
Okuličiūtės dvarelio istorijos fragmentai 

Anykščių centre, Paupio g. 10, ant Šventosios upės kranto, išliko XIX a. šeštajame 
dešimtmetyje pastatyti neoklasicistiniai vieno aukšto mūriniai rūmai, kurių pirmąja savininke, kaip 
manoma, buvo dvarininkė Okuličiūtė. Nors šiai giminei dvarelis priklausė trumpiau nei dešimtmetį, 
pirmųjų savininkų vardas Anykščiuose jį lydi iki šiol. 

 

1928 m. Kaune išleistame leidinyje „Akiras. Anykščiai“ rašytojas A.Vienuolis- 
Žukauskas rašė: „...šiuos rūmus išstačiusi prieš lenkmetį vietos dvarininkė Okuličiūtė. Viename 
rūmų gale įrengusi salę, kur suvažiuodavę apylinkės dvarininkai reformatai pasimelstų ir 
pakonferuotų. Lenkmety čia buvęs sukilėlių štabas. Tarp grindų buvęs įrengtas slaptas ginklų 
sandėlis, kuris užsiliko iki šiai dienai. Tą paslaptį išdavęs vienas katalikas dvarininkėlis, sukilėlių 
malšintojo rusų generolo Amados sekretorius. Okuličiūtė buvo suimta ir ištremta. Jos rūmai 
konfiskuoti ir padovanoti tam pačiam generolui Amada. Amada nerimo Anykščiuose ir „savo“ 
rūmus padovanojo išdavikui sekretoriui“ (p. 27-28). Šis savininkas po neramaus gyvenimo 
dvarelyje buvo pakartas ar pats pasikorė. 

A. Vienuolis ten pat rašė, jog nuo lenkmečio iki 1928 m. rūmus valdė 8 savininkai, 
tačiau patys čia negyvendavo, o pastatą nuomodavo. Čia buvęs paštas, antstolių kontora, urėdija... 
Prieš I pasaulinį karą dvarelį nusipirkęs ponas iš Sankt Peterburgo ir čia gyvenęs iki pat mirties. 

Apie 1918-1919 m. Okuličiūtės dvarelio savininku tapo vaistininkas, A.Vienuolio- 
Žukausko bičiulis Donatas Šukevičius, kuris šį dvarelį nupirko savo tėvams, norėdamas, jog jie 
persikeltų iš kaimo į miestelį. Šukevičiai dvarelį valdė iki 1940 m., restauravo pastatą ir tuo pačiu 
atnaujino prie rūmų XIX a. įrengtą parką su likusiais retų rūšių medžiais ir dekoratyviniais krūmais.  



 

�uotraukoje: Okuličiūtės dvarelio savininkai Šukevičiai apie 1925-1926 m. 1 eilėje iš 
kairės: Donatas Šukevičius, Liuda Šukevičienė, Tadas Šukevičius, Gražina Šukevičiūtė, Apolonija 
Šukevičiūtė-Baltranienė, Povilas Baltranas, 2 eilėje iš kairės: Uršulė Raudonikaitė-Šukevičienė, 
Vincentas Šukevičius. 

 
A. Vienuolis rašė: „Reginys iš tų rūmų ir parko – vienas gražiausių ne tik Anykščiuose, 

bet gal ir Lietuvoje“. 
Pastačius malūną, dvarelio parkas labai nukentėjo nuo vandens, nes Šventoji dalį parko 

apsėmė ir išplovė. 1948 m. A.Vienuolis-Žukauskas, rašydamas apie Anykščių istorijos paminklus, 
apgailestauja, jog šiame pastate visas vidus yra išgriautas, jame veikusi vilnų karšykla ir verpykla, 
veltinių dirbtuvėlė, o dabar pastatas paverstas sandėliu – supilti grūdai, pristatytas raudonų plytų 
priestatas, galutinai subjaurojęs dvarelio stilių. 

 
 
�uotraukoje: Anykščių veltinių dirbtuvės darbininkai prie dvarelio XX a. 5 

dešimtmetyje. 



Nuo 1955 metų Okuličiūtės dvarelyje įsikūrė Anykščių biblioteka. Iš pradžių jai ten  
buvo skirta tik pusantro kambario. Be bibliotekos tame name dar buvo miesto Vykdomasis 
komitetas, Namų valdyba ir Pionierių namai. Tik negreit šios įstaigos viena po kitos išsikėlė, 
palikdamos vis daugiau vietos bibliotekai, kol ji liko pastato šeimininke. 

Nuo 1995 m. iki šiol čia veikia du Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir 
Stanislovo Didžiulių viešosios bibliotekos skyriai: Vaikų literatūros bei Kraštotyros-leidybos. 

Pastatas ruošiamas restauracijai, atnaujintas jis būtų naudojamas krašto kultūros 
reikmėms. 


