose 
su bažnyčios choristais iki 1939 m. 

Foto: Stanislovo Abromavičiaus archyvas.
1945 m. vasarą į Anykščių kraštą gyventi ir dirbti atvyko 

mokslininkas agronomas Jonas SADŪNAS (1899–1963). 
Iš Pusnės (Molėtų r.) kilęs specialistas, jaunystėje spėjęs pa-
sižymėti kaip vienas iš žymesnių Nepriklausomos Lietuvos 
agrarininkų, buvo baigęs Lietuvos žemės ūkio akademiją 
Dotnuvoje ir joje dirbęs dėstytoju. Visą dešimtmetį iki 1940 
m. jis dirbo Kauno apskrities agronomu.

Antrosios sovietinės okupacijos pradžioje jis su šeima 
slapstėsi nuo persekiojimų ir grėsusios tremties, todėl iš Do-
tnuvos persikėlė į Anykščius ir 1945–1955 m. dirbo Elmininkų 
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bandymų stotyje agrochemiku. Elmininkų bandymų stotyje 
jis pradėjo sudėtingus sėjomaininius tręšimo bandymus, tyrė 
iš svetur atėjusias agrotechnikos naujoves: kvadratinį-lizdinį 
bulvių ir kukurūzų auginimą, tręšimą žaliosiomis durpėmis 
su mažais organinių ir mineralinių trąšų kiekiais. Negavęs 
teigiamo efekto, šių priemonių šalies žemdirbiams jis nereko-
mendavo, taip apsaugodamas žemės ūkį nuo žalos.

Amžininkų prisiminimuose J. Sadūnas išliko kaip kultūrin-
gas, doras, gabus, be galo darbštus ir linksmas žmogus. Elmi-
ninkiečiai svarstydavo, 
kad per savo gyvenimą 
jis turbūt nieko neįžei-
dė, santūriai ir atlaidžiai 
reaguodavo į kandžias 
replikas. Su žmona Ve-
ronika, kilusia nuo Svė-
dasų, jis užaugino sūnų 
Joną ir dukterį Nijolę – 
žinomą vienuolę disidentę.
Jonas Sadūnas (sėdi pirmas iš kairės) su elmininkiečiais apie 

1950 m. Foto: Antano Puodžiuko archyvas.
1958 m. rugsėjo 12 d. kunigas Serafinas ŽVINYS 

(1924–1985) buvo paskirtas Dabužių (Anykščių r.) parapijos 
klebonu. Gimęs 1924 m. liepos 10 d. Sikariškiuose (Alantos 
parapija, Molėtų r.), 1949 m. baigęs Kauno kunigų seminari-
ją ir įšventintas kunigu, dvasininko kelią jis pradėjo Traupyje 
(Anykščių r.), paskui tarnavo dar keliose Aukštaitijos parapi-
jose vikaru, kol gavo pirmąją ir vienintelę savo administruo-
jamą parapiją.

1958–1985 m., iki gyvenimo pabaigos, S. Žvinys buvo 
Dabužių Kristaus Žengimo į dangų parapijos administratorius 
– ilgiausiai šioje Anykščių krašto parapijoje gyvenęs ir tarna-
vęs dvasininkas. Jo iniciatyva buvo puošiama ir turtinama Da-
bužių bažnyčia, dekoruotas jos vidus, aptvertas šventorius. 
Tikintiesiems jis įsiminė draugiškumu ir švelnumu, uoliai tei-
kė sakramentus ir kitų parapijų tikintiesiems bei jų vaikams. 
Sunkiai susirgęs, 1985 
m. jis buvo atleistas iš 
parapijos administrato-
riaus pareigų, iš pradžių 
gydėsi Anykščiuose, 
paskui gyveno Molėtų 
rajone pas gimines, kur 
ir mirė 1985 m. lap-
kričio 22 d. Palaidotas 
Dabužių bažnyčios 
šventoriuje, kapą žymi akmeninis kryžius. (Foto: TK, VŽM).

1977 m. gyventi ir dirbti į Viešintas (Anykščių r.) atvyko 
ekonomistė ir savivaldos organizatorė Janė Tunkevičiūtė-
KAŽDAILIENĖ (g. 1954 m. gegužės 4 d.). Iš Bambėniškių 
kaimo (Molėtų r.) kilusi 
ir 1972 m. Inturkės vi-
durinę mokyklą baigusi, 
ji įgijo žemės ūkio eko-
nomistės išsilavinimą 
Lietuvos žemės ūkio 
akademijos Ekonomi-
kos fakultete ir kaip 
jauna specialistė atvyko 
į Anykščių kraštą.

1977–1978 m. ji 
buvo Anykščių rajo-
no „Draugystės keliu“ 
kolūkio (centras – Ne-
meiriai) ekonomistė, 
1978–1992 m. dirbo 
Anykščių rajono „Gimtosios žemės“ kolūkio, Viešintų kolū-
kio vyriausiąja ekonomiste. Iširus kolūkiui, 1992–2000 m. J. 
Každailienė buvo Viešintų žemės ūkio bendrovės ekonomis-

tė buhalterė, 1999–2000 m. taip pat dirbo ir Viešintų viduri-
nės mokyklos vyriausiąja finansininke.

Nuo 2000 m. iki šiol J. Každailienė yra Anykščių rajono 
savivaldybės administracijos Viešintų seniūnijos seniūnė. 
Jos iniciatyva Viešintose kasmet rengiami gražiausių sody-
bų konkursai, išplito įprotis želdinti ir pavyzdingai tvarkyti 
savo gyvenamąją aplinką. Seniūnės rūpesčiu nuo 2007 m. 
Viešintos pirmą kartą turi savo heraldikos ženklus – herbą 
ir vėliavą. Su vyru inžinieriumi Algirdu ji užaugino dukteris 
Eglę ir Ramintą. (Foto: www.anyksta.lt).

1992 m. Traupio pagrindinės mokyklos mokytoju pradėjo 
dirbti pedagogas ir žurnalistas Vidmantas ŠMIGELSKAS (g. 
1971 m. liepos 23 d.). 
Kilęs iš Molėtų rajono, 
1978–1989 m. baigęs 
Balninkų vidurinę mo-
kyklą, 1996 m. Vilniaus 
pedagoginiame uni-
versitete jis baigė geo-
grafijos studijas ir įgijo 
geografijos mokytojo 
išsilavinimą.

Iki 2002 m. dirb-
damas Traupio pagrin-
dinėje mokykloje, V. 
Šmigelskas bendradar-
biavo spaudoje, neaki-
vaizdžiai tęsė studijas ir 
1999–2001m. Vilniaus 
teisės universitete įgijo 
viešojo administravimo magistro kvalifikaciją. Nuo 1998 
m. iki šiol jis yra uždarosios akcinės bendrovės „Anykštos“ 
redakcija žurnalistas, Lietuvos radijo bendradarbis. V. Šmi-
gelskas parengė ir išleido kelionių apybraižų knygą „Kryptis 
– Rytai“ (2013 m.). Jis yra Lietuvos žurnalistų sąjungos narys. 
Su žmona žurnaliste Gražina jis augina dukterį Austėją. (Fo-
to: Jonas Junevičius, „Anykšta“).

1999 m. į Anykščius atvyko teisininkas ir policijos parei-
gūnas Petras PUMPUTIS (g. 1962 m. birželio 28 d.). Nuo 
Molėtų kilęs pareigūnas 
1987–2011 m. tarnavo 
vidaus reikalų sistemo-
je, eidamas įvairias par-
eigas, kol baigė profesi-
nę tarnybą. 1992 m. jis 
baigė studijas Lietuvos 
policijos akademijoje ir 
įgijo teisininko išsilavini-
mą, paskui 1992–1999 
m. dirbo Molėtų rajono 
policijos komisariate, 
užimdamas vis aukš-
tesnes pareigas, kol ten 
baigė tarnybą kaip rajo-
no policijos komisariato kriminalinės policijos organizuoto 
nusikalstamumo tyrimo tarnybos vyresnysis inspektorius. 

Perkeltas į Anykščius, P. Pumputis 1999–2003 m. buvo 
Viešosios policijos komisaras inspektorius, komisaro pava-
duotojas. Pakeitus pareigų pavadinimą, 2003–2008 m. jis 
dirbo Anykščių rajono policijos komisariato viršininko pa-
vaduotoju, o po struktūrinės pertvarkos 2008–2011 m. buvo 
Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Anykščių 
policijos komisariato viršininko pavaduotojas. Anykščiuose 
jis išplėtojo policijos pareigūnų veiklą su jaunimu, užmezgė 
policijos ir jaunųjų šaulių bendradarbiavimo ryšius. 2011 m. 
rugpjūčio 1 d. jis buvo išleistas į pensiją, o nuo 2012 m. yra 
Visuomeninės tarybos prie Anykščių rajono policijos komi-
sariato pirmininkas. Su žmona medike Rima jis užaugino du 
vaikus. (Foto: www.anyksta.lt).
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KAIMYNAI. ANYKŠČIAI IR MOLĖTAI

XIX a. pabaigoje Alantoje (Molėtų r.) įsikūrė ir visą likusį 
gyvenimą čia praleido inžinierius, verslininkas ir visuomeni-
ninkas Jonas PRŪSAS (1865–1941). Gimęs 1865 m. spalio 
30 d. Grikiapeliuose (Anykščių r.), nuo 1878 m. jis mokėsi 
pas vokiečių statybos meistrus, su jais keliavo po Rusiją. Vė-
liau J. Prūsas pradėjo dirbti savarankiškai – statė malūnus ir 
juos nuomojo. 

Iš dvarininko T. Pamarnackio nusipirkęs Meilelės malūną 
ir ūkį Alantoje, jis čia įsikūrė ir pasiliko iki gyvenimo pabai-
gos. Prieš Pirmąjį pasaulinį karą J. Prūsas Alantoje organizavo 
vartotojų kooperatyvą ir Blaivybės draugijos skyrių su arbati-
ne. Karo metu jiems sudegus, atstatė ir dar įrengė salę vaidi-
nimams. Jis aktyviai dalyvavo įvairių organizacijų valdybose 
ir parapijos komitete, 
padėjo statyti Alantos 
bažnyčią, buvo Kauno 
„Neries“ ir Prekybos-
pramonės banko dali-
ninkas. Su žmona Zose 
užauginęs sūnų ir dvi 
dukteris, jis mirė 1941 
m. Alantoje. 

Senojo Alantos verslo atspindys: Alantos vartotojų 
kooperatyvo krautuvės vaizdas XX a. pradžioje. Foto: VŽM.

1918 m. į Balninkus (Molėtų r.) atvyko kunigas visuo-
menininkas ir kultūros organizatorius Antanas BRAKNYS-
BRAKNĖ (1883–1972). Gimęs 1883 m. lapkričio 11 d. 
Sliepšiškyje (Anykščių 
r.), jaunystėje spėjęs 
padirbėti vaistininku, 
1908 m. jis baigė Kau-
no Žemaičių kunigų se-
minariją ir buvo įšven-
tintas kunigu. Keliose 
parapijose vikaru tarna-
vęs dvasininkas Pirmojo 
pasaulinio karo metais 
buvo pasitraukęs į Tverę 
(Rusija), o iš ten atvyko 
tiesiai į Balninkus.

1918–1920 m. jis 
tarnavo Balninkų vikaru 
ir čia ėmėsi iniciatyvos suburti pirmąją lietuvišką valsčiaus 
valdžią, po Pirmojo pasaulinio karo iš Balninkų dar nespėjus 
pasitraukti vokiečių okupacinei kariuomenei. Paskui jis buvo 
kooperatyvo įkūrimo Balninkuose iniciatorius, organizavo 
būtiniausių prekių tiekimą į miestelį, užimtą lenkų kariuome-
nės. 1920 m. Balninkuose jis organizavo klojimo teatrą, reži-
savo spektaklį F. Omankovskos „Verpėja po kryžium“ (laisvas 
Mato Grigonio vertimas), kuris buvo kelis kartus rodomas 
aplinkinėse vietovėse.

Iš Balninkų jis išvyko po šios parapijos klebonijoje kilusio 
gaisro, tarnavo įvairiose parapijose Žemaitijoje, 1926–1940 
m. buvo Žvingių (Šilalės r.) parapijos klebonas, kur pastatė ir 
įrengė naują bažnyčią. Senatvėje nuo 1940 m. iki gyvenimo 
pabaigos, A. Braknys buvo altarista Kėdainiuose, kur ir mirė 
1972 m. vasario 16 d., ten ir palaidotas. (Foto: Stepono Gal-
vydžio rinkinys, VŽM).

1932 m. valstybės tarnybą pasienio policijoje gavo ir iš 
Anykščių į Joniškį (Molėtų r.) atvyko laisvės gynėjas, Vyties 
Kryžiaus kavalierius, policijos pareigūnas Pranas SABESKAS 
(1894–1963). Užaugęs Anykščiuose, prasidėjus Pirmajam 
pasauliniam karui, 1915 m. jis buvo mobilizuotas į carinės 

Anykštėnai Molėtuose Rusijos kariuomenę ir ten trejus metus tarnavo, karo pabai-
goje buvo vokiečių karo belaisvis. 1918 m. pabaigoje grįžęs 
į Anykščius, jau po mėnesio jis išėjo savanoriu į Lietuvos ka-
riuomenę ir tarnavo 1-ojo pėstininkų pulko trečioje kuopoje 
puskarininkiu, netrukus buvo pakeltas į vyresniuosius puska-
rininkius. Jis dalyvavo mūšiuose prieš bolševikus, bermonti-
ninkus ir lenkus, mūšiuose pasižymėjo ypatingu narsumu ir 
1919 m. rugsėjį buvo apdovanotas 1-ojo laipsnio Kryžiumi 
„Už Tėvynę“ (Vyties Kryžiumi). Jis yra vienintelis iš Anykščių 
miesto kilęs Lietuvos Nepriklausomybės kovų dalyvis – Vyties 
Kryžiaus kavalierius.

1921 m. pabaigoje baigęs karo tarnybą, jis grįžo į Anykš-
čius, gyveno pas tėvus, o sukūręs šeimą – kaimynystėje. 
1921–1932 m. Anykščiuose jis daugiausia dirbo staliaus dar-
bus baldų ir stalių gaminių dirbtuvėse. 1922 m. kaip Lietuvos 
savanoriui P. Sabeskui buvo skirta žemės Pagaluonės kaime 
šalia Inturkės (Molėtų r.), tačiau ten jis nesikėlė ir žemės ne-
dirbo. Bet 1932 m. pavasarį jis kaip Vyties Kryžiaus kavalie-
rius gavo valstybinę tarnybą – buvo pakviestas dirbti pasienio 
policijos pareigūnu Joniškyje (Molėtų r.) ir į tarnybą jis išvyko 
vienas, palikęs Anykščiuose žmoną su dviem vaikais, su šei-
ma vėliau nutraukė ryšius.

1932–1939 m. P. Sabeskas pasienio policijoje, o 1939 m. 
prijungus Vilniaus kraštą prie Lietuvos ir ties Joniškiu nelikus 
valstybės sienos, jis neteko tarnybos, bet pasiliko ten pat gy-
venti ir iki senatvės vertėsi staliaus ir baldžiaus amatu. Įsikūręs 
vienkiemyje Dirvoniškių kaime, jis buvo žinomas kaip didelis 
Lietuvos patriotas, niekuomet nepripažinęs tarybinės tvarkos, 
už tai keletą metų praleido Rusijos lageryje. Gyvendamas su 
Salomėja Belevičiene, 
jis įsivaikino ir užaugi-
no tris vaikus iš gyveni-
mo draugės ankstesnės 
santuokos. Mirė 1963 
m. birželio 3 d. Dirvo-
niškiuose ir palaidotas 
Joniškio kapinėse antro-
sios šeimos kape. Vyties 
Kryžiaus kavalieriaus 
Prano Sabesko gyveni-
mas ir žygdarbiai įam-
žinti Viliaus Kavaliausko 
enciklopediniame žiny-
ne „Lietuvos karžygiai : 
Vyties Kryžiaus kavalie-
riai (1918–1940)“ 5-aja-
me tome (2012 m.). 

Pranas Sabeskas – kalinys 1952-aisiais. 
Foto: Stanislavos Budrevič archyvas.

1962 m. gyventi ir dirbti į Suginčius (Molėtų r.) atvy-
ko agronomas, žemės ūkio ir savivaldos organizatorius 
Bronislovas ŽEMAITIS (g. 1933 m. spalio 5 d.). Gimęs ir au-
gęs Lašiniuose (Anykš-
čių r.), 1953 m. baigęs 
Anykščių Jono Biliūno 
vidurinę mokyklą, 
paskui Lietuvos žemės 
ūkio akademijoje įgijęs 
mokslinio agronomo 
išsilavinimą, nuo 1962-
ųjų jis gyvena Molėtų 
krašte. 

1962–1992 m. B. 
Žemaitis dirbo Molėtų 
rajono P. Cvirkos, Su-
ginčių kolūkio valdybos 
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pirmininku, 1992–2005 m. buvo žemės ūkio bendrovės 
„Suginčiai“ valdybos pirmininkas, kol išėjo į pensiją. Jis yra 
Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos narys, Suginčių ben-
druomenės tarybos narys. B. Žemaičiui suteiktas Lietuvos 
nusipelniusio agronomo garbės vardas, jam skirta valstybinė 
pensija.

1993 m. jis buvo išrinktas Molėtų rajono tarybos depu-
tatu, 1995 m. – šio rajono tarybos nariu ir nuo to laiko jau 
šeštąją kadenciją iš eilės be pertraukos dirba Molėtų rajono 
taryboje. Jis yra Kaimo ir vietinio ūkio reikalų komiteto narys 
ir Etikos komisijos narys. Su žmona Vladislova jis užaugino 
dvi dukteris. (Foto: www.moletai.lt).

1970 m. Molėtuose pradėjo dirbti inžinierius ir savivaldos 
organizatorius Vaclovas SENIŪNAS (g. 1948 m. vasario 18 
d.). Gimęs ir augęs Dra-
gaudžiuose (Anykščių 
r.), 1968 m. Kauno poli-
technikume įgijęs auto-
mechaniko specialybę 
ir atlikęs privalomąją 
karinę tarnybą sovieti-
nėje kariuomenėje, jis 
įsikūrė Molėtuose, kur 
gyvena ir dirba iki šiol.

1970–1990 m. V. 
Seniūnas buvo Molėtų 
autotransporto įmonės 
dispečeris, mechanikas, eksploatacijos skyriaus viršininkas, 
vyriausiasis inžinierius, 1983 m. neakivaizdžiai baigė inžine-
rijos studijas. 1990–1995 m. jis buvo krovinių vežimo akci-
nės bendrovės „Moltransa“ direktorius.

Nuo 1995 m. iki šiol V. Seniūnas dirba Molėtų rajono 
savivaldybės struktūrose. Jis buvo Lietuvos krikščionių demo-
kratų narys, po partijų susijungimo nuo 2008 m. yra Tėvynės 
Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų narys. Šios partijos 
sąraše jis 1995–1997, 1997–2000 ir 2000–2003 m. buvo iš-
rinktas Molėtų rajono tarybos nariu ir visas tris kadencijas iš 
eilės buvo Molėtų rajono mero pavaduotojas. 

2004–2007 m. jis dirbo Molėtų rajono savivaldybės admi-
nistracijos direktoriumi, 2007–2011 m. buvo administracijos 
direktoriaus pavaduotojas, nuo 2011 m. vėl yra Molėtų rajo-
no savivaldybės administracijos direktorius. Su žmona Ona 
jis užaugino dvi dukteris. (Foto: www.moletai.lt).

1972 m. gyventi ir dirbti į Alantą (Molėtų r.) atvyko zo-
otechnikas, žemės ūkio ir savivaldos organizatorius Jonas 
KEMĖŠIUS (g. 1948 m. birželio 23 d.). Gimęs ir augęs Kilė-
viškiuose (Anykščių r.), 
baigęs studijas Lietuvos 
veterinarijos akademijos 
Zootechnikos fakultete, 
jis įgijo zooinžinieriaus 
išsilavinimą ir pradėjo 
dirbti Molėtų rajono 
I. Mičiurino kolūkyje 
(centras – Alanta) vy-
riausiuoju zootechniku. 
1989 m. jis buvo pirma-
sis Lietuvoje demokra-
tiškai išrinktas kolūkio 
vadovas, 1989–1992 
m. dirbo Molėtų rajo-
no I. Mičiurino, paskui Alantos kolūkio pirmininku, kol šis 
ūkis iširo. 1992–1995 m. jis vadovavo žemės ūkio bendrovei 
„Alanta“.

1995–2013 m. J. Kemėšius dirbo Molėtų rajono savival-
dybės administracijos Alantos seniūnijos seniūnu, kol išėjo 
į pensiją. Jo rūpesčiu Alantos gyvenvietė tarp gražiausiai 
tvarkomų seniūnijų centrų Utenos apskrityje užėmė II vietą 
(1997 m.), Lietuvoje – I vietą (1999 m.), konkurse „Kaimas ne 

vien duona sotus“ Alantos seniūnija Utenos apskrityje užėmė 
I vietą, Lietuvoje – VII vietą (1998 m.). Su žmona vaistininke 
Stase jis užaugino dvi dukteris ir sūnų. (Foto: www.alunta.lt).

1980 m. iš Anykščių į Molėtus persikėlė augti ir gyventi 
būsimoji muzikos pedagogė ir dainininkė Vaida GENYTĖ-
MARAZIENĖ (g. 1974 m. lapkričio 12 d.). Gimusi ir anks-
tyvąją vaikystę praleidusi Anykščiuose, toliau ji augo Molė-
tuose, 1981–1992 m. baigė Molėtų 2-ąją vidurinę mokyklą. 
Vaikystėje ir mokykliniais metais ji dainavo solo, kelis kartus 
buvo tapusi Lietuvos televizijos vaikų konkurso „Dainų dai-
nelė“ laureate, ją išgarsino ir išpopuliarino dainos „Čiunga 
čanga“ iš animacinio filmo „Kateriukas“ (1980 m.) ir „Spar-
nuotosios sūpynės“, su kuria pirmaklasė 1982 m. nugalėjo 
„Dainų dainelės“ konkurse. 

1995 m. Panevėžio konservatorijoje įgijusi muzikos pe-
dagogės specialybę, nuo to laiko iki šiol V. Genytė gyvena 
ir dirba Vilniuje. 1996–2009 m. ji dirbo Vilniaus Montesori 
centro pradinėje mokykloje muzikos mokytoja, kol ši moky-
kla buvo uždaryta. Tuo pačiu metu šeimos pramogų centre 
„Septynios mūzos“ ji 
vadovavo vaikų chorui 
„Verdenė“.

Nuo 2005 m. V. 
Genytė dalyvauja tele-
vizijos pramogų projek-
tuose, veda pramoginius 
renginius ir koncertus. 
2008–2012 m. ji buvo 
Lietuvos televizijos kon-
kurso „Lietuvos tūkstan-
tmečio vaikai“ vedėja. 
Ji yra dainininkė solistė 
(sopranas), koncertuoja 
Lietuvoje ir užsienyje, 
sukūrė vaidmenis keliuo-
se miuzikluose. Su vyru 
Aidu ji augina sūnų. 

Vaida Genytė su sūnumi Ainiu scenoje. 
Foto: www.klubas.lt.

2002 m. Balninkuose (Molėtų r.) inžinierius chemikas 
technologas ir kraštotyrininkas Kazys STRAZDAS (g. 1930 
m. balandžio 8 d.) 
įkūrė pirmąjį Lietuvoje 
Stiklo muziejų. Gimęs 
ir augęs Armoniškiuose 
(Anykščių r.), 1941 m. 
baigęs Antaplaštakio 
(Anykščių r.) pradžios 
mokyklą, 1947 m. – 
Balninkų septynmetę 
mokyklą, 1956 m. Kau-
no politechnikos institu-
te įgijo stiklo pramonės 
inžinieriaus technologo 
išsilavinimą.

1956–1964 m. K. 
Strazdas dirbo Kauno 
stiklo fabrike „Alekso-
tas“, 1964–1990 m. 
Pramoninės statybos 
projektavimo institute. 1961–2000 m. jis taip pat dėstė Kau-
no politechnikos institute, Kauno technologijos universitete 
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