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Pedagogas, vadovas, kraštotyrininkas. 

Gimė 1902 m. lapkričio 13 d. Buižių k. (Šakių apskr., Plokščių vls.). Baigė Šakių 

„Žiburio“ gimnaziją, Kauno „Saulės“ mokytojų seminariją. 

1929–1940 m. gyveno ir dirbo Anykščiuose. 1929–1934 m. T. Glodas buvo Anykščių 

vidurinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros, geografijos, algebros ir 

geometrijos mokytojas. 1934–1935 m. dirbo laikinuoju Anykščių vidurinės 

mokyklos direktoriumi, 1935–1940 m. – Anykščių valstybinės progimnazijos 

direktoriumi. 
T. Glodas pasižymėjo gerais organizaciniais sugebėjimais suburti kolektyvą. Jo 

iniciatyvumo dėka Anykščiuose žymiai pagyvėjo kultūrinis gyvenimas. Pats 

mokyklos vadovas turėjo artisto gabumų, buvo geras skaitovas, artimai bendravo 

su rašytoju Antanu Žukausku-Vienuoliu. T. Glodas Anykščiuose aktyviai dalyvavo 

visuomeninėje veikloje. Jis buvo Lietuvos šaulių sąjungos narys, Anykščiuose buvo išrinktas Šaulių kuopos 

švietimo vadovu, taip pat buvo Sąjungos Vilniui vaduoti pirmininkas, J. Basanavičiaus liaudies universiteto 

Anykščių skyriaus sekretorius, Lietuvos mokytojų sąjungos Anykščių skyriaus pirmininkas, Lietuvos skautų 

sąjungos skautininkas. 
1940 m. vasarą, po sovietinio perversmo, T. Glodas buvo atleistas iš Anykščių progimnazijos direktoriaus 

pareigų ir išsiųstas dirbti į Švenčionėlius, kur 1941–1944 m. buvo Švenčionėlių progimnazijos direktorius. 

1944–1951 m. dirbo lietuvių kalbos ir literatūros mokytoju Ignalinos vidurinėje mokykloje. 

1951 m. už antisovietinę veiklą buvo suimtas ir nuteistas. 1954 m. paleistas į laisvę apsigyveno Kaune, kur 

liko iki gyvenimo pabaigos. 1978 m., dirbdamas Respublikiniame Maironio muziejuje, surengė ekskursiją 

1863 m. sukilėlio kunigo Antano Mackevičiaus kovų keliais, ten skaitė patriotinius eilėraščius, kalbėjo apie 

Lietuvos laisvę. Po šios ekskursijos jis buvo sovietinio saugumo persekiojamas, tardomas, susirgo ir 

nebepasveiko. Mirė 1978 m. gruodžio 8 d. Kaune. Palaidotas gimtinėje – Plokščių (Šakių r.) kapinėse. 
 

Vienuolika metų Anykščiuose 
 

Į Anykščius važiavau labai nenorom. Ne tik dėl to, kad turėjau palikti Kauną, universitetą, bičiulius, 

bet kad nežinojau, ką teks dėstyti. Juk direktoriumi paskirtas M. Grigonis, o dviem lituanistams keturiose 

klasėse nėra ką veikti. 
Direktorių radau betriūsiantį prie gėlių. Gėles, pasirodo, jis ne tik visą gyvenimą mėgo, bet ir didele 

auklėjamąja priemone laikė. Po tomis gėlėmis, čia pat prieangyje, mane ir priėmė. Aplinka savotiška, bet 

nuotaika gera, pokalbis nuoširdus, dalykiškas. 

Apsigyvenau Lagedžiuose pas Patumsį. Tai nulėmė mano būdo savotiškumas. Maniau, apsistodamas 

pas paprastus žmones, nevaržysiu kitų ir pats laisvesnis būsiu. Pamokų paskirstymas man gana palankus: 

lietuvių k., algebra, geometrija ir kelios pamokos geografijos. Dalykai nesvetimi. Ypač džiaugiausi lietuvių 

kalba – lituanistiką studijavau universitete. Ir kas dar įstrigo atmintin, tai mokiniai. Jie daug geresni už 

kauniškius: drausmingi, nori mokytis. Dirbti daug lengviau negu Kaune. Direktorius Matas Grigonis įvedė 

„Vilniaus valandėlę“, kuri vykdavo kiekvieną šeštadienį, salėje susirinkus visų klasių mokiniams. Buvo 

kalbama Vilniaus malda. Po to direktorius ar kitas mokytojas pasakydavo trumpą kalbą. 
Graži tradicija buvo mokinių pobūviai su programa, šokiais ir žaidimais. Tokie pobūviai vykdavo 

beveik kas antrą šeštadienį. Juose lygiomis teisėmis dalyvaudavo ir buvę šios mokyklos mokiniai. Pačio 

pirmojo mano matyto pobūvio niekaip negaliu pamiršti, jis taip skyrėsi nuo man įprastų Kauno moksleivių 

pobūvių. Kaune jau praeitin buvo nuėję pučiamųjų orkestrai, žaidimai. Madinga buvo džiazas, šokdavo 

fokstrotą, nors moderniški šokiai mokyklose buvo draudžiami. Čia, Anykščiuose, polka – pagrindinis šokis, 

žaidimai – salė plyšta nuo „Malu, malu viena“. Patalpos kuklumėlis, o dar pridėjus armonikos muziką – be 

galo savotiškai nuteikia. Niekada paprastumo, kuklumo neniekinau, o juo labiau anykštėnų – jie mokėjo 

linksmintis, buvo paprasti, nuoširdūs. Ir nejaugi šie puikūs vaikai verti tik tokios skurdžios aplinkos?.. Graudu 

ir liūdna. 

Tas pobūvis, greičiausiai, ir buvo vienas pagrindinių veiksnių, nulėmusių, kad dar rugsėjo mėnesį 

suorganizavau mokinių ekskursiją į Kauną. Rodžiau jiems muziejus, spaustuves, fabrikus, aerodromą, karinius 

dalinius, pilies griuvėsius, senuosius pastatus, bažnyčias, kapus. Taip norėjau praplėsti jų akiratį. Ar tikrai 



taip? Gal tik noras pateisinti savo per dažną Kauno lankymą?.. Juk aš Kaune buvojau per Visų Šventųjų, 

Kalėdų, Velykų, o gal ir net Užgavėnių atostogas. Visus metus, ir ne vienus, širdimi buvau ne čia, Anykščiuose, 

bet Kaune, kur prabėgo mano jaunystė, tebegyveno draugai, kur kaip gyvos tebebuvo nutrauktos svajonės, 

siekimai. 

Iš naujai susidariusio kolektyvo buvau jauniausias, be to, nevedęs. Atseit, turįs daugiausia laiko. Todėl 

Pedagogų taryba ir išrinko mane skautų globėju. Skautai tuo metu buvo vienintelė organizacija, veikusi 

mokykloje. Skautų darbo metodai, išvykos, stovyklos mane patraukė. Dirbant su skautais, teko patirti ir 

nemalonumų. Tautininkų valdžia uždarė, rodos, visas vidurinėse mokyklose veikusias politines organizacijas. 

Paliko tik skautus, paėmusi juos savo globon. Čia ir užvirė politinė makalynė. Nemėgau politikos, stojau 

skautų pusėn. O tuo momentu, kai vyko šie pertvarkymai, buvau išvykęs į Kauną, į lituanistų ir matematikų 

kursus. Grįžęs skautų beveik neberadau. Kapelionas, išsiaiškinęs padėtį, kone visus surašė į slaptą naujai 

įsteigtą ateitininkų organizaciją. Nuo to laiko jau veikė dvi tarp savęs konkuruojančios panašaus profilio 

organizacijos. Skautai po laikino sukrėtimo atsigavo, jų gretos greitai augo. 
 

Prie vairo 
 

Direktoriaus darbą pradėjau su labai atjaunėjusiu kolektyvu. Apie jį mokykloje apsilankęs Švietimo 

ministerijos inspektorius Zigmantas Kuzmickis savo ataskaitoje rašė: „Kolektyvas nors ir jaunas, bet darnus. 

Nauja dvasia, darbo darnumas pajuntamas ne tik mokinių, bet ir tėvų, visuomenės tarpe. Mokykla, dar P. 

Micevičiaus atstatyta į tinkamas vėžes, lyg atgyja“. Tiesa, ne viskas čia jau taip sklandžiai ėjo. Daugiausia 

nemalonumų kildavo dėl Alisos Liudvigienės per ilgo liežuvio ir netaktiškumo. Kadangi ši moteris už viską 

labiausiai norėjo dirbti ir ypač užsidirbti, ją sutramdyti buvo nesunku. Jai priešingybė buvo Silvestras 

Bortkevičius. Šis žmogus savo pedagoginiu taktu ir tvirta logika bei ramumu daug prisidėjo prie jauno 

kolektyvo dvasios susiformavimo. Taigi, nors patyrimo mums kiek ir trūko, bet gera valia nulėmė darbo 

sėkmę. Norėčiau atskirai paminėti jauniausius kolektyvo narius – Vandą Žilinskaitę ir Balį Žvirblį. Jie, tęsdami 

studijas, neapsiribojo tik darbu mokykloje, bet buvo aktyvūs visuomenininkai. Kiti mokytojai – Elžbieta 

Kalpokaitė, Perlė Lipmanavičiūtė, Pranciškus Gineitis, Edmundas Dirgintas – įvairaus profilio žmonės. Nors 

jie ir įnešė savo indėlį į mokyklos gyvenimą, bet visuomenėje jų veikla nežymi. 

Keletas žodžių apie mano laikais buvusius kapelionus. Jų įtaka mokiniams ir jų tėvams labai didelė, o 

kartais ir lemiama. Jie savo žinioje turėjo knygynėlį ir knygų keitimo pagalba palaikydavo glaudžius ryšius su 

mokiniais. 
Pirmasis, su kuriuo teko susitikti, – Kazimieras Mazūras, gerų norų žmogus, senoviškas parapijos 

kunigėlis, tikintis, kad jo žodis – šventas. Kazimieras Barauskas – išsilavinęs, apdairus publicistas, vėliau 

tapęs žurnalistu. Mykolas Grigaliūnas – ramus, geras, tolerantiškas žmogus. Juozapas Apanavičius – 

asmenybė be ryškaus veido, kažkuo primenantis K. Mazūrą. Povilas Jatulevičius – didžių polėkių žmogus, 

eruditas. Padirbėjęs metus, išvyko į užsienį tęsti studijų. 

 

Mokiniai 
 

Tikrąjį mokyklos veidą vis dėlto atskleidžia mokiniai. Mergaičių tarpe neeiliniais gabumais 

pasižyminčių nedaug teko sutikti. O jų būta, pvz. Lidija Kupstaitė. Kaip vaidintojos išsiskyrė O. Leonavičiūtė, 

M. Jurkštaitė, P. Gindrėnaitė, T. Andriškevičiūtė, S. Palubinskaitė, dainininkė O. Vilnonytė, šokėja E. Junelytė. 

Dėl tokio menko „derliaus“ kaltos, žinoma, ir aplinkybės – nebuvo kam pastebėti, paskatinti. Ir L. 

Kupstaitės, kuri šiandien viena garsiausių Vilniaus akademinio dramos teatro aktorių, meniniam pasirinkimui 

mokykla beveik neturėjo įtakos. 
Berniukai. Jų daugiau atmintin įstrigo. Tai menininkai: B. Talačka – smuikininkas, Maldeikis – 

armonikos virtuozas, Baltušis – akordeonistas, K. Simaška – vaidintojas (dabar – Vilniaus akademinio dramos 

teatro aktorius). Literatūrinių gabumų rodė J. Dilys, J. Paršelis, B. Zabiela. Kaip geri, darbštūs mokiniai 

išsiskyrė Varnas, Velička, Šukys, Šuras. Gabūs organizatoriai buvo P. Adomonis ir Vasiljevas. Koganas 

pasižymėjo tuo, kad galvojo suaugusių kategorijomis. Jo rašinėlių mintys ir stilius visiškai neatitikdavo antros 

klasės mokinio išsilavinimo. Tuo jis buvo savotiška mįslė. Rudolfą Baraniką atsimenu kaip išsiskiriantį 

piešėją. Apie jo literatūrinius darbus sužinojau kiek vėliau, kai jis, jau Amerikoje gyvendamas, pradėjo savo 

rašinėlius spausdinti vietinėje spaudoje. Tuos laikraščius gaudavau iš jo motinos, kuri nuoširdžiai didžiavosi 

tais savo sūnaus darbeliais. Įsiminė Vilnonis, Vilnonienės-Žekonienės sūnus. Tai mandagus, visapusiškai 



apsitrynęs vaikas, bet mokslą ir darbą laikė nereikalingais dalykais, nes vis tiek paveldėsiąs motinos ūkį ir 

pusę malūno. 

Žinau, kad daugelis mano mokinių yra mokytojai, inžinieriai, gydytojai, tarnautojai. Kai kurie, kaip ir 

aš, gyvena Kaune. Kai kas susitikęs pakelia kepurę, kiti ir pakalbina, pasisako, kas esą. O su daugeliu, žinoma, 

prasilenkiame neatpažindami vieni kitų. Toks jau gyvenimas. 
 

Tėvai 
 

Tėvai anykštėnai buvo gana išprusę, reiklūs, bet nekaprizingi. Turėjo savo aiškią liniją, tačiau 

suprasdavo ir mokyklos reikalus. Iš jų ypač atmintin įsirėžė A. Puodžiūnas iš Anykščių vienkiemio, S. 

Kaušpėdas iš Krepšiagalio, Janickas nuo Andrioniškio. Tai didelės dvasinės kultūros žmonės. Su tais vyrais 

susitikti ir pasikalbėti būdavo šventė. Jų minčių gilumas, protinga pažiūra į gyvenimą tiesiog stebino. Atminty 

išliko ir debeikiečiai Baleišis ir Pilkauskas. Jų pasisakymai tėvų susirinkimuose išsiskirdavo savo aiškia 

mintimi, dalykiškumu. 

Tėvų komitetas, kaip paprastai būna kaimo vietovėse, aktyvia veikla nepasižymėjo. Tik kai jam 

vadovavo Grybauskas, vėliau – Petrikas, neapsiribojo vien tik dalyvavimu Pedagogų tarybos posėdžiuose, bet 

prisidėjo ir prie vakarų rengimo, ekskursijų organizavimo, mokinių šelpimo. Abu jie dirbo Karazijos vyno 

fabrike. 

 

Grožio užuomazgos 
 

Anykščiuose, kaip ir kitose panašiose mokyklose, kartą per mokslo metus buvo rengiami vieši 

mokyklos vakarai, kurių pelnas skiriamas neturtingų mokinių šelpimui. Juose pasirodydavo vaidintojai, 

choras, šokėjai. 

Po 1929 m. didžiųjų pasikeitimų mokykloje visą vakarų organizavimo naštą pasiėmė Matas Grigonis. 

Su juo artimai bendradarbiavo Marija Januškevičienė. Ji paruošdavo ne tik šokius bei plastikos numerius, bet 

ir spektaklių dekoracijas. Iš tų laikų prisimenu „Madas“, „Alkaną Jonuką“, „Vasarotojus“, „Ponią Ripsi ir 

panelę Pipsi“ bei kitus Mato Gojelio ir Svirno Žvynės (M. Grigonio slapyvardžiai) monologus. 

Vėliau, ar tik ne nuo 1931 m., vaidinimus teko rengti jau man. Mat katalikės moterys jų pasirinktai 

„Genovaitei“, anykštėnų labai pamėgtai, net tapusiai tradicine, nerado tinkamesnio Sigito už mane. Taip išėjau 

į naują veiklos sritį. 
Tapęs pagrindiniu režisieriumi mokykloje, pastačiau nemažai smulkių ir stambesnių veikalų. 

Prisimenu tik keleto pavadinimus – „Laimės gėlė“, „Sniego karalaitė“, „Karolio teta“, „Kuprotas oželis“, 

„Saulės vaikai“. 

Scenos menas mokykloje pasiekė tikrai aukštą lygį, kai jam ėmė vadovauti nuoširdi meno vadovė, 

entuziastė, buvusi balerina Olga Kupstienė. Ji, padedama savo vyro, žymaus teatralo Aleksandro Kupsto, kuris 

ne tik talkininkaudavo režisūriniame darbe, aprūpindavo teatrą kostiumais, bet ir vaidindavo, pastatė tokius 

veikalus, kaip G. Hauptmano „Paskendęs varpas“, Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės „Dvylika brolių, 

juodvarniais lakstančių“, Kazio Binkio „Atžalynas“, Kazio Jurašūno „Eglė, žalčių karalienė“. Šis veikalas 

sceną pirmiausia išvydo Anykščiuose, vėliau buvo statomas profesionaliuose teatruose. Tą sąrašą sudariau iš 

savo archyve rastų fotografijų. 
Dainos bei muzikos srityje mokykla tuo metu nepasižymėjo. Trūko rimtai pasirengusių mokytojų. 

Otonas Reinkis – gabus muzikai, bet nebuvo entuziastas. Jis kartojo tai, ką buvo išmokęs Tauragės mokytojų 

seminarijoje iš žymaus muziko J. Gudavičiaus. Bet kas tiko seminarijos chorui, nelabai buvo įkandama kaimo 

vaikams. O. Reinkiui išsikėlus į Pagėgius, mokykla kurį laiką buvo be chorvedžio. Tik atvykus Enrikui Kiškiui 

reikalai iš karto ėmė gerėti. Bet jis neilgai teišbuvo, tik dvejus mokslo metus. Po jo atkeltas Albinas Liepus 

sunkiai tvarkėsi ir klasėse, ir su choru. Jo nuopelnas tas, kad Anykščiuose išpopuliarino skudučius. Tačiau 

būdamas nedidelio tiek bendrojo, tiek muzikinio išsilavinimo, jis ir čia gerokai šovė pro šikšnelę: ta muzika 

neturėjo skudutiškos specifikos. Beveik po dešimties metų grįžęs į mūsų mokyklą kaip muzikas Pranas Šulga 

buvo labai geras mokytojas, bet kaip chorvedys to lygio nepasiekė. 

Mokinių darbų parodos suteikia galimybę į mokyklą žvilgtelėti dar iš vieno taško. Tai ne tik meninio 

pajautimo, bet ir atsakomybės jausmo, tvarkingumo įgūdžių ugdymo priemonė. Savo piešinėlius, darbelius, 

dailyraščio, o kai kuriais metais ir kitų dalykų, sąsiuvinius turėdavo parodyti visi mokiniai. Kol darbelius ir 

piešimą dėstė M. Januškevičienė, parodos būdavo nepeiktinos, tik nepasižymėjo darbų įvairumu. Reikalai 



pakrypo į gerąją pusę prie Bronislavos Pavilonytės, o prie Stefanijos Čegienės ne tik įvairumo, bet ir 

meniškumo linkme pasistūmėjo į priekį. 

 

Paskaitinis darbas 
 

Kultūros baruose mokytojas pirmutinis. Anykščiai turi dvi sales, jeigu galima jas tuo vardu vadinti. 

Apie vieną jau minėjau. Kita, ne geresnė, buvo Tilto gatvėje, antrame aukšte. Visi viešieji pobūviai, paskaitos, 

minėjimai vykdavo čia. 

Man atsikėlus į Anykščius, čia jau veikė vysk. A. Baranausko vardo liaudies universitetas. Jame ir aš 

pradėjau savo paskaitinį darbą. Prisimenu, kad universitetui vadovavęs kun. K. Mazūras paskaitininkų per 

daug nevaržė – temas jie rinkdavosi savo nuožiūra. Vėliau, įsteigus J. Basanavičiaus vardo liaudies 

universitetą, beveik visi mokytojai ir kiti inteligentai ne klerikalai perėjo į jį. Čia paskaitinis darbas vyko gan 

plačia vaga. Neapsiribota vien Šaulių sale, kur kas savaitę vykdavo po dvi paskaitas (trečiadieniais, tradicinę 

turgaus dieną, ir sekmadieniais), bet lektoriai vykdavo ir į kaimo mokyklas. 

Pirmasis dekanas (reikalų tvarkytojas) buvo vidurinės mokyklos direktorius Matas Grigonis. Jis daug 

nuveikė, kad klausytojai pamėgtų čia vykstančias paskaitas ir jas gausiai lankytų. Todėl, be paskaitų, beveik 

kiekvieną kartą būdavo ir meninė programa – trumpas vaidinimas, muzikinė dalis, trumpas filmas ar kino 

kronika. Tad nenuostabu, kad nuo klausytojų gausumo salė lūždavo, ypač sekmadieniais. O ką jau bekalbėti 

apie kultūros savaites ir visuomeninius bei literatūrinius teismus! Tada klausytojų tikrai nebuvo galima 

sutalpinti Šaulių salėje. 

Matui Grigoniui išvykus gyventi į Panevėžį, dekanas buvo gyd. Adomas Laskauskas. Tačiau visus 

reikalus tvarkyti teko man, nes taip jau buvo įprasta iš tų laikų, kai M. Grigonis sirgo ir gydėsi sanatorijoje. 

Dirbti buvo gera ir įdomu, auditorija gausi ir neapsnūdusi.  
Kitokio pobūdžio paskaitos vykdavo organizacijų susirinkimuose. Jos būdavo daugiau taikomos 

organizacijų ideologiniam auklėjimui, jos narių sąmoningumui kelti. Šaulių salėje spiesdavosi šauliai, skautai, 

jaunalietuviai, vėliau – ir Lietuvos kultūros draugija. Katalikai – vysk. A. Baranausko salėje. 

 

Sceninė veikla 
 

Tai dar viena mokytojo kultūrinės veiklos sritis: vaidinimai, spektakliai. Anykštiečiai ir toj srity buvo 

nesugriuvę. Stipresnės vaidintojų jėgos buvo susibūrusios prie šaulių. Pirmasis matytas spektaklis paliko gerą 

įspūdį. 

Aš į tą kolektyvą buvau pakviestas negreit. Šaulių salės atidarymo iškilmėms buvo pastatytas P. 

Vaičiūno „Nuodėmingas angelas“, ten atlikau Gauro vaidmenį. Juo ir įsijungiau į kolektyvą. Tos rolės pats 

pageidavau ir ji man pavyko. 
Ilgainiui teko ne tik vaidinti, bet ir režisuoti. Prisimenu labai gerus scenos partnerius – Z. Eviltytę, O. 

Vyšniauskaitę, Kairytę, Dumbrauską, Viršilą, K. Mikalauską, jo brolį Stasį, žuvusį karo metu, P. Kuliešą, B. 

Bručą. 

Kalbant apie tuometinę Anykščių teatrinę, kultūrinę veiklą, verta atskirai paminėti keletą asmenų, 

turėjusių toj srity ypatingų nuopelnų. Mokytojas Enrikas Kiškis suorganizavęs koncertą, kuriame programą 

atliko vyras ir žmona Baltušiai-Baltušauskai, gabus žydų tautybės smuikininkas (pavardės neatsimenu) ir pats 

organizatorius. E. Kiškio pastangomis pastatyta ir operetė „Consilium facultatis“. Jis parengė dainininkus, 

išmokė orkestrą. 
Stasys Puodžiūnas – kita asmenybė, kuri vėl pakėlė muzikinį gyvenimą. Jo vadovaujamas šaulių 

choras išaugo į rimtą, pajėgų kolektyvą. Subūręs muzikalių balsingų žmonių grupę, S Puodžiūnas ryžosi 

pastatyti M. Petrausko operą „Birutė“. Režisuoti vėl teko man, konsultuojantis su O. Kupstiene. Čia mūsų 

požiūriai su S. Puodžiūnu lyg kiek ir išsiskyrė. Mes su O. Kupstiene norėjome operą priartinti prie 

„tikroviškumo“, veiksmą suaktyvinti, o S. Puodžiūnas norėjo lėto iškilmingumo. Be abejo, jis buvo teisus, nes 

noras operą „patempti“ griovė jos muzikinę struktūrą. 
J. Monkevičius, buvęs Kauno dramos teatro režisierius, – trečiasis menininkas, sublizgėjęs Anykščių 

padangėje. Jis vieną vasarą pastatė J. Griniaus „Pavasariui švintant“. Tai buvo labai aukšto meninio lygio 

spektaklis, drįstu jį laikyti istoriniu. Visi kiti spektakliai apsiribojo geresniu ar blogesniu vaidmenų 

atpasakojimu ar savotiškomis dramos solistų varžybomis, o J. Monkevičiaus pastatyme jutai ir stilių, ir 

interpretaciją, ir daug kitų teatrinių gudrybių. Tiesa, tų žymių galima buvo įžvelgti ir O. Kupstienės 

pastatytuose spektakliuose („Eglė, žalčių karalienė“ ir „Dvylika brolių, juodvarniais lakstančių“). 



Gaila, kad atsimenu tik pagrindinių vaidmenų atlikėjus – mokytoją A. Grigą ir teismo tarnautoją T. 

Andriškevičiūtę. Noriu paminėti dar tris vyrus. Kazimieras Ūsavičius, remdamasis vien sava intuicija, daug 

metų gan sėkmingai vadovavo dramos kolektyvui. Antanas Falevičius – muzikas mėgėjas, ant savo pečių nešė 

pučiamųjų orkestro vadovo naštą, būdamas ne tik pagrindinis muzikantas, bet dar ir kurdamas. O jis – tik 

mūrininkas. Jonas Mačeika – ilgametis Anykščių pradžios mokyklos vedėjas. Tai visur suspėjantis žmogus, 

kuris siekė žinių, norėjo tobulėti. Jonas – ir žemės ūkio kursų vedėjas, paskaitininkas, ir choristas bei solistas, 

ir vaidintojas. Būdamas „komiškojo flango“ atstovas, mėgdavo pataikauti publikai ir kartais savo 

improvizacijomis įstumdavo į keblią padėtį savo partnerius. Jis mokėjo suprasti eilinį žmogų, o tai drąsino 

paprastus kultūros darbininkus, teikė jiems pasitikėjimo. Kad Anykščių kultūrinis gyvenimas klestėjo, didelis 

nuopelnas šių trijų vyrų, ypač J. Mačeikos. 

 

Pabarėse 
 

Vaizdo pilnumui, manau, reikia paminėti dar ir šias kultūrinės veiklos atšakas.  

Apie 1934 m. į Anykščius atvyko cerkvės šventikas Nikolajus Černajus. Tai neeilinių gabumų žmogus, 

buvęs teatralas, teisininkas. Jis atmintinai mokėjo visą A. Tolstojaus „Petrą Pirmąjį“. Šį veikalą mėgdavo 

interpretuoti. Į jo organizuojamus literatūrinius pobūvius susirinkdavo nemažai žmonių. Tą naujovę ypač 

palaikė ir A. Vienuolis, paskaitydamas kai ką iš savo kūrybos. Šį tą ir aš esu padeklamavęs. Tikėjau, kad tie 

pobūviai taps tradiciniais ir persikels į didesnę salę, bet taip neįvyko. Tie pobūviai su vaišėmis turėjo kažką 

„bajoriško“ ir varžė dalyvius. Didžioji dalis programos buvo atliekama rusiškai, o rusų kalbą ne visi suprato. 

Be to, kai kas čia įžiūrėjo tautinės savigarbos įžeidimą ir viešai prieš tokius pobūvius pasisakė.  
Kitas kultūrinės veiklos bei estetinio auklėjimo pasireiškimas buvo dailės parodos. Jas rengdavo 

anykštėnai dailininkai Lapinskaitė, Taranda, Liulevičius. 
Žmonių išprusimo savotišku veidrodžiu laikyčiau Naujųjų metų sutikimus. Iš pradžių jie vyko 

nedrąsiai, būdavo lyg proginiai jaunimo pasišokimai. „Diduomenė“ į juos žiūrėjo iš aukšto. Būti mažesniais 

už išpuikusius turtuolius nesidrovėjo Cemnolonskaitė, Kryžanauskas, Glodas ir kiti, neskaitant suvažiavusios 

atostogų studentijos bei vyresnių klasių moksleivių. Jie pradėjo organizuoti įdomias naujametines programas. 

O kai į dalyvių eiles stojo ir A. Žukauskas-Vienuolis, patys didieji išpuikėliai neatsilaikė ir nusprendė, kad 

rengėjai juos pačius pirmuosius turi pakviesti. Ar maskaradinio, ar koncertinio pobūdžio – visada tie pobūviai 

praeidavo sklandžiai, kultūringai. Man pačiam, kaip kultūros vadovui, beveik nebūdavo kada gėrėtis: 

reikėdavo rūpintis programa, jos atlikimu. Tiesa, pats pasirodžiau tik su keliais gabalėliais, parašytais 

„alijošiška“ (K. Binkio) maniera. Betgi satyrinė dalis, kupletai, kuriuos, berods, tik vienus metus rašė Petrikas, 

visada buvo mano rūpestis. Juos su noru atlikdavo jaunieji balsingi vyrukai su K. Mikalausku (kol gyveno 

Anykščiuose) priešaky. Kadangi kupletai buvo rašomi populiariųjų dainelių bei šokių ritmu, jiems lengvai 

pianinu pritardavo muzikalusis H. Juknevičius. 
Organizacijos, paskaitos, spektakliai, parodos, koncertai, literatūros vakarai – visa tai visuomenei darė 

labai teigiamą poveikį. Eilinis anykštėnas viešųjų renginių metu elgėsi kultūringai, rengėsi skoningai. Tokiam 

žiūrovui ne tik mielai rodydavosi vietiniai, bet lankydavosi ir profesionalai menininkai. Čia ne kartą 

gastroliavo Kauno ir Šiaulių dramos teatrai, Kauno operos solistai, literatai, muzikai.  
Keletas žodžių apie Anykščių sportininkus. Sportu bei kūno kultūra Anykščiai nepasižymėjo, nors nė 

kiek neatsiliko nuo kitų panašių vietovių. Jaunimas paspardydavo ar pamėtydavo kamuolį, vyresnieji prie 

mokyklos turėjome įsirengę teniso aikštelę. Pasisekė suorganizuoti keletą gegužinių su sportine dalimi: 

futbolo rungtynėmis, gimnastikos bei plastiniais pratimais. Bet tai tebuvo tik laikino pobūdžio renginiai, 

nesukėlę rimtesnio sąjūdžio. „Sporūta“ (kūno kultūros ir sporto plėtojimo sąjūdis Lietuvoje) taip pat nepadarė 

beveik nieko. Prie šaulių veikusi „Vorutos“ futbolo komanda buvo tik atskirų „solistų“ rinkinys. Į rungtynes 

ji stodavo, galima sakyti, be jokio pasiruošimo, be treniruočių. Tik žiemos sportas turėjo pasisekimo. Čia buvo 

jau gerokas būrys slidininkų. Ir čiuožykla, kurią suorganizuoti pasisekė apie 1933 m., veikė kiekvieną žiemą. 

O lengvąją atletiką kultivuojant metai iš metų galėjai matyti bene tik vieną Balį Talačką. Baidarininkai 

rinkdavosi daugiausia Šventojoje, nors kai kurie ilgesniam laikotarpiui išsikeldavo ir į Rubikių ežerą. Turėjau 

pasidaręs baidarę ir aš. Dalyvavau net dviejose išvykose. Vienoje jų − Anykščiai– Kaunas – trijų baidarių 

įgulą sudarėme šeši mokytojai, iš kurių penki anykštėnai: aš, A. Grigas, A. Kryžanauskas, J. Mačeika, A. 

Motiejūnas. Kitoje – Obeliai–Anykščiai – kartu su mokytojais dalyvavo ir A. Žukauskas-Vienuolis su sūnumi 

Stasiu. 
Žaisdavome ir šachmatais. Geriausi šachmatininkai tuo laiku buvo Bikūnų pradžios mokyklos 

mokytojas K. Bulotas, Anykščių vidurinės mokyklos mokytojas S. Bortkevičius, muzikas St. Puodžiūnas.  



Nuklydęs toli už mokyklos ribų ir laikydamas save kultūros barų darbininku, turėčiau prisiminti ir 

santykius su rašytojais anykštėnais – A. Žukausku-Vienuoliu ir B. Buivydaite-Tyrų Dukterimi. Pastarąją 

pažinojau tik iš raštų ir iš matymo, asmeniškai susipažinti neteko. 
Apie santykius su Vienuoliu – kita kalba. Jiems apibūdinti pateikiu tik šį Vienuolio laišką: „Gerbiamas 

Tamsta, priimkite mano nuoširdų ačiū už pasveikinimą ir linkėjimus mano 60 m. amžiaus proga. Nei aplinka, 

nei metų našta negali užgesinti kūrybos ugnies, kol ją vis pakursto ne tik naujieji draugai bei prieteliai, bet kai 

neužmiršta ir senieji. O su Tamstos tauria asmenybe mane riša vieni gražiausių ir šviesiausių Anykščių 

padangėje atsiminimų. Ir nė vieno krislelio. Nuoširdžiai spaudžiu tamstos prietelišką ranką. Tamstos A. 

Vienuolis. 1942 m. gegužės 1 d. Anykščiai“. 
Kad anykštėnai nebuvo abejingi kultūrai, parodo sumanymas perkelti iš Zakopanės į Anykščius J. 

Biliūno palaikus. Rašytojo širdimi rašyti kūriniai visada buvo ir liks brangūs viengenčiams, ypač anykštėnams. 

Tik užgriuvęs Antrasis pasaulinis karas nutraukė ši gražų sumanymą. Džiugu, kad kilęs sąjūdis neišblėso – J. 

Biliūno palaikai jau Anykščiuose. 
Įstrigo atmintin dar du įvykiai, kur anykštėnai parodė savo tautinį bei kultūrinį subrendimą. Vienas jų 

– 1938 m. lakūno Povilo Šaltenio, kilusio nuo Anykščių, apsilankymas, kai jis į Anykščius atskrido lėktuvu, 

kurį kaip Amerikos lietuvių dovaną atgabeno Šaulių sąjungai. Tai buvo pirmasis lėktuvo, kurį pilotavo 

anykštėnas, skrydis į Anykščius su nutūpimu. Kitas įvykis – tai Vilniaus krašto mokytojų lietuvių ekskursija. 

Tos sutiktuvės buvo tikros šventės, jose dalyvavo minios žmonių. 

Sakysime, jog tai ir viskas, ką atsimenu, apie ką verta rimtai kalbėti. Be abejo, buvo dalykų, gal ir 

labai rimtų, kurie man svetimi. Apie juos parašys žinantieji. Aš rašiau tik tai, kas man artima buvo, ką gerai 

žinojau. Kas skaitys, teatsimena, kad anie laikai – ne ši diena. Kitos idėjos, kiti siekimai, kitoks gyvenimo 

supratimas buvo. Stengiausi perduoti viską taip, kaip mes tada supratome, jautėme. 
 

 
 

 

 

Anykščių progimnazijos mokytojų poilsio valandėlė išvykos į Sto-
rių kalnus metu. Iš kairės T. Glodas,  P. Gineitis, S. Bortkevičius. 

Mokyklos direktorius T. Glodas tautinės šventės metu sako 
kalbą. 

Mokinių grupė Kaune.  Tolumoje  – Aleksoto šlaitai.  Centre (iš 

kairės)  

P Jakštas, K. Mozūras, T. Glodas. 1929 m.  

 

Mokytojai (iš kairės) Silvestras Bortkevičius, Tomas Glodas, Jo-

nas Mačeika su šeimomis 1939 m. 

 


