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2022 m. sausio 25 d. vyko XIII Pauliaus Galaunės vardo mokslinė 
konferencija. Tai kasmetinis Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės 
muziejaus renginys, skirtas žymaus meno ir kultūros veikėjo ir il-
galaikio muziejaus vadovo Pauliaus Galaunės atminimui. 

Šiųmetės konferencijos temų objektai – nuo XVIII amžiaus 
vizualiojo meno, neišsemiamų M.  K.  Čiurlionio kūrybos klo-
dų, svarbių tarpukario istorinių asmenybių, maisto kultūros iki 
sovietmečio dailės, fotografijos etc. Savo pranešimuose Naci-
onalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus specialistai pristatė 
naujausius tyrimus ir atradimus, kuriuose atsispindi muziejaus 
kolekcijų gausa bei įvairovė, atskleidžiami daugialypiai Lietuvos 
kultūros ir meno istorijos aspektai. 

Pauliaus Galaunės skaitymų pranešimų tekstai elektroniniame 
leidinyje publikuojami nuo 2016 metų. 

Įdomaus skaitymo ir atradimų! 

Pauliaus Galaunės
skaitymai 2022
Straipsnių rinkinys
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Mikalojaus Konstantino Čiurlionio (1875–1911) 
kūryba sulaukia nemenko Lietuvos ir užsienio 
menotyrininkų dėmesio. Atrodo, kad jau visos 
įmanomos temos yra paliestos, tačiau religinis 
Čiurlionio dailės aspektas menotyrininkų na-
grinėtas mažai. Šis pranešimas parengtas mano 
menotyros magistro tezių „Religiniai motyvai 
M. K. Čiurlionio dailėje“1 pagrindu, papildant jas 
naujesne medžiaga. Jame bandoma ne vien foku-
suotis į tradiciškai nagrinėjamą Rytų religijų ir fi-
losofijos įtaką menininko kūrybai, o ieškoti krikš-
čioniškųjų simbolių jo tapyboje bei eskizuose. 

Ieškant literatūros šia tema, paaiškėjo, kad 
tarp Čiurlionio kūrybos tyrinėjimų gausos re-
liginis klausimas yra arba visiškai neliečiamas, 
arba užsimenama tik fragmentiškai.

Nagrinėjant temą remtasi menininko laiš-
kais, seserų Jadvygos Čiurlionytės ir Juzės Čiur-
lionytės-Stulgaitienės, brolio Stasio Čiurlionio 
prisiminimais, Vytauto Landsbergio, Rasos Žu-
kienės, Jono Umbraso, Krescencijaus Stoškaus 

RELIGINIAI MOTYVAI 
M. K. ČIURLIONIO DAILĖJE

Vaiva Laukaitienė
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus,
M. K. Čiurlionio rinkinių skyriaus vedėja

ir kitų čiurlionistų leidiniais bei straipsniais. 
Paveikslų bei eskizų siužetų iššifravimo tikslais 
naudotasi Šventuoju Raštu, literatūra, tyrinė-
jančia pasaulio tautų mitus, krikščioniškuosius 
ir baltiškuosius simbolius, Čiurlionio gyvenimo 
metu populiarius mokslo tyrimus.

Nagrinėjant menininko kūrybą, neišvengia-
mai tenka ją sieti su jo pasaulėžiūra. Žinome, kad 
Mikalojus Konstantinas Čiurlionis aiškinti savo 
paveikslų nemėgo, turime išlikusius jo rašytus 
laiškus, kuriuose nėra diskutuojama religinėmis 
ar filosofinėmis temomis, o dienoraštis paslap-
tingai dingo, išliko tik keli jo ištraukų vertimai. 
Tenka remtis menininko artimųjų, draugų prisi-
minimais, kurie taip pat gali būti ne visai tikslūs.

Savaime suprantama, kad M. K. Čiurlionis 
gimė tikinčiųjų šeimoje. XIX a. pabaigoje, ypač 
kaime, reta buvo kitokių pažiūrų žmonių.

Menininko sesuo Juzė Čiurlionytė-Stulgaitienė 
savo prisiminimuose tvirtina, kad šeima buvo 
uolūs katalikai. Ji rašo: Motina kas rytą eidavo į 

1 Kavaliauskaitė, V. Religiniai motyvai M. K. Čiurlionio dailėje. VDU 
Menotyros magistro tezės. 1998.
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bažnyčią ir išklausydavo po kelerias Šv. Mišias... 
Vaikai iš mažens buvo pratinami melstis. Kas rytas 
ir vakaras tėvai drauge su vaikais klaupdavosi ir 
kalbėdavo maldas. Melsdavosi visi balsiai. Maldai 
dažniausiai motina vadovaudavo, o tėvas ir vaikai 
ja sekdavo. <...> Tik jau mums, didesniems, ūgte-
lėjus ir ėmus skirstytis į mokyklas ir gyvenimą, toji 
organizuota maldos tvarka pradėjo irti2.

Toks vaikystėje diegtas tikėjimas negalė-
jo nepalikti pėdsakų M. K. Čiurlionio pasaulė-
žiūroje, tačiau sutikti su sesers teiginiu, kad jis 
buvo labai religingas ir visą laiką praktikuojantis 
katalikas3, irgi gana sunku.

Išvykęs mokytis muzikos į Varšuvą, Leipcigą, 
vėliau grįžęs į Varšuvą studijuoti dailės, Čiurlionis 
ėmė visapusiškai šviestis. Sesers Jadvygos pri-
siminimuose rašoma, kad jis studijavo gamtos 
mokslus, astronomiją, kosmogoniją, mineralo-
giją, istoriją, psichologiją, filosofiją, numizmati-
ką4, brolis Stasys dar prideda matematiką, fiziką 
ir chemiją, Immanuelio Kanto ir Pierre‘o Laplaso 
dangiškosios mechanikos hipotezes, prancū-
zų astronomo Camille‘io Flammariono veika-
lus (mėgtus ir V. Van Gogo ar G. Klimto), rašytojų 
V. Hugo, H. Ibseno, F. Dostojevskio, E. Po kūrinius5. 

Varšuvos dailės mokyklos direktorius Kazi-
mieras Stabrauskas buvo žinomas savo polinkiu į 
okultizmą ir teosofiją, šiomis temomis rengdavo 
paskaitas studentams. Čiurlionis ėmė domėtis 
indų, egiptiečių, semitų religijomis, skaitė Kriš-
nų legendą, dalyvavo Wolmanų šeimos rengia-
mose filosofinėse ir psichologinėse diskusijose, 
kurioms vadovavo psichologo ir filosofo Wilhel-
mo Wundto mokinys Adamas Mahrburgas. Ta-
čiau tuo pat metu jis gilinosi ir į Šventąjį Raštą. 
Tai patvirtina sesuo Juzė ir brolis Stasys. Jis mini 
ne vienkartinį susidomėjimą Biblija – dailinin-
kas nuolat grįždavo prie jos studijų.

Čiurlionis neliko nuošalyje ir nuo tokių XIX a. 
pab. – XX a. pr. paplitusių reiškinių, kaip spiritiz-
mas, hipnozė, spalvų girdėjimas, teosofija.

Studijų Varšuvoje laiku spiritizmo seansai 
buvo labai populiarūs, buvo net atskiri tuo užsi-
iminėjantys rateliai. Žinoma, Čiurlioniui magėjo 
tai išbandyti. Tačiau ir čia jį labiau domino eks-
perimentiškai tyrinėjami psichikos reiškiniai, o 
ne patys spiritistiniai seansai.

Teosofija turėjo būti žinoma ir Varšuvos inte-
lektualams, jos įtaka dažnai minima nagrinėjant 
Čiurlionio paveikslus. Bet yra įdomus faktas, kurį 
mini estų poetas ir menotyrininkas Aleksis Rani-
tas. 1940 m. kalbant su S. Čiurlioniene, ji papasa-
kojo, kad 1909 m. M. K. Čiurlionis išsiuntė laišką 
Peterburgo teosofijos draugijai, kategoriškai 
neigdamas savo ryšį su kokia nors modernia reli-
gija ar filosofine teorija6. Laiškas neišlikęs, belie-
ka tik pasitikėti dailininko našlės liudijimu.

Čiurlionis buvo asmenybė, linkusi į sintetini-
mą, todėl, besidomėdamas įvairiausios srities 
dalykais, jis savo patyrimą bandė sujungti į visu-
mą, panaudodamas priimtinas idėjas iš Švento-
jo Rašto, indų, egiptiečių mitų, teosofinių raštų, 
jungdamas jas su astronomijos ir kitų mokslų 
atradimais bei asmeniniais išgyvenimais.

Šią trumpą apžvalgą baigsiu filosofo K. Stoš-
kaus mintimi, kad Čiurlionio religingumas ne-
sutampa su tradicinėmis religijos formomis: jis 
esąs tiek originalus ir savitas, kad net galįs at-
rodyti nereliginis7.

il. 1, 2, 3 

Mikalojus Konstantinas
ČIURLIONIS

Rex. Triptikas

1904 / 1905

Popierius, pastelė

ČDM

2 Iš Juzės Čiurlionytės-Stulgaitienės prisiminimų. NČDM M. K. Čiurlio-
nio rinkinių skyriaus archyvas. Mašinraštis, 1990 P. 10.
3 Ten pat, p. 16.
4 Čiurlionytė, J. Atsiminimai apie M. K. Čiurlionį. Vilnius, 1970, p. 59.
5 M. K. Čiurlionis. Red. P. Galaunė. Kaunas, 1938, p. 12–13.

6 Rannit, A. In Search of a Philosophical Background of M. K. Čiurlio-
nis. Lituanus,  1975. Nr. 2, p. 44.
7 Stoškus, K. Čiurlionis ir filosofija. Kultūros barai, 1977. Nr. 9, p. 50.
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Pasaulio valdovas – REX

Prieš leidžiantis į konkrečių religinių motyvų na-
grinėjimą, verta aptarti Dievo sąvoką M. K. Čiur-
lionio kūryboje.

Kiekviena tauta savo mitologijoje turi patį 
svarbiausią dievą, valdantį viską. Toks yra grai-
kų Fatumas, lietuvių Praamžius ar vėliau teoso-
fų iškeltas Universumas.

Visą Čiurlionio kūrybą galima pavadinti ap-
mąstymais apie Visatos sąrangą ir jos valdo-
vą. Rex, karalius, valdovas – vienas dažniausių 
motyvų dailininko kūryboje.

Norėčiau parodyti, kaip vystėsi karaliaus, 
Dievo, Rex vaizdinys nuo ankstyvojo laikotarpio 
iki didžiojo 1909 m. nutapyto „Rex“.

Jau ankstyvuoju laikotarpiu Čiurlionio eskizų 
albumėliuose gausu piešinių, kuriuose matome 
karaliaus – pasaulio valdovo motyvą. Galiausiai 
dailininkas nutapė triptiką „Rex“ (1904 /1905) 
(Il. 1, 2, 3). Jame, naudodamasis kinematografo 
principais, Čiurlionis parodo žmogiškojo suvokimo 

apie Dievą ribotumą. Visuose paveiksluose mato-
me tą patį momentą, tik iš skirtingo stebėjimo (ar 
suvokimo) taško. 

O viename iš ankstyvųjų eskizų mintis plėto-
jama dar kitaip. Ciklo eskizo centre vaizduoja-
mas didžiulis barzdotas Dievas su žaibais rankoje 
(primenantis anksčiau minėtą lietuvių Praam-
žių). Šalia – mažesnėse triptiko dalyse – kairėje 
esanti figūra primena soste sėdintį krikščioniš-
kąjį Dievą Tėvą (Vakarų tradicija), o dešinėje – 
dievybė, primenanti Budą (Rytų tradicija). 

Dieviškosios didybės idėja skamba ir centri-
niame triptiko „Himnas“ paveiksle.

Jau ankstyvojoje kūryboje atsiranda du ka-
raliai – juodas ir baltas, dailininkui ypač aktu-
ali tampa dieviškojo dualizmo problema (il. 4).

Didžiajame paveiksle „Rex“ (il. 5) Čiurlio-
nis sujungia visą savo sukauptą informaciją. 
Čia matome pasaulio susikūrimo idėją iš 4 pa-
grindinių elementų – ugnies (aukuro liepsna), 
vandens (vandenynas), žemės (Žemės rutulys) 
ir oro (atmosfera).
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il. 4 

Mikalojus Konstantinas
ČIURLIONIS

Kompozicijų eskizai

1908 / 1909

Popierius, pieštukas

ČDM

Paveikslas sukomponuotas sferomis, kurios 
ypač akivaizdžiai matosi piešinyje, atliktame 
tušo technika. Čiurlionio pamėgtas astrono-
mas C. Flammarionas buvo aprašęs viduram-
žių pasaulio sampratą: Žemės centre – pragaras. 
Jį žymėdavo apskritimu. Kita sfera – tai Žemė. Po 
to  – ją supantis vandenynas, vadinamas vande-
niu, virš jo – oro sfera. Virš oro – ugnis. Virš jos – 
septynios planetų buveinės. Aštuntas ratas – ne-
judrių žvaigždžių sfera, arba dangaus tvirtuma. 
Už Dangaus tvirtumos – devintasis Dangus, de-
šimtoji sfera – krištolinis Dangus ir pagaliau vie-
nuoliktoji – aukščiausiasis Dangus – Empirėjus – 

cherubinų ir serafimų buveinė. O virš visų sferų 
vaizduojamas sostas, kuriame sėdi Dievas Tėvas8.

Šiame paveiksle visa savo didybe iškyla pa-
saulio Valdovo dualizmas – šviesus (mažesnis) 
ir tamsus (didesnis) karaliai, anksčiau matyti tik 
jo eskizuose. Dažniausiai religijose šie du pra-
dai kovoja tarpusavyje: krikščionybėje Dievas 
ir Šėtonas, lietuvių sakmėse Dievas ir Velnias, 
„Avestoje“ senovės iranėnų aukščiausioji die-
vybė dievas kūrėjas Ahūra Mazda yra kovotojas 
su blogio dievu Angra Mainjumi. Čiurlionio pa-
veiksluose šie du poliai ar pradai vaizduojami 
kaip savaime egzistuojantys vienu metu.

8 Flamarion, K. Istorija neba. Moskva, 1994, p. 223.
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il. 5 

Mikalojus Konstantinas
ČIURLIONIS

Rex

1909

Drobė, tempera

ČDM
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Senojo Testamento motyvai,
siužetai ir užuominos

„Pasaulio sutvėrimas“:
nuo kosmoso iki žmogaus

Pasaulio susikūrimas yra viena svarbiausių 
M. K. Čiurlionio kūrybos temų.

Kosmogoniniai mitai, pasakojantys, kaip 
atsirado Visata, yra populiariausia archajinių 
mitų dalis. Viena tauta turėdavo kartais net 
kelis skirtingus mitus apie tvėrimą. 

Kosmogoniniai veiksmai mituose vyksta 
pagal tam tikrą tvarką. Schema dažniausiai 

yra tokia: chaosas – dangus ir žemė – saulė, 
mėnulis, žvaigždės – laikas – augalai – gyvū-
nai – žmogus. Tokia tvarka išlaikyta ir Biblijos 
pasakojime.

Jau anksčiau minėta, kad Čiurlionį domino 
tuo metu populiarios Kanto ir Laplace‘o teori-
jos, skirtos visatos kosmogonijos klausimams.

Pasak prancūzų matematiko Pierre Lapla-
ce‘o, Saulės sistema susidarė iš dujų ūko, jam 
sukantis pradėjo atsiskirti žiedai, iš kurių vė-
liau susidarė planetos. Ankstesnė Immanue-
lio Kanto hipotezė buvo apie Saulės sistemos 
kilmę iš dulkių ūko. 

Iš 1905 m. Čiurlionio laiško žinome, kad 
Čiurlionis pirmiausia sukūrė ciklą „Tebūnie“ 

il. 6 

Mikalojus Konstantinas
ČIURLIONIS

13 paveikslų ciklo „Pasaulio sutvėrimas“ ir
paveikslo „Saulės pagarbinimas“ eskizai

1905–1906

Popierius, pieštukas

ČDM
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(greičiausiai pražuvusį Antrojo pasaulinio karo 
metu Varšuvoje, kuris galėjo pasitarnauti kaip 
eskizas vėlesniam ciklui): „Tebūnie“ – 13 pa-
veikslų ciklas (labai geras) <...> Paskutinis ciklas 
nebaigtas, ketinu tapyti jį visą gyvenimą, žinoma, 
jei ir toliau turėsiu jam minčių. Tai pasaulio sutvė-
rimas, bet ne mūsiškio pagal Bibliją, o tik kažko-
kio visiškai kitokio, fantastinio pasaulio. Norėčiau 
sukurti bent 100 paveikslų ciklą, ar sukursiu, ne-
žinau9. Iš parodų katalogų žinoma, kad pirma-
sis ciklas buvo atliktas pastele ir eksponuotas 
1906 m. vykusioje Varšuvos dailės mokyklos 
mokinių parodoje Peterburgo dailės akademi-
joje. O jau tais pačiais metais vykusioje I lietuvių 
dailės parodoje Vilniuje eksponuotas ciklas, at-
liktas temperos technika.

Nors laiške ir minimas noras kurti fantastinį 
pasaulį, vis dėlto Šventojo Rašto įtaka yra pakan-
kamai akivaizdi. Išlikusiame eskize (il. 6) mato-
me ypač akivaizdžiai naudojamą biblinį pasako-
jimą, derinamą su kosmogoniniais mitais. 

Klasikinės krikščioniškosios Pasaulio sutvė-
rimo ikonografijos schema yra tokia:

Pirmoji diena – šviesos atskyrimas nuo tamsos;
Antroji diena – tvirtumos sukūrimas ir
vandenų atskyrimas;
Trečioji diena – sausumos ir augalų sutvėrimas;
Ketvirtoji diena – saulės, mėnulio
ir žvaigždžių sutvėrimas;
Penktoji diena – gyvūnijos sutvėrimas;
Šeštoji diena – žmogaus sutvėrimas.

Taigi, eskizuose veiksmas vystosi maždaug 
pagal biblinę tvarką – sukuriama sausuma ir 
augalai, tveriamos planetos, mėnulis, saulė ir 
žvaigždės, paskutiniame eskize sukuriama gyvū-
nija. Visur kartojasi tveriančios rankos motyvas.

O štai pats „Pasaulio sutvėrimo“ ciklo pasako-
jimas kelia neaiškumų. 

Dabar matote ciklo tvarką, kuria jis buvo eks-
ponuojamas iki restauravimo. Ir dabartinę tvar-
ką, kuria eksponuojame ciklą, restauravimo metu 
atradus autorinę numeraciją. Abiem atvejais aiš-
kiai skiriasi dvi paveikslų grupės: I–V – Visatos 
tvėrimo ir VI–XIII – gyvybės vystymosi.

Pirmuoju atveju pasakojimas dėstosi pa-
kankamai sklandžiai: chaosas, tvėrėjo profilis, 
tvėrimo žodžiu „Tebūnie“ veiksmas (lenk. Stań 
się), sukurtos ledinės planetos, atskiriamas 
dangus ir vanduo bei sukuriami dangaus švie-
suliai, kosminio etapo pabaiga – saulėlydis, 
augmenijos sukūrimas ir tobulėjimas ir pir-
mųjų gyvūnų sutvėrimas.

Autorinė paveikslų tvarka pasakojimo sklan-
dumą komplikuoja.

Pirmajame paveiksle žodžiais „Tebūnie“ 
tverianti ranka siejasi su eskize matyta pir-
minį chaosą tveriančia ranka. Dieviškuoju 
žodžiu pasaulis tveriamas ne tik Biblijoje, bet 
ir įvairių tautų kosmogoniniuose mituose. 
Pavyzdžiui, egiptiečių mituose pasakojama, 
kad Dievas savo mintį išpuoselėjo širdyje, o 
vėliau, pavertęs ją žodžiu, pradėjo tvėrimo 
veiksmą.

Antrajame paveiksle matome į naują dari-
nį besiformuojančią materiją (il. 7). Biblijoje 
pirmąją tvėrimo dieną žodžiais „Tepasidaro 
šviesa“ buvo atskirta šviesa nuo tamsos. Bet 
šiuo atveju krikščioniškąją versiją norisi pa-
likti nuošalyje, nes paveiksle žemė dar neeg-
zistuoja, tai dar tik besiformuojančios siste-
mos užuomazga.

Čia norisi aptarti Kanto ir Laplace‘o kosmo-
gonines teorijas, kurias šiuolaikinis mokslas 
yra paneigęs, bet XIX a. pab. – XX a. pr. jos 
buvo laikomos pažangiomis ir tikroviškomis. 
Nuo XIX a. pab. vis pakartotinai leidžiamame 
Melchioro Neimairo veikale „Žemės istorija“ 
buvo remiamasi šiomis teorijomis. 

Pagal I. Kanto teoriją, planetinė sistema 
buvo besisukančių dujų masė; dėl atšalimo ir 
masės sumažėjimo jos dalys atsiskyrė ir sudarė 
planetas su palydovais10. Po 40 metų Lapla-
ce‘as patobulino šią hipotezę, teigdamas, kad 
saulė ir visos planetos sudarė pirminę bendrą 
masę, kuri dėl siaubingai didelio karščio buvo 
garų pavidalo <...> bėgant laikui, ji susitrau-
kė iki dabartinės Saulės dydžio. Vykstant šiam 
procesui, išoriniai besisukančio garų ir dujų ka-
muolio sluoksniai greičiau atšalo, atsiskyrė nuo 
pagrindinės masės žiedų pavidalu; šie žiedai 
sutrūkinėjo, sudarydami planetas11.

9 Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Korespondencija (1892–1906). 
Sud. R. Okulicz-Kozaryn ir N. Adomavičienė. Kaunas, 2019, p. 469.
10 Neimair, M. Istorija Zemli. T. 1. St. Petersburg, 1903, p. 64.
11 Ten pat.
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Tokį vaizdą ir matome antrajame paveiks-
le, o jį papildo trečiasis paveikslas su didžiule 
ledine planeta pirmajame plane ir tolumoje 
tamsoje matomomis mažomis planetomis. Tai 
būtų lyg logiškas mokslinės teorijos tęsinys – 
iš kosminio ūko susikūrusios planetos.

Ketvirtajame paveiksle matome karūnuo-
tos dievybės profilį. Sunku pasakyti, kodėl 
autorius šį paveikslą paženklino ketvirtuoju 
numeriu, tačiau bet kokiu atveju vieninte-
lis paaiškinimas galėtų būti tas, kad tai yra ir 
tvėrėjas, ir pirmojo paveikslo rankos savinin-
kas. Ši visiškai dematerializuota būtybė atro-
do esanti beveik tos pačios substancijos, kaip 
ir jos aplinka.

Penktuoju paveikslu baigiama kosminė 
„Pasaulio sutvėrimo“ ciklo dalis. Pagal Bibli-

ją, trečią dieną buvo atskirti vandenys ir dan-
gus, o ketvirtąją – sutverti dangaus žiburiai. 

Nuo šeštojo paveikslo prasideda gyvybės su-
sikūrusioje planetoje atsiradimo ir evoliucijos 
dalis. Ją galima sieti tiek su bibliniu pasakojimu, 
tiek su mokslinėmis gyvybės evoliucijos teori-
jomis, nepamirštant, kad Čiurlionis kūrė savo 
fantastinį pasaulį. Ciklo koloritas ima šiltėti.

Nuo šalia vandenyne stūksančių ledo luitų at-
siradusių primityviausių augalų, vis dar pirmykš-
tės, bet jau sausumoje gyvuojančios augmenijos 
iki lotosų – dar neišsiskleidusių galimybių sim-
bolio ir milžiniškų raudonų gėlių ir grybų.

Vienuoliktame ir dvyliktame paveiksluo-
se matome povandeninio gyvūnijos pasaulio 
pradžią – medūzas, žaltį (galbūt simbolizuo-
jantį ir išmintį), jūros žvaigždę.

il. 7 

Mikalojus Konstantinas
ČIURLIONIS

Pasaulio sutvėrimas.
II iš 13 paveikslų ciklo

1905 / 1906

Popierius, tempera



11

il. 8 

Mikalojus Konstantinas
ČIURLIONIS

Rex. I eskizas iš
vitražų diptiko

1904

Popierius, pastelė

ČDM

Ciklą baigia saulėlydis – galbūt pirmojo etapo 
pabaiga. Dailininkas ciklo nepratęsė, bet, anot 
V. Landsbergio, visą Čiurlionio kūrybą galima lai-
kyti „pasaulio sutvėrimo“ tąsa.

„Pasaulio sutvėrimo“ ciklas atspindi plačią 
Čiurlionio domėjimosi sričių amplitudę. Jis meis-
triškai sugebėjo supinti iš įvairių šaltinių kylan-
čias idėjas į bendrą visumą.

Ankstyvojoje M. K. Čiurlionio kūryboje randa-
me ir žmogaus tvėrimo motyvą. Viena iš Varšu-
vos dailės mokyklos kūrybinių užduočių – vitražų 
diptikas „Rex“ (1904). 

Pirmąjį žmogų Adomą, pagal Bibliją, Dievas 
sukūrė šeštąją dieną. Pradžios knygoje šis aktas 
aprašomas taip: Viešpats Dievas padarė iš žemės 
molio žmogų ir įkvėpė į jo veidą gyvybės kvapą, ir 
žmogus pasidarė gyva esybė. (Pr 2) Toks žmogaus 
tvėrimas iš dulkių ar molio būdingas ir kitiems 
kosmogoniniams mitams.

Tačiau ir šiame, atrodo, aiškaus siužeto diptike 
užslėpta dviguba mintis. Dievas pagal savo pa-
vidalą sukuria žmogų (il. 8), o jau vėliau žmogus, 
gyvenantis pasaulyje, toli gražu neprimenančia-
me Rojaus, saugo atmintyje dieviškąjį tvėrimo 
veiksmą ir iš akmens kuria Dievo atvaizdą. 

Tačiau diptike yra detalių, kurios gali padėti ci-
klą išsiaiškinti ir kitaip. Tvėrimo momentu dan-
guje matome mėnulio pjautuvą. Galbūt kažkokio 
fantastiško pasaulio karalius savo gyvenimo sau-
lėlydyje sukuria jaunuolį, kuriam lemta pratęsti 
savyje karaliaus gyvenimą ir išlaikyti atmintį apie 
jį, o gal net tapti tokiu pačiu karaliumi. Antrame 
paveiksle, jau saulėtekio šviesoje, šis jaunuolis 
įamžina išėjusio karaliaus vaizdą akmenyje.

„Tvanas“: nuo mistinės katastrofos
iki biblinės Nojaus arkos

Įvairių tautų mitologijoje yra daugybė pasakoji-
mų apie pasaulinį tvaną, kuris pražudė visą že-
mės gyvybę. Tai viena gausiausių mitų grupių. 
Tvanas juose yra pasaulinės reikšmės katakliz-
mas (Visatos tvanas) – žūva visa, kas gyva, arba 
išlieka labai maža dalis. Pagrindinė tokių pasa-
kojimų schema tokia: 

Dievas žmonėms siunčia tvaną kaip bausmę už 
blogą elgesį, tabu pažeidimą ar kitokias nuodėmes;
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Kai kurie žmonės perspėjami iš anksto ir imasi 
gelbėjimosi veiksmų: stato laivą ar užkopia į aukš-
čiausią kalną, medį;

Liūtis, sukėlusi tvaną, trunka tam tikrą sakrali-
nį laiko tarpą (7 ar 40 dienų, pusę metų);

Kai tvanas baigiasi ir vanduo ima slūgti, apsi-
žvalgyti išleidžiamas paukštis, parnešantis džiu-
gią žinią; 

Prasideda naujas, doresnis gyvenimas.
Tokia yra ir biblinio pasakojimo apie tvaną seka.
Lietuvių tautosakoje taip pat yra mitų apie tva-

ną. Viename iš jų Praamžius atsiuntė žmonėms 
tvaną už pasileidimą. Du milžinai – Vanduo ir Vė-
tra – griebė žemę į savo rankas ir supo ją 20 dienų 
ir 19 naktų. Atrodė, kad žuvo visa, kas gyva, bet vėl, 
kaip daugumoje mitų, išsigelbėjo pora žmonių ir po 
porą gyvūnų12.

Čiurlionio „Laiškuose Devdurakėliui“ randame 
literatūrinę užuominą į tvaną13:

Sapnavau baisų sapną, labai baisų. Buvo tamsi 
naktis, pylė šniokštė liūtis, o aplink tuštuma, tamsiai 
pilka žemė. Aš bijojau lietaus, norėjau bėgti, pabėg-
ti, bet kojos klimpo baloje. <...> O lietus didėjo, su juo 
didėjo ir baimė, ir kada norėjau rėkti ir šauktis pagal-
bos, šalto vandens srovė užpildavo man gerklę. Stai-
ga blykstelėjo mintis: viskas žemėje paskendo, viskas: 
miestai, kaimai, trobos, bažnyčios, miškai, bokštai, 
laukai, kalnai – viską užpylė vanduo.

Antrasis ciklo paveikslas yra dingęs. Autentiška 
ciklo tvarka nežinoma, tačiau siužetas pakankamai 
aiškus ir nuoseklus.

Pirmasis ciklo paveikslas ir eskizas
Į viršuje spindintį miestą kyla laiptai, keleivį pasitin-
ka sunertų rankų vartai, už kurių atsiveria klestinčio 
miesto vaizdas. Tačiau aitrios paveikslo spalvos gali 
reikšti ir deginančios kaitros išvargintą miestą, o su-
nertos rankos – melsti lietaus.

Antrojo paveikslo eskizas
Galimai antrojo paveikslo siužetą matome eskize, vaizduo-
jančiame kovą su danguje pasirodžiusiu slibinu ar gyvate. 
Kovos su drakonu istorijų yra kiekvienoje mitologijoje – ko-
voja Indra, Dzeusas, Apolonas, Zygfrydas, šv. Jurgis ir kiti 
herojai. Indros kovos su kosminiu slibinu Vritra mitas 
yra vienas seniausių indų mitologijoje. Vritra yra laiko-
mas sausros demonu, o Indros pergalė prieš jį – audros, 
išlaisvinančios slibino prarytus vandenis, alegorija. 

Trečiasis paveikslas ir eskizas
Virš slėnio, pilno žmonių (jie matosi tik eskize), ir miesto 
sienų pakibęs aitrių spalvų grėsmingas slibinas ar gy-
vatė. Piešinio pirmame plane matome išsigandusius, 
bandančius gelbėtis į skardį besikabinančius žmones.

Ketvirtasis paveikslas ir eskizas
Ketvirtajame paveiksle matome viso ankstesnių pa-
veikslų veiksmo rezultatą – miestą užklumpa galinga 
liūtis. Eskize pro pirmojo paveikslo sunertų rankų vartus 
laiptais į viršų skuba žmonių figūrėlės. 

Penktasis paveikslas ir eskizas
Penktasis paveikslas – miesto po galingos liūties vaiz-
das. Slibinas, nugramzdinęs miestą po vandeniu, virtęs 
debesiu. Eskize matome ant miesto sienos parimusią 
susimąsčiusią būtybę.

Cikle kartojasi du motyvai – iškeltų rankų 
(vartų) ir pabaisos – slibino ar gyvatės. Pirmo-
jo paveikslo rankos – idiliško gerovės miesto ar 
lietaus maldos simbolis – vėliau tampa nevil-
ties ir išgelbėjimo maldos simboliu.

Atskirai norisi pakalbėti apie mistinį slibiną 
ar gyvatę. 

Pasaulinėje mitologijoje ropliai buvo laikomi 
požemių valdovais, jie valdė atmosferos reiš-
kinius, buvo tarpininkai tarp žemės ir dangaus. 
Žalčiai ir gyvatės sieti su nesuprantamu lietaus 
atėjimu. Daugelyje mitų gyvatė laikoma tvano 
sukėlėja, nes jai pavaldi vandens stichija.

Ir lietuvių mitologijoje įvairūs ropliai, žal-
čiai, gyvatės buvo siejami su audromis ir lietu-
mi. Šiam simboliui būdingas dualizmas – vie-
nu atveju gyvatė siejama su nelaime, audra, 
katastrofa, tačiau, užklupus sausrai, būtent 
šiems gyviams buvo skiriamos apeigos, pra-
šant atsiųsti lietaus.

Ir štai po stichijos siautulio ateina ramybė, 
biblinis Nojus atnašauja auką Dievui – tai pa-
veikslas „Nojaus arka“ (1909). Tiek tema, tiek 
paveikslo pavadinimas – akivaizdi Biblijos siu-
žeto interpretacija. 

Čiurlionio „Nojaus arkoje“ matome ant kalno 
stovintį laivą, į dangų kylančius dūmus ir vaivo-
rykštės lanką danguje, simbolizuojantį Dievo 
sandorą su žmonėmis, dangaus ir žemės ryšį.

12 Dundulienė, P. Senovės lietuvių mitologija ir religija. Vilnius, 1990, p. 16.
13 Čiurlionis, M. K. Žodžio kūryba. Parengė V. Landsbergis. Vilnius, 1997, p. 72.
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14 Čia ir kitur cituojamas Šventasis Raštas: Senasis
Testamentas. Vertė J. J. Skvireckas. Vilnius, 1990.
15 Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Korespondencija
(1892–1906), p. 469.

Jehova ir Mozė: Dievas ir Pranašas

M. K. Čiurlionio studijų Varšuvos dailės mokyklo-
je metams priskiriami paveikslai Jehovos ir Mozės 
tema ir jų eskizai.

Jehova (hebr. „Aš, kuris esu“) yra Dievo vardas 
judaizme. Šį vardą pats Dievas apreiškė Mozei, 
vienam didžiausių žydų tautos pranašų. Senaja-
me Testamente šis įvykis aprašomas taip: Mozė 
<...> atėjo prie Dievo kalno Horebo. Ir Viešpats jam 
pasirodė ugnies liepsnoje iš krūmo vidurio. Jis matė 
krūmą, degantį ir nesudegantį. (Iš 3, 1–2)14 Dievas 
tarė Mozei: Aš esu, kursai esu. Mozei vedant žydų 
tautą iš Egipto, Dievas jam tarė: Trečioje dienoje 
Viešpats nužengs visos tautos akivaizdoje į Sinajaus 
kalną. (Iš 19, 11) Trečiai dienai atėjus, kai jau buvo iš-
aušęs rytas, štai pasigirdo griausmai ir ėmė žaibuoti, 
tirščiausias debesis apdengė kalną. <...> ir Viešpats 
nužengė į pačią Sinajaus kalno viršūnę, ir pašaukė 
Mozę į jo viršų. (Iš 19, 16; 19, 20) Taip Mozei buvo 

suteiktos akmeninės plokštės su 10 Dievo įsaky-
mų. Nužengdamas nuo Sinajaus kalno, Mozė nešėsi 
dvi liudijimo plokštes ir nežinojo, kad iš jo veido dėl 
pašnekesio su Viešpačiu ėjo spinduliai. (Iš 34, 29)

Atvirlaiškis „Jehova“, 1903 m. spalio 3 d. siųs-
tas broliui Povilui, ir atvirlaiškio eskizas vaiz-
duoja vandenyno platybėse išnyrantį kalną su 
ūsuoto Dievo veidu, už jo kyla saulė – galbūt 
užuomina į Šv. Rašto pasakojimą apie Dievo pa-
sirodymą anksti ryte ant Sinajaus kalno. Kaip ir 
daugumoje Čiurlionio paveikslų, ir čia Dievas su-
vokiamas kaip gamtos dalis, siejamas su krikš-
čioniams šventu Sinajaus kalnu. Toks pats vaiz-
davimo būdas matomas ir vienintelėje žinomoje 
vitražų triptiko „Jehova“ dalyje, bet nebelikę 
veido – vien kalno ir saulės motyvai. 

Viename iš laiškų Čiurlionis mini triptiką 
„Dievai“, kuris, jo nuomone, yra geras, bet ga-
lima ir geriau15. Triptikas neišlikęs, nors galimai 
siejosi su vitražų triptiko „Jehova“ eskizu, kuriame 

il. 9

Mikalojus Konstantinas
ČIURLIONIS

Vitražų triptiko
„Jehova“ eskizai

1904

Popierius, pieštukas,
akvarelė

ČDM
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matome tris beveik vienodus kalno siluetus su 
fragmentiškai pažymėtais veidais. Pirmoji trip-
tiko dalis realizuota anksčiau rodytame paveiks-
le „Jehova“. Antroji gali būti islamiškojo Alacho 
simbolis. Nuorodos į tai galėtų būti mėnulio 
pjautuvas kalno viršūnėje ir įvairiaspalvės saulės 
bei žvaigždės. Trečiojoje dalyje galima įžvelgti 
simbolinį Budos atvaizdą – mėnulio diskas už 
kalno, primenančio sėdinčią figūrą, būdingas 
Budos skulptūrėlėms (il. 9).

Kadangi biblinis pasakojimas apie Jehovą ir 
Mozę glaudžiai susijęs, tuo pačiu metu Čiurlionio 
kūryboje atsiranda ir Mozės tema. Tai viena dalis iš 
vitražų triptiko „Mozė“, triptiko eskizas (il. 10), la-
bai sunykęs ir beveik niekam nematytas paveiks-
las „Mozė“ bei du jo eskizai. 

Vitražų triptiko dalyje matome momentą, kai 
Dievas apsireiškė Mozei iš degančio ir nesudegan-
čio krūmo. Šviesos spinduliai yra nuoroda į vaiz-
duojamą asmenį. Iš vitražo eskizo matome, kad 
antrojoje dalyje buvo sumanyta Mozės istorijos 
tąsa – pasakojimas apie Dievo pasirodymą Mozei 
ant Sinajaus kalno. Smailios arkos formos piešinys 
padalytas į dvi dalis – dangiškąją ir žemiškąją. Dan-
guje virš audros debesų matome milžinišką Dievo 
veidą – niūrų, pailgą, griežtų, beveik geometrinių 
formų, ir ranką, kurios valia į apačioje esantį miestą 
sminga žaibų zigzagai. Pačioje smailios arkos vir-
šūnėje susiformavusiame trikampyje dailininkas 
įkomponavo saulę – krikščioniškąjį Dievo simbo-
lį. Apie trečiąjį paveikslą nieko nežinoma, tačiau 
temą puikiai pratęsia sunkiai įžiūrimas paveiks-
las „Mozė“ ir jo eskizai. Matome Mozę su jam 
įteiktomis Įstatymo plokštėmis dešinėje rankoje 
(eskizuose galima suskaičiuoti tuos 10 Įstatymo 
punktų), kairė ranka pakelta – taip skelbiami 10 
Dievo įsakymų. Kompozicija ir vaizdavimo prin-
cipas yra tipiškas klasikiniam šio siužeto vaizda-
vimo būdui krikščioniškoje dailėje.

Prie šios temos dera aptarti ir M. K. Čiurlio-
nio paveikslą „Regėjimas“ iš 10 paveikslų ciklo 
„Fantazijos“ (1904 / 1905) (il. 11). Daugybė in-
terpretacijų yra susiję su gyvatės ar žalčio, apsi-
vijusio T formos kryžių, simbolika.

Labiausiai paplitęs gyvatės kaip blogio sim-
bolio aiškinimas, pasitelkiant aptemusią saulę 
antrame paveikslo plane.

Kita itin dažna interpretacija – tiesioginė 
sąsaja su teosofinio mokymo simbolika. Čiur-
lionio kūrybos tyrinėtojas Feliksas Rozineris ly-
gina šį dailininko paveikslą su 1892 m. išleisto 
Helenos Blavatskajos redaguojamo teosofinio 
reviu „Le Lotus Bleu“ viršeliu (dail. Claude‘as 
Émile‘is Schuffeneckeris). Šiuos du kūrinius, 
anot tyrinėtojo, sieja tie patys kompoziciniai 
elementai – gyvatė, apsivijusi kryžių, saulės 
diskas ir jūra16. Tik nėra žinių, ar Čiurlionis ga-
lėjo matyti šį leidinį. Dar mažiau tikėtina, kad jis 
būtų ėmęsis tiesiog formaliai tapyti šio moky-
mo emblemą.

O V. Landsbergis „Regėjimo“ paveikslą aiški-
na per biblinį pasakojimą apie Mozės dykumoje 
iškeltą kryžių su variniu žalčiu17. Šv. Rašte rašo-
ma apie Mozės per dykumą vedamą žydų tautą. 
Jiems pasipiktinus Dievu, Viešpats siuntė prieš 
tautą ugninių žalčių, kuriems ėmus gelti ir dau-
geliui žmonių mirštant, jie atėjo pas Mozę ir tarė: 
Nusidėjome, nes kalbėjome prieš Viešpatį ir tave; 
melsk, kad atimtų nuo mūsų žalčius. Taigi Mozė 
meldėsi už tautą; o Viešpats jam tarė: „Padaryk 
varinį žaltį ir jį pakelk kaip ženklą: kas įgeltas į jį 
pažvelgs, liks gyvas." Taigi Mozė padirbdino varinį 
žaltį ir pakėlė jį kaip ženklą. (Sk 21, 6–9)

Tolimojo plano aptemusi saulė atveda prie 
dar vienos šio paveikslo reikšmės. Kartais šis 
Mozės kryžius su gyvate siejamas su Nukry-
žiuotuoju. Evangelijoje pagal Joną rašoma: Kaip 
Mozė dykumoje iškėlė žaltį, taip turi būti iškeltas ir 
Žmogaus Sūnus, kad kiekvienas, kuris jį tiki, turėtų 
amžinąjį gyvenimą. (Jn 3, 14–15)

Taip atsiranda sąsaja su Kristaus istorija – jo 
nukryžiavimo momentu ir saulė užtemo.

Trumpai norėčiau užsiminti apie paveikslą 
„Juozapo sapnas“, kurio lengvai atpažįstama 
simbolika nurodo į Pradžios knygoje aprašomą 
Juozapo, apdovanoto sapnų aiškinimo gebėji-
mais, istoriją. Šiame paveiksle matome sapną, 
apie kurį jis savo broliams pasakojo taip: Ma-
čiau sapne lyg kad saulė ir mėnulis, ir vienuolika 
žvaigždžių nusilenktų prieš mane. (Pr 37,9)

Sapno būsena XIX a. pab. – XX a. pr. dailinin-
kams buvo įdomi ir dažnai vaizduojama. Galbūt 
dėl tos pačios priežasties šis siužetas atsirado ir 
Čiurlionio kūryboje.

16 Roziner, F. Isskustvo Čiurlionisa. Moskva, 1993,p. 380.
17 Landsbergis, V. Čiurlionio dailė. Vilnius, 1976, p. 109.
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il. 10

Mikalojus Konstantinas
ČIURLIONIS

Vitražų triptiko
„Mozė“ eskizai

1904

Popierius, pieštukas,
akvarelė

ČDM

il. 11

Mikalojus Konstantinas
ČIURLIONIS

Regėjimas. Iš 10 paveikslų
ciklo „Fantazijos“

1904 / 1905

Popierius, pastelė

ČDM 
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Naujojo Testamento fragmentai
Keli siužetai iš
Kristaus gyvenimo

Tarp M. K. Čiurlionio piešinių galima rasti tris 
eskizus, kuriuose matome Trijų karalių iš Šv. Raš-
to motyvą. Šie trys Rytų išminčiai keliavo paskui 
žvaigždę, ieškodami gimusio kūdikėlio Jėzaus. 
Būtent šios kelionės momentas ir vaizduojamas 
eskizuose. Įdomu, kad viduramžiais šis siužetas 
buvo populiarus, tik vėliau dažnesnė tapo Karalių 
pagarbinimo scena (il. 12).

Dvi laisvosios kopijos „Kristus“ (1904) ir „Kris-
tus Alyvų kalne“ (1909) buvo nutapytos kaip do-
vanos artimiems žmonėms. Pirmasis paveikslas – 
artimam draugui iš gretimo kaimo A. Prapiesčiui, 
o antrasis – sesers Juzės tuoktuvių proga. 

Paveikslą „Kristus“ (il. 13) galima laikyti Ecce 
Homo tipo paveikslu. Tai labiau maldai skirtas pa-
veikslas, kuriame vaizduojamas erškėčiais vaini-
kuotas Kristus. Kristaus poza gali priminti ir po-
puliariąsias liaudiškas Rūpintojėlių skulptūras.

„Kristus Alyvų kalne“ nenutolsta nuo dar 
Renesanso laikais susiformavusios vaizdavi-
mo tradicijos. Tai vokiečių dailininko Heinricho 
Hofmanno paveikslo „Kristus Getsemanėje“ 
tiesioginė kopija. Šis tapybos darbas garsus tuo, 
kad yra vienas labiausiai kopijuojamų Kristaus 
paveikslų pasaulyje.

Viename iš ankstyviausių, 1903 m. eski-
zų albumėlyje randame ir vitražo piešinį, kuris 
greičiausiai siejasi su Golgotos tema. Tradiciš-
kai šiame siužete vaizduojamas kartu su dviem 
piktadariais nukryžiuotas Kristus, o jo kryžiaus 
papėdėje – Adomo kaukolė ir gedintys žmonės.

il. 12

Mikalojus Konstantinas
ČIURLIONIS

Kompozicijos eskizai
(Trys karaliai)

1904 / 1905

Popierius, pieštukas

ČDM
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Čiurlionio eskizo pačiame viršuje matome 
tris kryžius, viduriniajame dailininkas silue-
tiškai pažymėjęs Nukryžiuotojo figūrą. Apa-
čioje – liepsnų apimta kaukolė, o vienas lieps-
nos liežuvis virsta į viršun besitiesiančią ranką.

Dar viename 1904 m. piešinių lape matome 
neįgyvendinto ciklo apmatus, galimai Apoka-
lipsės tema. 

Tarp M. K. Čiurlionio paveikslų randame ir 
vieną šventąjį – „Šv. Roką“ (il. 14). Įdomi šio 
paveikslo istorija. Ilgą laiką buvo žinoma, kad 
„Šv. Rokas“ buvo tapytas Jurbarko bažnyčios už-
sakymu. Apie paveikslą rašė sesuo Jadvyga Čiur-
lionytė savo atsiminimuose: Kažin koks kuni-
gas, gal Jurbarko klebonas <...> užsakė Čiurlioniui 
Švento Roko paveikslą. Ilgai brolis rausėsi po mal-
daknyges ir giesmynus, norėdamas ištirti Šv. Roko 
asmenybę, ir buvo gerokai susirūpinęs. Pagaliau 
rado vieną paveiksliuką, kuriame šis Šventasis buvo 
pavaizduotas elgeta su įprastu atributu – šunimi, 
laikančiu duonos bandelę dantyse ir paduodančiu 
ją Rokui18 (il. 15). Tokį siužetą ir nutapė Čiurlionis, 
o paveiksle atsirado net šeimos šuo Liamoriukas. 
Įdomi paveikslo pristatymo užsakovui istorija – 

kartu su broliais pasidirbęs laivelį, Čiurlionis Ne-
munu jį nuplukdė į Jurbarką.

Ties tuo žinios apie paveikslą ir baigėsi, ilgą 
laiką jis buvo laikomas dingusiu, o muziejinin-
kai vis be rezultatų jo ieškojo. Vėliau buvo suži-
nota, kad Jurbarko bažnyčiai paveikslas netiko 
ir buvo perduotas Kaimelio bažnyčiai. Paieškos 
po įvairius kaimelius tęsėsi, kol paaiškėjo, kad 
netoli Jurbarko yra kaimelis, kurio pavadinimas 
ir yra Kaimelis. Ten viename iš šoninių altorių 
ir kabojo Čiurlionio „Šv. Rokas“, šiuo metu dėl 
saugumo atsidūręs Čiurlionio galerijoje.

Pabaigoje norėtųsi pakalbėti apie angelus – 
turbūt dažniausią motyvą ir simbolį M. K. Čiur-
lionio kūryboje. Angelo samprata daugelyje 
religijų yra panaši, angelas suvokiamas kaip 
tarpininkas tarp Dievo ir žmogaus, Dievo pa-
siuntinys, dvasinė būtybė. Nors XX a. pradžio-
je krikščioniškoji ikonografija buvo benykstanti, 
tačiau angelų motyvas išliko populiarus simbo-
listų mene. <...> Čia jis įgavo naujų pavidalų ir 
reikšmių; įkūnijo priešpriešą materijai, aukštes-
niąją būtį ar net aukščiausią žmogaus dvasinės 
evoliucijos pakopą19.

il. 13

Mikalojus Konstantinas
ČIURLIONIS

Kristus

1905

Drobė, aliejus

ČDM

18 Čiurlionytė, J. Atsiminimai apie M. K. Čiurlionį. Vilnius, 1970, p. 104–105.
19 Norkutė, R. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis: „Illuminare coloro 
che sono in camino“. Il demone della modernita. Parodos katalogas. 
Rovigo, 2015, p. 82.
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Čiurlionio paveiksluose angelo simbolis yra 
labai daugiaprasmis, kartais turintis sąsa-
jų su religiniais pasakojimas, bet dažniausiai 
laisvas nuo bet kokių ikonografinių normų. 
Čiurlionio angelai belyčiai, kartais maksimaliai 
suabstraktinti, labiau siejasi su krikščioniško 
angelo kaip dvasinės būtybės įvaizdžiu20.

Žvelgiant į „Aukos“ (il. 16) paveikslą, pir-
miausia kyla asociacija su bibline Kaino ir 
Abelio, atnašavusių aukas Viešpačiui, istorija. 
Gali būti, kad pirminė idėja tokia ir buvo, ta-
čiau visa paveikslo reikšmė labai daugiapras-
mė. Angelas, kaip tarpininkas tarp Dievo ir 
žmogaus, gali ir priimti atnašaujamą auką, ir 
ne. Tai parodo šviesūs dūmai, kylantys į dan-
gų, ir juodi – besileidžiantys žemyn. Papildo-

mos prasmės suteikia iš daugybės saulučių 
susidarantis ratas, galintis simbolizuoti vie-
novę, Absoliutą, tobulybę. Kita vertus, romė-
nų mitologijoje deivė Fortūna taip pat kartais 
vaizduojama su sparnais, o ši elipsė gali sim-
bolizuoti ir likimo ratą.

Angelas Čiurlionio paveiksluose gali būti 
ne tik tarpininkas, bet ir dieviškumo perso-
nifikacija arba Pasaulio dvasia. „Žvaigždžių 
sonatos“ paveiksle „Andante“ (1909) dieviš-
kumo simbolio  – auksinio trikampio – fone 
žvaigždėtu tiltu virš planetų kamuolių žengia 
stilizuotas angelas. Šis motyvas gali ateiti ir 
iš C. Flammariono raštų, nes šis astronomas 
kuriančios pasaulio dvasios klausimui skyrė 
nemažai dėmesio (il. 17).

il. 14

Mikalojus Konstantinas
ČIURLIONIS

Šv. Rokas

1907

Kaimelio (Šakių raj.) Šv. Arkangelo Mykolo
bažnyčios nuosavybė

il. 15

Šv. Rokas

Šventas paveikslėlis

20 Ten pat, p. 82.
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il. 17

Mikalojus Konstantinas
ČIURLIONIS

Andante eskizas
„Sonatai Nr. 6
(Žvaigždžių sonatai)“

1908 

Popierius, pieštukas

ČDM

il. 16

Mikalojus Konstantinas
ČIURLIONIS

Auka

1908

Kiniškas šilko popierius, 
spalvotas fluorofortas

ČDM 
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il. 18

Mikalojus Konstantinas
ČIURLIONIS

Angelėliai (Rojus)

1909

Kartonas, tempera

ČDM
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il. 19

Mikalojus Konstantinas
ČIURLIONIS

Fantazija (Demonas)

 1909

Kartonas, tempera

ČDM 

il. 20

Mikalojus Konstantinas
ČIURLIONIS

Angelas

1904 / 1905

Popierius, pastelė

ČDM
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Paveiksluose „Angelėliai (Rojus)“ (il. 18) ir „An-
gelas (Angelo preliudas)“ (abu 1909) išryškėja 
žmogaus dvasios ir jos tolimesnio likimo tema. 

Daugumoje religijų rojus yra palaimingos 
pirmykštės ir galutinės būsenos įvaizdis. Krikš-
čionybėje – tai teisiųjų sielų buveinė. Čiurlionis 
rojų vaizduoja ne kaip baigtinę būseną – laiptai, 
kylantys į viršų ir jungiantys pievą su dangumi, 
leidžia suprasti, kad dar yra galimybių tobulėti. 
Tai kelionė į aukščiausiąją nuskaidrėjusios sie-
los būseną – dvasios pilnatvę.

Panašios prasmės ir simbolikos yra „Angelo 
preliudas“. Rausvoje saulėlydžio šviesoje įvai-
riaspalviai angelai keliauja šį ir anapusinį pasau-
lį jungiančiais tiltais ir kyla tobulėjimo laiptais 
aukštyn. Kompozicijoje dominuoja ant uolos sė-
dintis angelas su vaivorykštiniais sparnais, tarsi 
stebintis šį tobulėjimo procesą. Eskizuose jis turi 
ir demoniškų bruožų – sėdi vienišas tarp kalnų, 
susirūpinęs ir pasirėmęs galvą.

Čiurlionio kūryboje galime rasti porą pa-
veikslų, sietinų su demono motyvu. 

Įvairiose religijose demonas yra dvasinė bū-
tybė, užimanti tarpinę padėtį tarp Dievo ir žmo-
gaus. Jis gali lemti žmonių likimus ir kosminį 
vyksmą, bet dažniausiai veikia žmogaus nenau-
dai. Krikščionybėje demonas yra blogio įsikūni-
jimas, piktoji dvasia. Demonais laikomi ir puolę 
angelai, sukilę prieš Dievo valią.

21 Ten pat, p. 82.

Paveiksle „Fantazija (Demonas)“ (1909) (il. 19) 
matome tamsos miestą su niūriais pastatais 
ir bokštu, primenančiu biblinį Babelio bokštą. 
Pačiame centre, išskleidęs šikšnosparnio spar-
nus, stovi pats tamsusis miesto valdovas – lyg 
dvasia, pasipriešinusi amžinajam vyksmui ir 
tapusi demonu.

Amžininkai liudija, kad šis paveikslas yra 
kurtas kaip scenografijos eskizas.

O ankstyvajame paveiksle „Angelas“ (1904 / 
1905) (il. 20) vyrauja kita nuotaika, tai labiau 
puolęs atstumtas angelas šviesioje baltaspar-
nių angelų erdvėje. Šis kontrastas pabrėžia 
tamsiojo angelo vienišumą, liūdesį ir skausmą. 
Jis daugiau nebėra to švytinčio rojaus gyvento-
jas, tik atstumtasis.

Čiurlionio angelai dvasiniu taurumu nutols-
ta nuo simbolistinių angelų. Jie peržengia vienos 
religijos, filosofijos ar mitų ribas ir yra tik simbo-
lių transformacija ir adaptacija čiurlioniškame 
pasaulyje21.

Čiurlionis, būdamas kosmopolitiškų pažiū-
rų, domėjosi ir savo kūryboje panaudojo tiek 
tradicinių, tiek egzotinių religijų bei mokymų 
motyvus, simboliką, idėjas. Religinių motyvų 
jo kūryboje pakankamai daug, tik ne visada jie 
akivaizdūs, dažnai užmaskuoti, atsiranda der-
mėje su kitomis menininko interesų sritimis. 
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Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus 
Liaudies meno skyriaus Vaizduojamosios dailės 
rinkinyje saugoma apie 300 XVIII–XIX a. lietuvių 
medžio raižinių1, kurių kaip sukūrimo vietovė daž-
niausiai įvardijama Žemaitija. Šiame straipsnyje 
bus aptariami keli įdomesni šių žemaitiškų medžio 
raižinių pavyzdžiai. Nacionalinio M. K. Čiurlionio 
dailės muziejaus liaudies medžio raižinių rinkinys 
bus glaustai palygintas su kitų Lietuvos muziejų 
rinkiniais bei Lenkijos medžio raižinių rinkiniu, 
saugomu Varšuvos nacionaliniame muziejuje, 
kur sukaupta apie 140 XVI–XIX a. medžio raižinių.

Lietuvos muziejų kontekste Nacionalinio 
M. K. Čiurlionio dailės muziejaus liaudies medžio 
raižinių rinkinys gausiausias. Pavyzdžiui, Lietu-
vos nacionaliniame muziejuje saugoma apie 40, 
Lietuvos nacionaliniame dailės muziejuje – 28, 
Žemaičių muziejuje „Alka“ – 17, Šiaulių „Auš-
ros“ muziejuje – apie 70 medžio raižinių. Jie 
datuojami XVIII–XIX a. (keletas raižinių spausti 
XX a., tačiau jiems atspausti naudotos autentiškos 

VAIZDINIAI PASAKOJIMAI
XVIII–XIX A. ŽEMAIČIŲ
MEDŽIO RAIŽINIUOSE 

Vilma Kilinskienė
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, 
Liaudies meno skyrius, rinkinio saugotoja

XVIII–XIX  a. medžio raižinių klišės). Siužetai 
religiniai. Skirtinguose muziejuose dažniausiai 
kartojasi tie patys, tik skirtingai paspalvinti at-
spaudai, bet yra ir viena kita išimtis. Pavyzdžiui, 
Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus ko-
lekcijoje nėra Lietuvos nacionaliniame dailės mu-
ziejuje saugomo A. Vinkaus-Vitkausko „Adomo ir 
Ievos“ (XIX a. II p., LNDM LM 433) ar monogramis-
to W. E. „Šv. Martyno“ (1760 m., LNDM LM 434) 
atspaudų, Šiaulių „Aušros“ muziejuje saugomos 
„Madonos su Kūdikiu“ (XIX a., ŠAM D – T 51) at-
spaudo. Visų išvardintų muziejų rinkiniuose kartu 
su raižiniais saugoma ir po vieną ar keletą klišių.

Varšuvos nacionalinio muziejaus kolekcijoje 
ankstyviausi medžio raižiniai datuojami 1505–
1600 m. Tai – popierinės sienų dangos fragmen-
tai, rasti ant tinkuotų sijų po gotikinėmis lubomis 
Teisės kolegijoje (Collegium Iuridicum) Krokuvoje. 
1550–1650 metais lenkai datuoja popierinės sienų 
dangos2 fragmentus iš Białynino kaimo bažnyčios 
(iš viso iš ten yra trys sienų dangos pavyzdžiai). 

1 Įskaičiuoti ir to paties atspaudo skirtingi spalviniai variantai.
2 Lenk. kołtryna (it. coltre, coltrina) – sienų danga iš audinio arba 
popieriaus, naudota lenkų didikų namuose XVI–XIX a. Lietuvoje šią
paskirtį XVIII–XIX a. turtingesniųjų namuose atliko medžio raižinio 
technika dekoruoti vadinamieji abieciai.
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Du medžio raižinio technika dekoruoti sienų dangos 
pavyzdžiai, tik sukurti jau XIX a., yra ir Nacionalinio 
M. K. Čiurlionio dailės muziejaus liaudies medžio 
raižinių kolekcijoje (il. 1, il. 2). Įdomu, kad abu šie 
tapetai (abieciai), kaip ir nemaža dalis religinių 
siužetų raižinių, yra abiejų muziejų kolekcijo-
se. Taip atsitiko dėl P. Galaunės minimo Lietuvos 
dvaruose ir vienuolynuose apsilankiusio ir raižinių 
lentas ten aptikusio bei įvertinusio senovės liau-
dies meno mėgėjo, kuris šias klišes išgabeno į Varšu-
vą. /.../ Išgabentos raižybinės lentos pateko į geriau-
sio Varšuvos spaustuvininko Zigmo Lazarskio rankas, 

jis 1921 m. padarė naujus iš tų lentų atmušimus, 
pridėjęs prie esamų 42 lietuviškų dar 24 panašius 
lenkiškus raižinius, ir išleido šį rinkinį 62 egzemplio-
riuose3. 1924 m. Kauno meno mokyklos mokytojo 
dailininko Jono Janulio parvežtą vieną šio rinkinio 
egzempliorių įsigijo Valstybės muziejus4. Taip lie-
tuviški medžio raižiniai pasklido Lenkijoje, o len-
kiškų atsirado Lietuvoje.

Tiek Varšuvos nacionaliniame muziejuje sau-
gomuose raižiniuose, tiek ir mūsų bei kitų Lie-
tuvos muziejų kolekcijose dominuoja religiniai 
siužetai. Lenkijoje išsiskiria vos vienas kūrinys 

3 Galaunė, P. Lietuvių liaudies raižinių katalogas. Kaunas: Valstybės spaustuvė, 1927, p. 5.
4 Kilinskienė, V. Lietuvių liaudies medžio raižiniai. Baltas kambarys. 2020, Nr. 6, p. 24.

il. 1

Nežinomas autorius

Tapeto (Abieciaus) raštas

Atspausta 1921 m. nuo XVIII a. II p. klišės

Medžio raižinys

ČDM

il. 2

Nežinomas autorius

Tapetas (Abiecius). Vaza su gėlėmis

Atspausta 1921 m. nuo 1830–1838 m. klišės

Medžio raižinys

ČDM
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kita tema. Tai – nežinomo lenkų medžio raižy-
tojo sukurta kompozicija „Milicja Krakowska w 
1848 roku“ („Krokuvos milicija 1848 m.“) (il. 3). 
Mūsų muziejaus kolekcijoje nereliginio turinio 
siužetų visai nėra (tik pora nesiužetinių dekora-
tyvaus pobūdžio jau minėtų tapetų / abiecių).

966 m. krikščionybę priėmusioje Lenkijoje 
katalikybė įsišaknijo anksčiau nei Lietuvoje, ta-
čiau XVIII a. jau ir pas mus ji buvo giliai suleidusi 
šaknis5 ir reiškėsi tiek vidiniais, tiek išoriniais pa-
maldumo ženklais, tarp kurių reikšmingą vietą 
užėmė religinio turinio XVIII–XIX a. žemaitiški 
medžio raižiniai.

Religinio meno funkcija visais laikais pirmiausia 
buvo (ir šiandien tebėra) kultinė6, tad tikėtina, kad 
tiek lenkų, tiek žemaičių kaimo trobesių sienas bei 
lietuviškų kraitinių skrynių antvožus puošę medžio 
raižiniai7  buvo naudojami ir maginei apsaugai, 
asmeninėms tikinčiųjų pamaldumo praktikoms. 

Ypač aktualu tai buvo nepajėgiantiems lankytis toli 
nuo namų esančiose bažnyčiose8.

Kaip lietuviškų medžio raižinių plitimo cen-
trus seminare „Tradicinė liaudies grafika: me-
džio raižiniai“ (Kretingos muziejus, 2013) liau-
diškojo paveldo tyrinėtoja dr. Alė Počiulpaitė 
įvardijo Kretingą ir Darbėnus9, o Kretingos 
muziejaus vyr. muziejininkė istorikė Danu-
tė Šorienė „Kretingos krašto enciklopedijoje“ 
tarp vietovių, kuriose buvo kuriama daugiau-
sia medžio raižinių, mini ir Telšius bei Žemaičių 
Kalvariją10. Žemaičių Kalvarijoje buvusi medžio 
raižinių mokykla aprašyta XIX a. I p. kraštotyri-
ninko Liudviko Adomo Jucevičiaus (1813–1846) 
tyrinėjimuose. Atspaudų ir išraižytų lentų rasta 
ne tik jau minėtose vietovėse, bet ir Skuode, Jo-
niškyje, Šaukėnuose. Kitose etnografinėse Lie-
tuvos srityse senųjų XVIII–XIX a. medžio raiži-
nių beveik neaptikta11.

5 Beresnevičius, G. Pagonybė. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos kul-
tūra: tyrinėjimai ir vaizdai. Vilnius: Aidai, 2001, p. 452–453.
6 Beltingas, H. Kūrinys kontekste. Meno istorijos įvadas. Vilnius: 
Alma Littera, 2002, p. 224–241.
7 Lietuvių liaudies menas: grafika, tapyba. Sud. Galaunė, P. Vilnius: 
Vaga, 1969, p. VIII.
8 Urbonienė, S. Religinė liaudies skulptūra Lietuvoje XIX a.–XX a. 
I pusėje. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2015, p. 30.

il. 3

Nežinomas Lenkijos
medžio raižytojas

Krokuvos milicija

1848

Spalvintas medžio raižinys

MNW

9 Šeškevičienė, I. Atgimsta medžio raižymo tradicija. Smiltys („Pajū-
rio naujienų“ priedas). 2013 10 11, Nr. 10 (184), p. 9–10.
10 Šorienė, D. Grafika. Raižiniai. Kretingos krašto enciklopedija. Pri-
eiga per internetą: https://www.kretvb.lt/enciklopedija/kultura/
etnokultura/liaudies-daile/raiziniai/ [Žiūrėta: 2022 01 24]
11 Ten pat.
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Tematiškai religinio turinio žemaičių medžio 
raižinius galima suskirstyti į tris kiekybiškai pa-
našios sudėties grupes: mariologinius, kristo-
loginius ir hagiografinius bei biblinius siužetus.

Mariologiniuose siužetuose vaizduojamas 
Švč. Mergelės Marijos karūnavimas, Ėmimas į 
dangų, Aušros Vartų Gailestingumo Dievo Mo-
tinos paveikslo išgelbėjimas 1715 m. Vilniaus 
gaisro metu12. Raižytojų mėgti ir Sopulingo-
sios Dievo Motinos, Pietos, Loreto Dievo Moti-
nos, Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės siuže-
tai. Švč.  Mergelę Mariją matome ir scenose su 
šv. Ona, kur pastaroji vaizduojama iš atverstos 
maldaknygės mokanti Mergelę Mariją (il. 4). 
Lietuvoje šis siužetas išpopuliarėjo spaudos 
draudimo metais, nes šv. Ona lietuviams siejosi 
su Motinos mokytojos įvaizdžiu13.

Kajetono Grigalausko raižinyje „Sopulingoji 
Dievo Motina“ (il. 5) Marija vaizduojama sukry-
žiavusi rankas ant krūtinės, į kurią susmigę sep-
tyni kalavijai. Šie kalavijai simbolizuoja septynis 
Dievo Motinos sielos skausmus: Simeono pra-
našystę apie Mesiją, bėgimą su Sūnumi į Egip-
tą, dvylikamečio Jėzaus paieškas, Jam pasilikus 
šventykloje, kryžių nešančio Sūnaus sutikimą, Jė-
zaus mirtį ant kryžiaus, mirusio Atpirkėjo laikymą 
ant kelių ir Jo laidojimą Kalvarijos uoloje14.

Vienas iš sopulių – bėgimas į Egiptą (il. 6) – 
taip pat buvo medžio raižytojų pamėgtas siu-
žetas, kuriame, kaip ir grįžime iš Egipto (il. 7), 
matome Švč. Mergelę Mariją drauge su šv. Juo-
zapu ir Jėzumi.

Bene įspūdingiausias Dievo Motinos vaizdi-
nys žemaičių medžio raižiniuose – Pieta (il. 8). 

il. 4

Nežinomas autorius

Švč. Mergelės Marijos auklėjimas

XIX a.

Spalvintas medžio raižinys

ČDM

il. 5

Kajetonas Grigalauskas

Sopulingoji Dievo Motina

XIX a.

Spalvintas medžio raižinys

ČDM

12 Lietuviškoji enciklopedija, II t. Kaunas: Spaudos fondas, 1934, p. 
350–358.
13 Kargaudienė, A. Šv. Ona ir jos vaizdavimas liaudies mene. Lietuvių tau-
todailės ir etnokultūros metmenys. Kaunas: Technologija, 1997, p. 88.

14 Kilinskienė, V. XVIII–XIX a. žemaičių medžio raižiniai: sociokultūri-
nis žvilgsnis. Menotyra. 2022. T. 29. Nr. 1, p. 22.
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il. 6

Nežinomas autorius

Bėgimas į Egiptą

XIX a.

Medžio raižinys

ČDM

il. 7

Nežinomas autorius

Grįžimas iš Egipto

XVIII a. II p.

Medžio raižinys

ČDM
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il. 8

Nežinomas autorius

Pieta

XIX a.

Medžio raižinys

ČDM
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Tai – ant kelių nuo kryžiaus nuimtą Sūnų lai-
kanti gedinti Motina. Glaudų Motinos ir Sūnaus 
ryšį akcentuojančioje kompozicijoje pabrėžiama 
Mergelės vaidmens Atpirkime reikšmė.

Pasibaigus žemiškajam gyvenimui, Švč. Mer-
gelė Marija pirmoji iš žmonių buvo prikelta iš 
mirusiųjų, su kūnu ir siela paimta į dangų ir ten 
karūnuota, dalyvaujant Švč. Trejybei (il. 9).

Kristologiniuose siužetuose vyrauja Kris-
taus kančios istorijos, kurių gausoje pasitaiko 
vos keletas kitokių ikonografinių tipų ir siuže-
tų, pavyzdžiui, gimusio Jėzaus pasveikinimas 
(il. 10), Mesijo krikštas (il. 11) ar laiminantis Jė-
zus (il. 12).

Kristaus kančios temų ratą sudaro Jėzaus Na-
zariečio, kryžių nešančio Jėzaus, Kristaus tarp 
kankinimo įrankių, Kristaus dėjimo į karstą siu-
žetai. Gausiausia šios siužetinės grupės dalis – 
Nukryžiuotojo atvaizdai, iš kurių norėtųsi išskirti 

1830 m. išraižytą „Nukryžiuotąjį“ (il. 13), Juozo 
Timuko nufotografuotą 1938 m. etnografinės 
ekspedicijos Žemaitijoje metu.

Šiame raižinyje regime ne tik Lietuvoje, bet ir Va-
karų Europoje reto simbolinio ikonografinio Gyvy-
bės medžio tipo Nukryžiuotąjį. Pranciškoniškosios 
aplinkos ir Vokietijos grafikos įtakoje15  nežinomo 
Lietuvos autoriaus sukurtas raižinys išskirtinis tiek 
savo kompozicija, tiek turiniu.

Tarp iš bendro pagrindo su kryžiumi išaugusio 
vynmedžio lapijos ir vynuogių kekių įkomponuo-
ti medalionai, vaizduojantys Jėzaus apaštalus su jų 
kančios atributais. Kampuose pavaizduoti keturi 
evangelistai – Jėzaus istorijos liudininkai ir metraš-
tininkai. Lietuvoje vienintele iki šiol žinota ir me-
notyrininkų analizuota kompozicija su Nukryžiuo-
tuoju, vynmedžiu ir visais apaštalais laikytas XVIII a. 
Raguvėlės bažnyčios paveikslas „Nukryžiuotasis 
ant vynmedžio ir apaštalų kankinystė“16 (il. 14). 

il. 9

Nežinomas autorius

Marijos karūnavimas

XVIII a. II p.

Spalvintas medžio raižinys

ČDM

il. 10

Nežinomas autorius

Išminčių pagarbinimas

XVIII a. I p.

Medžio raižinys

ČDM

15 Kilinskienė, V. Krikščioniškieji tikėjimo slėpiniai ir atskleistys me-
džio raižinyje „Nukryžiuotasis“. LOGOS religijos, filosofijos, kompara-
tyvistikos ir meno žurnalas. 2022. Nr. 110, p. 201.

16 Šurkutė, I. XVII–XVIII amžiaus Nukryžiuotojo altoriai Lietuvoje: 
atvaizdo prasmės retabulo kontekste. Daktaro disertacija. Kaunas: 
Vytauto Didžiojo universitetas, 2016, p. 54; Tarandaitė, D. Lietuvos 
sakralinė dailė XI–XX a. pr. I tomas. Tapyba, skulptūra, grafika. Vil-
nius: Lietuvos dailės muziejus, 2003, p. 137.
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il. 11

Nežinomas autorius

Jėzaus krikštas

XIX a.

Medžio raižinys

ČDM

il. 12

Samuelis Stefanovas

Pasaulio Išganytojas

XVIII a. I p.

Spalvintas medžio raižinys

ČDM
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il. 13

Nežinomas autorius

Nukryžiuotasis

1830

Medžio raižinys

Juozo Timuko
nuotrauka, 1938

ČDM

il. 14

Nežinomas Lietuvos 
dailininkas

Nukryžiuotasis
ant vynmedžio

XVIII a.
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Vakarų Europoje tokio tipo pavyzdžiu galima laikyti 
Matthäuso Schmido medžio raižinį „Nukryžiuo-
tasis ant vynmedžio ir apaštalai“(1653–1680)17 
(il. 15). 

J. Timuko nufotografuotas medžio raižinys 
„Nukryžiuotasis“ kompozicija ir turiniu gretin-
tinas su šiais kūriniais, tačiau reikėtų atkreipti 
dėmesį į dar vieną jame esantį prasminį elemen-
tą, kurio nėra minėtuose Lietuvos ir Vokietijos 
kūriniuose. Tai – po lemtingą Adomo klaidą pri-
menančia kaukole įkomponuotas lotyniškas Di-
džiojo šeštadienio Rytmetinės atliepo fragmen-
tas: „QVOD.OMNES.QUI.TRANSITIS.PERVIAM / 
ATTENDITE et VIDETIS.EST DOLOR. / SIMILIS.SI-
CVR.DOLOR.JESV“. Atliepo teksto vertimą į lie-
tuvių kalbą yra pateikęs kunigas Adolfas Saba-

liauskas: O jūs visi, kurie einate keliu, pažvelkite ir 
matykite, ar yra skausmas kaip mano skausmas18.

Drauge su atliepo tekstu vaizdinis kūrinio 
siužetas atspindi Didžiajam šeštadieniui būdin-
gus apmąstymus: Jėzaus Kristaus atperkamąją 
auką – jo kančią ir mirtį bei artėjančio Prisikėli-
mo nuojautą. Raižinyje nėra siekiama perteikti 
istorinio Jėzaus kančios naratyvo. Tai teologi-
nė Kristaus kančios interpretacija, orientuota į 
Didžiojo šeštadienio slėpinio atsiskleidimą, ti-
kintiesiems kontempliuojant kūrinio turinį.

Biblinių ir hagiografinių siužetų raižiniuose re-
gime istorijas apie Pasaulio sutvėrimą, Ievos gun-
dymą, Adomo ir Ievos išvarymą iš rojaus, Abelio 
nužudymą, Nojaus arką, Jėzaus gimimą, Jo krikš-
tą, šventosios Šeimos bėgimą į Egiptą ir grįžimą iš 
jo, Paskutinę vakarienę, Paskutinį teismą Juoza-
pato slėnyje bei šventųjų vyrų ir moterų gyveni-
mus, turėjusius tapti pavyzdžiu tikintiesiems.

Vienas tokių pavyzdžių – penkių šventųjų 
paveikslas, išraižytas Aleksandro Vinkaus-Vit-
kausko (1932–1912), kurio dirbtuvė Darbėnuose 
buvo vienas svarbiausių medžio raižinių plitimo 
ir raižytojų rengimo centrų. Raižinyje vaizduoja-
mi šv. Juozapas, šv. Jonas Nepomukas, šv. Igna-
cas Lojola, šv. Barbora ir šv. Apolonija (il. 16).

Šv. Juozapas – Švč. Mergelės Marijos su-
žadėtinis, Jėzaus „žemiškasis tėvas“ – nuo-
lankaus Dievo valios priėmimo ir atsidavusio 
vykdymo pavyzdys19. Jėzuitų ordino steigėjas 
šv.  Ignacas Lojola rodė tikintiesiems nenuils-
tančio Dievo žodžio skleidėjo, tikėjimo bran-
dumo ir kasdienio liudijimo pavyzdį. Pažymė-
tina, kad XIX a. Juozapo Zavadskio spaustuvėje 
Vilniuje išleistuose „Šventųjų gyvenimuose“ 
pasakojama, jog būtent skaitydamas šventų-
jų gyvenimus (juos pradėjo skaityti sužeistas 
kare, neturėdamas jokių „pasaulietiškų kny-
gų“, taigi ir pasirinkimo, ką skaityti) šv. Ignacas 
Lojola persimainė – apšvietus Dievo malonei, 
tapo Viešpaties pasekėju20. Šventieji kankiniai 
Barbora, Jonas Nepomukas ir Apolonija mokė 
išlikti ištikimais Dievui bet kokiomis, net ir di-
džiausios kančios ar mirties sąlygomis. Jie, kaip 
ir su kankinystės atributais „Nukryžiuotojo“ 
kompozicijoje pavaizduoti apaštalai, tikintie-
siems tapo nepalaužiamo tikėjimo pavyzdžiais.

il. 15

Matthäus Schmid

Nukryžiuotasis ant
vynmedžio ir apaštalai

1653–1680

Medžio raižinys

NGNM

17 Geisberg, M. The German Single-leaf Woodcut 1600–1700: a picto-
rial catalogue. Volume 2. New York: Abaris Books, 1977, p. 541.
18 Sabaliauskas, A. Didžioji savaitė lotyniškai ir lietuviškai. Kaunas: 
Spindulys, 1930, p. 274.

19 Gywenimai szwentujų surasziti del kiekwienos dienos par wisus 
metus. Vilnius: Juozapo Zavadskio spaustuvė, 1859, p. 77–79.
20 Ten pat, p. 89.
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il. 16

Aleksandras Vinkus-Vitkauskas

Šv. Juozapas, šv. Jonas Nepomukas, šv. Ignacas 
Lojola, šv. Barbora ir šv. Apolonija

XIX a.

Spalvintas medžio raižinys

ČDM
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Kankinystės tema plėtojama ir XVIII a. II p. 
nežinomo raižytojo sukurtoje kompozicijoje 
„Šv. Sofija su dukterimis“ (il. 17), kurios cen-
tre pavaizduota katalikų ir ortodoksų šven-
toji, vargstančiųjų ir liūdinčiųjų užtarėja Sofi-
ja, apglėbusi tris savo dukteris. Anksti tapusi 
našle šventoji Sofija laikoma ir liūdinčių našlių 
globėja, ypač viduramžiais žmonės prašydavo 
jos užtarimo. Už krikščionybės neišsižadėjimą 
imperatoriaus Adriano paliepimu nukankintos 
šv. Sofijos dukterys vaizduojamos su kankinys-
tės simboliu – palmės šakelėmis. Legenda pa-
sakoja, kad, praėjus trims dienoms po dukras 
ištikusios tragedijos, buvo nužudyta ir pati prie 
dukterų kapo besimeldusi šv. Sofija. Legenda 
apie šv. Sofiją ir jos dukteris simboliškai įvaiz-
dina pirmame šv. Pauliaus laiške korintiečiams 
esantį „Himną Meilei“, mat jos dukterų vardai 
nurodo tris šiame laiške akcentuojamas dieviš-
kąsias dorybes – tikėjimą, viltį ir meilę: Dabar 
mes regime lyg veidrodyje, mįslingu pavidalu, o 
tuomet regėsime akis į akį. Dabar pažįstu iš dalies, 
o tuomet pažinsiu, kaip pats esu pažintas. [„So-
fija“ graikiškai reiškia išmintį, pažinimą.] Taigi 
dabar pasilieka tikėjimas, viltis ir meilė – šis tre-
jetas. (1 Kor 13: 12, 13a)

Visas šias dorybes apima tikėjimas, kuris 
pergalinga gaida suskamba šv. Vincentą Fererą 
vaizduojančioje kompozicijoje (il. 18), kur ma-
tome žmogiškojo pavidalo netikėjimo alegoriją 
‒ šėtoną, nugalėtą šio šventojo21. Įdomi šio siu-
žeto sanpyna su lietuvių folkloru. Šv. Vincento 
Ferero, kaip egzorcisto, gyvenimo faktai (Jono 
iš Nanto ir velnio apsėstos moters istorija22) 
Lietuvoje įkvėpė vietos dvasiai artimesnius 
liaudiškus pasakojimus apie Vincento kovą su 
Nelabuoju. Viename iš pasakojimų plėtojamas 
naratyvas apie girtų kūmų pamestą vaiką (ti-
krąjį Vincentą) ir vietoj jo tėvams parvežtą vel-
nią. Tėvai netikrą vaiką velnią auginę iki trisde-
šimties metų, o jis vis iš lopšio nelipęs. Tuomet 
sapne tikrajam Vincentui buvę liepta eiti tėvų iš 
velnio vaduoti. Kai, suradęs tėvus ir jų apsime-
tėlį sūnų, šventasis griebęs velniui už plaukų, 
šis susirietęs, sucypęs iš skausmo, pajuodęs vi-
sas, o ant galvos jam ragai atsiradę23.

Tokie krikščioniškojo ir liaudiškojo klodų 
persipynimai žemaičių medžio raižiniuose liu-
dija darnų, nepriešpriešišką tradicinės kultūros 
ir krikščionybės santykį to meto Žemaitijoje.

Raižytojų mėgtos ir raižiniuose dažnai sutin-
kamos šventųjų Jurgio, Onos, Barboros, Kotry-
nos, Elenos, Jono Nepomuko, Juozapo, Antano 
Paduviečio, Kazimiero, Mikalojaus Miriečio, 
arkangelo Mykolo, evangelisto Mato, apašta-
lų Petro ir Pauliaus, Jokūbo, Pilypo, Teklės is-
torijos. Rečiau, bet taip pat raižytos šventųjų 
Petronėlės, Daratos, Marijos Magdalietės, Ro-
zalijos, Lauryno, Pranciškaus Asyžiečio, Juditos, 
Agotos, Anupro gyvenimo akimirkos.

Švč. Mergelės Marijos, Jėzaus Kristaus, šven-
tųjų vyrų ir moterų gyvenimo ir tikėjimo istori-
jos, bibliniai pasakojimai ‒ pagrindinis ir bene 
vienintelis žemaitiškų medžio raižinių išei-
ties taškas. Nešakotų medžių lentose raižyto-
jų įvaizdintose istorijose dominuoja liaudiška 
mitopoetika ir pirmykščio mąstymo archeti-
pai. Raižiniams būdinga frontali kompozicija, 
plokštuminis, dekoratyvus vaizdo ar siužeto 
plėtojimas, stilizuotas piešinys, kresnos, ne-
retai deformuotos figūrų proporcijos, statiška 
anatomija, schematiški judesiai. Spalvinėje ir 
ornamentinėje stilistikoje persipina primi-
tyvistinės ir barokizuotos bažnytinės dailės 
išraiškos formos, o psichologinė personažų 
charakteristika artimiausia liaudiškai pasau-
lėjautai. Medžio raižiniuose savamokslis že-
maičių raižytojas sujungė senąją vietos pasau-
lėvoką, valstietišką folklorą su kanonizuotais 
krikščionybės vaizdiniais ir giliašakne europie-
tiška kultūra.

21 Kilinskienė, V. XVIII–XIX a. žemaičių medžio raižiniai: sociokultūri-
nis žvilgsnis. Menotyra. 2022. T. 29. Nr. 1, p. 18.
22 Lexicon der christlichen Ikonographie. Vol. 8. Herder, 1990, p. 561–565.

23 Kairaitytė, A. Biblinių ir hagiografinių siužetų plėtotė tradicinia-
me lietuvių folklore. Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir 
etnologijos studijos. 2012. 12(21): 136.
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il. 17

Nežinomas autorius

Šv. Sofija su dukterimis

XVIII a. II p.

Spalvintas medžio
raižinys

ČDM

il. 18

Nežinomas autorius

Šv. Vincentas Fereras

XIX a.

Medžio raižinys

ČDM



1. Beltingas, H. Kūrinys kontekste. Meno istorijos įvadas. Vil-
nius: Alma Littera, 2002, p. 224–241.

2. Beresnevičius, G. Pagonybė. Lietuvos Didžiosios Kuni-
gaikštijos kultūra: tyrinėjimai ir vaizdai. Vilnius: Aidai, 2001, 
p. 441–453.

3. Galaunė, P. Lietuvių liaudies raižinių katalogas. Kaunas: 
Valstybės spaustuvė, 1927, p. 5.

4. Geisberg, M. The German Single-leaf Woodcut 1600–1700: 
a pictorial catalogue. Volume 2. New York: Abaris Books, 1977.

5. Gywenimai szwentujų surasziti del kiekwienos dienos par 
wisus metus. Vilnius: Juozapo Zavadskio spaustuvė, 1859.

6. Kairaitytė, A. Biblinių ir hagiografinių siužetų plėtotė tradici-
niame lietuvių folklore. Lietuvos etnologija: socialinės antropo-
logijos ir etnologijos studijos. 2012. 12(21): 123–144.

7. Kargaudienė, A. Šv. Ona ir jos vaizdavimas liaudies mene. 
Lietuvių tautodailės ir etnokultūros metmenys. Kaunas: Tech-
nologija, 1997, p. 87–88.

8. Kilinskienė, V. Krikščioniškieji tikėjimo slėpiniai ir atskleistys 
medžio raižinyje „Nukryžiuotasis“. LOGOS religijos, filosofijos, 
komparatyvistikos ir meno žurnalas. 2022. Nr. 110. p. 200–208.

9. Kilinskienė, V. Lietuvių liaudies medžio raižiniai. Baltas 
kambarys. 2020, Nr. 6, p. 24–28.

10. Kilinskienė, V. XVIII–XIX a. žemaičių medžio raižiniai: so-
ciokultūrinis žvilgsnis. Menotyra. 2022. T. 29. Nr. 1, p. 13–34.

11. Lexicon der christlichen Ikonographie. Vol. 8. Herder, 1990.

12. Lietuviškoji enciklopedija, II t. Kaunas: Spaudos fondas, 
1934, p. 350–358.

13. Lietuvių liaudies menas: grafika, tapyba. Sud. Galaunė, P. 
Vilnius: Vaga, 1968.

14. Sabaliauskas, A. Didžioji savaitė lotyniškai ir lietuviškai. 
Kaunas: Spindulys, 1930.

15. Šeškevičienė, I. Atgimsta medžio raižymo tradicija. Smiltys 
(„Pajūrio naujienų“ priedas). 2013 10 11, Nr. 10 (184), p. 9–10.

16. Šorienė, D. Grafika. Raižiniai. Kretingos krašto enciklopedija. 
Prieiga per internetą: https://www.kretvb.lt/enciklopedija/
kultura/etnokultura/liaudies-daile/raiziniai/ [Žiūrėta: 2022 
01 24]

18. Tarandaitė, D. Lietuvos sakralinė dailė XI–XX a. pr. I tomas. 
Tapyba, skulptūra, grafika. Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 
2003.

19. Urbonienė, S. Religinė liaudies skulptūra Lietuvoje XIX a.–XX a. I 
pusėje. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2015.

Šaltiniai ir literatūra Iliustracijos

1. Nežinomas autorius. Tapeto (abieciaus) raštas. Atspausta 
1921 m. nuo XVIII a. II p. klišės. 36,5 x 28 cm. Medžio raižinys. 
Lietuva, Lenkija. ČDM Lvg 91, MNW Gr. Pol. 2391/23

2. Nežinomas autorius. Tapetas (Abiecius). Vaza su gė-
lėmis. Atspausta 1921 m. nuo 1830–1838 m. klišės. 39,5 
x 31,5 cm. Medžio raižinys. Lietuva, Lenkija. ČDM Lvg 112, 
MNW Gr. Pol. 2391/42

3. Nežinomas Lenkijos medžio raižytojas. Krokuvos milicija 1848 
m. Spalvintas medžio raižinys. Lenkija. MNW Gr. Pol. 12931

4. Nežinomas autorius. Švč. Mergelės Marijos auklėjimas. XIX a. 
36,2 x 28,9 cm. Spalvintas medžio raižinys. Žemaitija. ČDM Lvg 90

5. Kajetonas Grigalauskas. Sopulingoji Dievo Motina. XIX a. 71,5 
x 65,5 cm. Spalvintas medžio raižinys. Barzdžių-Medsėdžių k., 
Kretingos apskr. ČDM Lvg 24

6. Nežinomas autorius. Bėgimas į Egiptą. XIX a. pr. 34 x 26 cm. 
Medžio raižinys. Žemaitija. ČDM Lvg 65

7. Nežinomas autorius. Grįžimas iš Egipto. XVIII a. II p. 33 x 27,5 
cm. Medžio raižinys. Žemaitija. ČDM Lvg 62

8. Nežinomas autorius. Pieta. XIX a. 29 x 19,5 cm. Medžio raiži-
nys. Žemaitija. ČDM Lvg 28

9. Nežinomas autorius. Marijos karūnavimas. XVIII a. II p.

26 x 23 cm. Spalvintas medžio raižinys. Žemaitija. ČDM Lvg 64

10. Nežinomas autorius. Išminčių pagarbinimas. XVIII a. I p. 37,7 
x 27,5 cm. Medžio raižinys. ČDM Lvg 63

11. Nežinomas autorius. Jėzaus krikštas. XIX a. 30,7 x 18,5 cm. 
Medžio raižinys. Žemaitija. ČDM Lvg 116

12. Samuelis Stefanovas. Pasaulio Išganytojas. XVIII a. I p. 36 x 
35,5 cm. Spalvintas medžio raižinys. Žemaitija. ČDM Lvg 23

13. Nežinomas autorius. Nukryžiuotasis. 1830 m. Me-
džio raižinys. Juozo Timuko nuotrauka, 1938 m. 24 x 18 cm. 
ČDM Ng 153000

14. Nežinomas Lietuvos dailininkas. Nukryžiuotasis ant vynme-
džio. XVIII a. Raguvėlės bažnyčia // Lietuvos sakralinė dailė. I t. 
Lietuvos dailės muziejus, 2003

15. Matthäus Schmid. Nukryžiuotasis ant vynmedžio ir 
apaštalai. 1653–1680. 35,8 x 24,8 cm. Medžio raižinys. 
NGNM HB 24489

16. Aleksandras Vinkus-Vitkauskas. Šv. Juozapas, šv. Jonas 
Nepomukas, šv. Ignacas Lojola, šv. Barbora ir šv. Apolonija. XIX a. 
68 x 57, 5 cm. Spalvintas medžio raižinys. Žemaitija. ČDM Lvg 80

17. Nežinomas autorius. Šv. Sofija su dukterimis. XVIII a. II 
p. 34,5 x 24,2 cm. Spalvintas medžio raižinys. Žemaitija. 
ČDM Lvg 76

18. Nežinomas autorius. Šv. Vincentas Fereras. XIX a. 
33 x 26,5 cm. Medžio raižinys. Žemaitija. ČDM Lvg 108







43

SKRYNIŲ PIEŠINIAI LIAUDIES 
MENO SKYRIAUS
ARCHYVO RINKINYJE: AUTORIAI 
IR ATLIKIMAS 

Monika Gineikienė 
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, 
Liaudies meno skyrius, rinkinio saugotoja

1 Liaudies kultūra, 1995, Nr. 2, p. 48–51.
2 Keturka, A. Spalva baldų puošyboje: spintos, skrynios, kuparai. Vil-
nius: Mokslo leidykla, 1987, p. 6.
3 Ten pat.

Skrynios, kaip baldas įvairiems daiktams susidėti, 
su lygiais ir gaubtais antvožais, tapytos, kausty-
tos geležiniais apkaustais, šiandien vis dar kelia 
susidomėjimą, ypač dėl gyvybės medžio simbo-
likos naudojimo puošyboje. XIX a. ir XX a. pr. pa-
gamintas skrynias kaimo gyventojų sodybose 
ekspedicijų ir individualių išvykų dalyviai įamžino 
piešiniuose. Vėliau nemažai tokių piešinių pateko 
į Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus 
liaudies meno skyriaus archyvo rinkinį. 

Liaudies meno skyriaus archyvo skrynių pie-
šiniai beveik netyrinėti, rasti tik trumpi jų pri-
statymai. Taikomosios dailės rinkinio saugotoja 
Gražina Daunienė straipsnyje „Tapytų skrynių 
piešiniai“1, skirtame parodos „Spalva ir orna-
mentas tapytose skryniose“ pristatymui, pateikė 
piešinių statistiką, paminėjo keletą autorių. Mu-
ziejuje saugomų skrynių ir jų piešinių ornamentų 
simbolika nagrinėjama Jurgos Aleksynaitės darbe 
„Kraitinių skrynių ornamentų simbolika“ (VDU 
menotyros programos bakalauro darbas, 2000). 

Dirbant su minėtais eksponatais, sistemi-
nant duomenis, buvo vertinga susirinkti pie-
šinių autorių biografijas, palyginti skrynių 
piešinius. Tuomet pastebėta, kiek (ne)žinomi 
piešinių autoriai, kiek skirtingi ir skrynių at-
vaizdavimo būdai. Alfonso Keturkos knygo-
je „Spalva lietuvių liaudies baldų puošyboje: 
skrynios, kuparai, spintos“ (1987) pateiktoje 
statistinėje lentelėje yra duomenų apie Nacio-
naliniame M.K. Čiurlionio dailės muziejuje sau-
gomus skrynių piešinius, tačiau ir tekstuose, ir 
kaip iliustracijos jie neminimi ir nenaudojami. 
Pasak A. Keturkos, ne visa muziejų dokumen-
tacija (baldų piešiniai ir brėžiniai) yra vienodai 
vertinga – neretai trūksta nupiešto objekto ma-
tmenų, neparodytas jo mastelis, abejotinas pie-
šinio spalvų tikslumas, nėra aprašomojo teksto2. 
Todėl leidiniui atrinkti minėtais aspektais kuo 
tikslesni 10 metų trukusiose ekspedicijose at-
likti skrynių ir kitų polichromuotų baldų pieši-
niai3. Liaudies meno skyriaus archyvo rinkinyje 
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esantys skrynių piešiniai yra originalūs ir iš es-
mės netyrinėti, todėl šiame straipsnyje siekia-
ma pristatyti jų autorius, skrynių atvaizdavimo, 
komponavimo ir atlikimo būdus. Taip pat sie-
kiama supažindinti besidominčiuosius tradici-
niais skrynių dekoravimo motyvais su muzieju-
je saugomais skrynių piešiniais. 

Skrynių piešinių rinkinio
pristatymas

Liaudies meno skyriaus archyvo rinkinyje tarp 
saugomų 6095 vnt. etnografinių skrynių su 
plokščiais ir su gaubtais antvožais piešinių ap-
tikta 718 vnt. Piešiniai užfiksuoti XX a. 2–4 deš. 
ir 6–7 deš. Pirmuoju periodu užfiksuotų skry-
nių piešinių yra daug daugiau – 579 vnt., o 
antruoju – 139 vnt. Piešiniai atlikti ant nedi-
delio formato popieriaus lapų, komponuojant 
keturiais būdais: po vieną skrynią nupiešiant 
su perspektyva, komponuojant po vieną skry-
nios plokštumą arba po dvi arba tris skrynios 
plokštumas viename lape. 

Galima išskirti du piešinių užfiksavimo atve-
jus. Didžiausia dalis piešinių užfiksuota grupi-
nių ekspedicijų metu. Verta paminėti Vytauto 
Bičiūno 1927 m. ir Antano Tamošaičio 1934 m. 
ekspedicijas tarpukariu bei Liaudies meno 
skyriaus 1954 m., 1955 m., 1961  m., 1964 m., 
1965 m., 1966 m. ekspedicijas sovietmečiu. 
Apie skrynių piešimą tarpukario ekspedicijo-
se dienoraščiuose neužsimenama. Viename 
sovietmečio dienoraštyje yra liudijimas, kad 
ekspedicijos metu nupiešta keletas įdomesnių 
skrynių4. Galbūt galima daryti prielaidą, kad 
sovietmečiu ekspedicijų dalyviai piešė tik ge-
rai išsilaikiusias, turtingiau dekoruotas skry-
nias, o ne visas rastas sodybose. 

Visi skrynių piešiniai yra autorių pasirašyti 
vardu ir pavarde arba pažymėti inicialais. Pa-
gal profesionalumą autorius galima sugru-
puoti į profesionalius dailininkus ir tuos, kurie 
mokėsi dailės. Tai 2 profesionalūs dailininkai, 
Aukštųjų piešimo kursų lankytojas Jonas Bu-
račas ir 20 Kauno meno mokyklos moksleivių. 
Nemažai skrynių piešinių užfiksavo etnografė, 
pedagogė ir kraštotyrininkė Mikalina Glemžaitė. 

Dar viena autorių grupė – muziejaus Liaudies 
meno skyriaus muziejininkai (5 autoriai). Taip 
pat skrynių piešinius atliko ir Kauno vidurinės 
meno mokyklos moksleiviai (7 autoriai). 

Skrynių piešinius muziejus įsigijo iš Lai-
kinosios Čiurlionio galerijos rengtų etno-
grafinių ekspedicijų dalyvių. Tokie piešiniai 
antspauduoti specialiu galerijos antspaudu, 
užrašytas inventorinis numeris. Dalis piešinių 
įsigyta po Liaudies meno skyriaus darbuoto-
jų ekspedicijų. Kitus piešinius muziejus įsigijo 
kaip dovanas arba pirko iš asmeninių archy-
vų, įvertinus tai kaip meninę ir mokslinę vertę 
turinčius eksponatus. 

Skrynių piešiniai geros būklės, nors po-
pieriaus lapai parudavę, nupieštų skrynių at-
vaizdai aiškūs. Visi skrynių piešiniai yra su-
skaitmeninti. Didžioji dalis piešinių suvesta į 
Lietuvos integralią muziejų informacinę sis-
temą (toliau LIMIS) kaip pavieniai arba eks-
ponuojami virtualiose parodose.

Skrynių piešinių autoriai – profesionalūs 
dailininkai

Dailininkas Antanas Jaroševičius (1870–1956) 
gimė Skrebotiškyje, Panevėžio apskr. 1899 m. 
baigė Štiglico techninio piešinio mokyklą Sankt 
Peterburge. Vienas pirmųjų pradėjo rinkti tau-
todailės kūrinius5. A. Jaroševičius 1910–1927 m. 
užfiksavo 72 etnografinius piešinius, iš jų 6 – 
skrynių piešiniai. Dailininkas skrynias nupiešė 
Mažeikių ir Biržų apskrityse, atvaizdavo jas trimis 
būdais. Pirmas – vertikaliame formate iš pagrin-
dinės pusės nupieštos skrynios popieriaus lape 
sukomponuotos po dvi. Antras komponavimo 
būdas – įvairios skrynių plokštumos komponuo-
jamos viena šalia kitos. Šiais dviem būdais nu-
pieštas skrynias dailininkas užfiksavo grafiškai – 
tušu ir plunksna. Taip atvaizduotų skrynių dekoro 
kompozicijose – augaliukai ir paukščiukai, lini-
jos ir taškeliai. Trečias dailininko A. Jaroševičiaus 
skrynių komponavimo būdas – trys plokštumos, 
schematiškai sukomponuotos horizontaliame 
popieriaus lape. Apkaustais kalstytų skrynių pie-
šiniai atlikti akvarele. Skrynių plokštumų fonai 
nudažyti tamsiai raudonos, žalios spalvų akva-

4 Ekspedicijos dienoraštis. NČDM LMS. 1955, p. 3.
5 Jedzinskienė, B. Antanas Jaroševičius. Visuotinė Lietuvių enciklopedija. 
Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005, p. 573.
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reliniais dažais. Fonų spalviniai plotai nevientisi. 
Tikroviškai nutapyti skrynių apkaustai ir kam-
pų apkalai. Šviesokaitos būdu išgautas geležies 
medžiagiškumas, apkaustų detalių kontūrai 
tikslūs. Taip atvaizduotos Pikelių Švč. Trejybės 
ir Leckavos Šv. Lauryno bažnyčios skrynios spin-
duliuoja kuklia prabanga (il. 1). A Jaroševičiaus 
skrynių piešiniuose manieringi įrašai kaligrafi-
niu šriftu – piešiamo objekto priklausymas sa-

vininkams, autoriaus inicialai ir atlikimo metai. 
Skrynių piešiniai yra vieni iš ankstyvųjų A. Jaro-
ševičiaus piešinių6. 

Lietuvos dailininkas grafikas ir tekstilininkas 
Antanas Tamošaitis (1906–2005) gimė Barz-
dų k., Šakių apskr. 1923–1928 studijavo Kauno 
meno mokykloje grafiką7. Vėliau dirbo dėstyto-
ju8. Skrynių piešinius užfiksavo savo vadovauja-
moje ekspedicijoje 1934 m. Marijampolės, Šakių 

il. 1

Antanas Jaroševičius

Skrynios iš Pikelių Švč. Trejybės
bažnyčios piešinys

1921

ČDM

6 Kitus aprašytus piešinius galima pamatyti www.limis.lt arba cdm.
limis.lt. Piešinių inventoriniai nr. ČDM La 2629, ČDM La 2670, ČDM La 
2671, ČDM La 3139, ČDM La 3140.
7 Ramonienė, D. Kauno meno mokyklos mokinių sąvadas. Vilnius: Vil-
niaus dailės akademijos leidykla, 2006, p. 190.

8 Apie dailininko A. Tamošaičio biografiją ir kūrybą duomenys pateik-
ti: Lietuvos dailininkų žodynas. T 3: 1918–1944. Sud. Lijana Šatavičiū-
tė-Natalevičienė. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2013.
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ir Vilkaviškio apskrityse. Guašo technika atliko 
294 skrynių piešinius, ir tai yra didžiausias skry-
nių piešinių skaičius iš visų jas piešusių autorių. 
Skrynių plokštumos popieriaus lape išdėstytos 
schematiškai. Išsiskiria trys jų komponavimo bū-
dai – piešinyje atvaizduojama viena, dvi arba trys 
plokštumos. Įprastai skrynių antvožo, priekinės ir 
galinės plokštumų plotai nudažomi viena spalva. 
Dominuoja tamsiai raudonas atspalvis. Skrynių 
priekinė plokštuma suskaidyta stačiakampiais 
arba kvadratais, kuriuose ištapyti skirtingų spalvų 
gamtos motyvų ornamentai. Dažniausiai pasitai-
kančios spalvos: balta, juoda ir prigesintos buroki-
nė, geltona, mėlyna ir žalia. Tokiose kompozicijose 

vyrauja eskiziškai atlikti gyvybės medžiai, sudaryti 
iš linijų, taškelių, apibendrintų augalinių moty-
vų. Antvožų piešinys dekoru atliepia pagrindines 
skrynių plokštumas, skaidant jas į du arba vieną 
kvadratus, dekoruotus augaliniais ornamentais. 
Galinė plokštuma dažniausiai dekoruojama liniji-
niais ornamentais. Prie skrynių piešinių autoriaus 
inicialai – didžiosios raidės „A T“ ir ekspedicijos 
metai – „1934“. Ženklas nubraižytas plonomis li-
nijomis, juodos ir burokinės spalvų deriniu (il. 2). 
Dalį šio autoriaus skrynių piešinių galima pamatyti 
virtualioje parodoje „Antanas Tamošaitis (1906–
2005). Tapyba puoštų baldų piešiniai“9. Skrynių 
piešiniai yra ankstyvieji dalininko darbai. 

il. 2

Antanas Tamošaitis

Skrynios iš Griškabūdžio
miestelio piešinys

1934

ČDM

9 https://cdm.limis.lt/virtualios-parodos/-/virtualExhibitions/view/74557802.
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Kauno meno mokyklos
moksleivių piešiniai

Kauno meno mokyklos moksleiviai skrynias, kaip 
ir kitus etnografinius objektus, piešė ekspedicijo-
se. Tikėtina, kad jų piešiniai buvo atlikti pagal ati-
tinkamas studijų programas. Autoriai ir jų pieši-
niai bus pristatomi chronologine tvarka, siekiant 
atskleisti išskirtinius komponavimo popieriaus 
lape ir skrynių atvaizdavimo bruožus. 

Kauno meno mokyklos moksleivių likimai po 
1940 m. dėl susidariusių sudėtingų gyvenimo 
sąlygų karo ir pokario laikotarpiu susiklostė skir-
tingai. Profesionaliais dailininkais tapo 10 Kauno 
meno mokyklą baigusių skrynių piešinių autorių. 
Todėl įdomu atrasti biografinių faktų apie mažai 
žinomus piešinių autorius, kurie ir bus pristatyti 
plačiau. O apie įžymius Lietuvos menininkus en-
ciklopediniuose leidiniuose biografijos ir kūrybi-
nio kelio duomenys yra gana išsamūs. 

Jonas Buračas (1898–1977) gimė Sidarių k., 
Šiaulėnų vls., Šiaulių apskrityje. Nuo 1921 m. 
mokėsi Aukštuosiuose piešimo kursuose Kau-
ne, 1927 m. baigė Kauno meno mokyklą10. 
1922 m. Šiaulių apskrityje, Šiaulėnų mieste-
lyje, atvaizdavo skrynią gaubtu antvožu pers-
pektyvoje, skrynios plokštumas ir tapybos 
puošybą atvaizdavo akvarele. Kitą skrynią at-
vaizdavo atskiruose lapuose plokštumomis. 
Piešinius atliko tušu ir plunksnele. Trečiajame 
piešinyje užfiksuota skrynios viršutinė plokš-
tuma. Piešinys atliktas tušu. Augaliniai mo-
tyvai linijiniai, atlikti mišriu būdu: plunksnele 
ir teptuku. J. Buračo skrynių piešinius galima 
pamatyti LIMIS sistemoje11.

Kazys Mikonis (1986–1969) gimė Bakšė-
nuose, vidutinių ūkininkų Viktoro ir Karolinos 
Mikonių šeimoje buvo devintas vaikas. Buvo 
gabus mokslams, mokėsi Panevėžio gimnazi-
joje, dalyvavo visuomeninėje veikloje12. 1920–
1921  m. mokėsi Aukštuosiuose piešimo kur-
suose Kaune, o 1922–1926 m. – Kauno meno 
mokykloje studijavo tapybą, pedagogiką13. 
1923 m. vasarą rinko tautodailę Čiurlionies ga-
lerijai. Tuomet Biržų apskrityje nupiešė keletą 

piešinių, tarp jų ir vieną skrynios su lenktiniu 
antvožu. Skrynios piešinys atliktas akvarele. 
Popieriaus lape skrynia atvaizduota iš pagrin-
dinės pusės, šiek tiek aukštesnio rakurso, kad 
matytųsi skrynios viršus. Pagrindinėje plokš-
tumoje skrynios puošmuo augalinis motyvas su 
paukščiais, nulietas akvarelės technika, lengvas 
ir dinamiškas, be griežtos kontūrinės linijos. 
Šalia pagrindinės plokštumos nupiešta šoninė 
skrynios plokštuma su rankenėle centre. Skry-
nios plokštumų fonai mėlynos spalvos. Auto-
rius tikroviškai perteikia apkalų juostų ir knie-
džių metalo medžiagiškumą, taigi skrynia, nors 
ir vaizduojama plokštumomis, atrodo gana ti-
kroviška. Virš pagrindinės skrynios plokštumos 
nupiešti antvožo lankstai su įkarpomis, esantys 
nugarinėje skrynios pusėje (il. 3). Šis skrynios 
piešinys, kaip ir kiti K. Mikonio piešiniai, atlikti 
tais pačiais metais, priskirtini ankstyviesiems 
jo darbams. Dailininko biografija publikuota 
leidinyje „Kupiškis“14.

Povilas Andrejauskas (1905–1988) gimė 
Panevėžyje. 1924–1928 m. mokėsi Kauno meno 
mokykloje, baigė bendrojo lavinimo skyrių su 
mokytojo teisėmis ir buvo priimtas į grafikos 
studiją15. Studijuodamas 1927 m. dalyvavo Vy-
tauto Bičiūno vadovaujamoje ekspedicijoje 
Utenos apskrityje ir akvarelės technika nutapė 
6 skrynias su gaubtais antvožais. P. Andrejaus-
ko atvaizduotos skrynios realistiškos (il. 4), ta-
čiau puikiai parinkta vaizdavimo perspektyva, 
viename piešinyje matosi priekinė pusė, šonas 
ir viršus. Tai suteikia skrynioms tikrumo pojū-
tį. Skrynios masyvios, profiliuotomis kojomis, 
apkaustai juodos spalvos. Skrynių puošybos or-
namentai išdėstyti vertikaliai, juose dominuoja 
tiesios ir lenktos linijos. Baigęs Kauno meno mo-
kyklą, P. Andrejauskas dirbo Biržų gimnazijoje 
piešimo mokytoju, tačiau 1941 m. buvo suimtas 
ir represuotas į Krasnojarsko kraštą, Rešoto la-
gerius. 1958 m. sugrįžo į Lietuvą16. 

Tapytojas, grafikas ir scenografas Juozas 
Aleknavičius (1906–1987) gimė Rygoje17. 
Kauno meno mokykloje studijavo 1924–1934 
metais. Baigė ir dekoratyvinės dailės studiją18. 

10 Plačiau žiūrėti: Lietuvos dailininkų žodynas. T 3: 1918–1944..., 
2013, p. 83.
11 Šifrai ir inventoriniai numeriai La 823, La 824, La 825, La 2785.
12 Jankauskas, V. Norėjęs tobulėti visose srityse. Kupiškis, 2011/9, p. 72.
13 Ramonienė, D., p. 128.
14 Jankauskas, V. Norėjęs tobulėti visose srityse. Kupiškis, 2011/9 p. 72.

15 Ramonienė, D., p. 17–18.
16 http://www.partizanai.org/laisves-kovu-archyvas-32-t-2002/3832-
laisves-kovu-ir-kanciu-keliai-birzu-kraste.
17 Apie šio Lietuvos tapytojo, grafiko ir scenografo biografiją ir kūry-
binę veiklą išsamūs duomenys pateikti:
Lietuvos dailininkų žodynas. T 3: 1918–1944..., 2013.
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il. 3

Kazys Mikonis

Skrynios iš
Biržų apskrities
piešinys

ČDM

il. 4

Povilas Andrejauskas

Skrynios su gaubtu
antvožu iš
Biržų apskr. piešinys

1927

ČDM
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il. 5

Juozas Aleknavičius

Skrynios iš Saločių 
miestelio piešinys

1929

ČDM

Studijų metu Biržų apskrityje nupiešė 13 skry-
nių piešinių. Darbuose išryškėja keturi skry-
nių komponavimo būdai. Horizontaliame po-
pieriaus lape autorius užfiksuoja tik skrynios 
plokštumas; vieną arba dvi. Skrynią piešia iš 
pagrindinės pusės, šiek tiek iš viršaus, kad būtų 
matomas antvožas. Taip skrynia atvaizduoja-
ma perspektyvoje. Kitas skrynių komponavi-
mo būdas – trijų ketvirčių rakursu, matosi trys 
skrynios plokštumos ir jų dekoro elementai. 
J. Aleknavičiaus skrynios šviesių atspalvių. Pre-
ciziškai atvaizduoti skrynių augaliniai motyvai, 
apkaustai ir užraktai (il. 5). 

Vytautas Jurkūnas (1910–1993) gimė Vin-
deikių k., Musninkų vls., Ukmergės apskr.19  
Kauno meno mokykloje mokėsi 1929–1935 m., 
studijavo grafiką20. Apie 1930 m. Utenos aps-
krityje, Antalamiestės kaime, nupiešė vienos 
skrynios piešinį. Pagrindinę ir šoninę skrynios 
plokštumas išdėstė viename popieriaus lape, o 

skrynios antvožo plokštumą kitame. Vytautas 
Jurkūnas piešinį atliko per ekspedicijas rečiau 
naudotais spalvotais pieštukais, be to, visiškai 
užtušavo foninę plokštumą šviesiu mėlynu ats-
palviu. Augalinius motyvus nupiešė geltonos, 
raudonos ir žalios spalvomis. Skrynios apkalų 
juostas ir kampų sutvirtinimus nuspalvino juo-
da spalva.

Alfonsas Juškevičius (1909–?) gimė Mis-
viečių k., Alvito vls., Vilkaviškio apskr. Kauno 
meno mokykloje mokėsi 1927–1933 metais21. 
Guašo technika nupiešė 12 skrynių Vilkaviškio 
apskrityje. Skrynias popieriaus lape kompo-
nuoja dviem būdais – horizontaliame lape po 
vieną skrynios plokštumą, o vertikaliame po 
dvi. A.  Juškevičiaus skrynios atvaizduotos ti-
kroviškai. Prigesintų spalvų koloritas. Augalinių 
motyvų linijinis piešinys tikslus. Savitas skrynių 
atvaizdavimo bruožas – skrynios dugno lentos 
storis pavaizduotas užapvalintas. Tai suteikia 

18 Ramonienė, D., p. 13.
19 Apie šio Lietuvos tapytojo, grafiko ir scenografo biografiją
ir kūrybinę veiklą išsamūs duomenys pateikti:
Lietuvos dailininkų žodynas. T 3: 1918–1944..., 2013.

20 Ramonienė, D., p. 80.
21 Ramonienė, D. Kauno meno mokyklos mokinių sąvadas. Vilnius: 
Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2006, p. 81.
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piešiniui žaismingumo ir tikrumo pojūtį (il. 6). 
Apie tolesnį šio autoriaus kūrybinį kelią ir likimą 
duomenų kol kas nerasta.

Benediktas Stalionis (1904–?) gimė Skeideliš-
kio vns. Žiobiškio apyl., Rokiškio apskr. Kauno meno 
mokykloje mokėsi 1926–1933 metais22. Skrynias 
su gaubtais ir lygiais antvožais piešė Rokiškio ir Za-
rasų apskrityse 1931 metais. Skrynias komponavo 
dviem būdais. Atskiruose popieriaus lapuose pie-
šė po vieną skrynią trijų ketvirčių rakursu, atvaiz-
duodamas jos tūrį. Komponavo po vieną skrynios 
plokštumą arba po dvi popieriaus lape. Augaliniai, 
geometriniai ir gyvūniniai ornamentai atlikti eski-
ziškai. Spalvų koloritas artimas natūraliam. Prie 
skrynių ant pieštuku nubrėžtų linijų surašyti ma-
tmenys: ilgis, plotis ar gylis arba autoriaus parašas: 
pirma vardo raidė ir pavardė (il. 7). 

Vladas Vaitekūnas (1906–2002)23  gimė Ti-
tonių k., Linkuvos vls., Pakruojo apskr. Kauno 
meno mokykloje mokėsi 1928–1934 metais24. 

Skrynias piešė Šiaulių apskrityje. Iš viso nupie-
šė 41 skrynių piešinį. Skrynias atvaizdavo akva-
relės technika. Komponavimo būdas – fasadinė 
skrynios plokštuma vaizduojama horizontalaus 
popieriaus lapo centre. Skrynių plokštumos iš-
margintos tamsesnio tono dinamiškais linijiniais 
brūkšniais, o augaliniai motyvai paryškinti balto-
mis lenktomis linijomis (il. 8).

Genovaitė Kindurytė (1902–1986) gimė 
Labeikių k., Lioliūnų vls., Utenos apskr. Kauno 
meno mokykloje mokėsi 1927–1933 metais25. 
Skrynias piešė Utenos ir Zarasų apskrityse 1931–
1933 metais. Autorė guašo technika nupiešė 19 
štampuotine technika dekoruotų skrynių piešinių. 
Popieriaus lape skrynių plokštumas komponavo 
dviem būdais. Vertikaliame lape piešė dvi skrynios 
plokštumas – antvožo ir priekinę; kitas būdas – 
komponuojamos trys skrynios plokštumos – an-
tvožo, pagrindinė ir šoninė, pastaroji komponuo-
jama antvožo plokštumos nenupieštame kampe. 

il. 6

Benediktas Stalionis

Skrynios iš Vaidlonų 
kaimo piešinys

1931

ČDM

22 Ten pat, p. 169.
23 Apie šio profesionalaus Lietuvos grafiko, tapytojo
biografiją ir kūrybos kelią duomenis galima rasti:
Lietuvos dailininkų žodynas. T 3: 1918–1944..., 2013.

24 Ten pat, p. 202.
25 Ramonienė, D., p. 94.



51

il. 7

Alfonsas Juškevičius

Skrynios iš Misviečių 
kaimo piešinys

1931

ČDM
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Smulkių į juostas sudėtų augalinių ir geometri-
nių raštų piešinys tikslus, koloritas žaismingas 
(il. 9). Šią skrynių piešinių autorę ištiko tremti-
nės dalia26. 

Vaclovas Miknevičius (1910–1989) gimė Za-
nėnų k., Molėtų vls., Utenos apskr.27 Kauno meno 
mokykloje mokėsi 1929–1936 metais28. Užfiksavo 
vieną skrynią su gaubtu antvožu Ukmergės apskri-
tyje. Tris skrynios plokštumas – antvožo, priekinę, 
ir galinę – sukomponavo vertikaliame popieriaus 
lape. Šalia jų nupiešė tikslų išdidintą gėlės žiedo 
motyvą, o ant skrynios žiedai pavaizduoti jau ne taip 
detaliai. Tai rodo, kad autorius piešinį atliko kopi-
juodamas nuo skrynios ir savitai interpretuodamas. 
Skrynios plokštumų fonas mėlynas, jam kontras-
tuoja geltonos, raudonos ir juodos spalvų dekoras. 
Skrynios apkalai – juodos spalvos. Prie skrynios 
plokštumų piešėjas užrašė mastelį 1:10. Dar įdomu 
tai, kad prie piešinio autorius užrašė informaciją: 
Kuperis. Pirktas 1896 metais Vilniaus dirbtuvėj. Savi-

ninkė Karolina Tavaškevičienė. Žarėnų kaimas, Gie-
draičių valsčius, Ukmergės apskritis“. Kiek žemiau – 
pasirašė (il. 10). 

Alfonsas Dargis (1909–1996) gimė Mažeikių 
apskr., Reivyčiuose. 1929–1936 m. mokėsi Kauno 
meno mokykloje29. Apie 1933 m. Mažeikių apskri-
tyje užfiksavo 7 skrynių piešinius. Skrynių piešiniai 
nutapyti guašu, koloritas ryškus. Augaliniai skry-
nių puošybos ornamentai atlikti preciziškai tiks-
liai. Skrynios piešiniai ant rusvai žalsvos spalvos 
kartoninio popieriaus sudaro išbaigtumo įspū-
dį (il. 11). Kitus piešinius galima pamatyti LIMIS 
sistemoje30. Gali būti, kad šie piešiniai yra di-
plominis darbas – šešių darbų ciklas tapybos ant 
popieriaus „Lietuvių vestuvių papročiai“, už kurį 
jam buvo skirta valstybinė stipendija studijuo-
ti užsienyje. 1936 m. A. Dargis išvyko studijuoti 
į Vieną31. Prasidėjus karui, sugrąžintas į Lietuvą 
dirbo amatų mokytoju Kaune. 1945 m. pasitrau-
kė į Vakarus, nuo 1951 m. gyveno JAV32.

il. 8

Vladas Vaitekūnas

Skrynios iš Mikniūnų 
kaimo piešinys

ČDM

il. 9

Genovaitė Kindurytė

Skrynios iš Voversio 
kaimo piešinys

1932

ČDM

26 Meškauskaitė, J. Mokytojų tremtinių šeima. XXI amžius, Nr. 27, 
2012-07-07.
27 Apie Lietuvos dailininko, keramiko biografijos faktus ir kūrybinę 
veiklą duomenys pateikti: Lietuvos dailininkų žodynas. T 3: 1918–
1944..., 2013.
28 Ramonienė, D., p.127.

29 Ramonienė, D. Kauno meno mokyklos mokinių sąvadas. Vilnius: 
Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2006, p. 41.
30 Šifrai ir inventoriniai numeriai La 2615, La 2616, La 2617, La 2619, 
La 2626, La 2627.
31 Ramonienė, D., p. 41.
32 Išsamios žinios apie dailininko biografiją ir kūrybą: Lietuvos daili-
ninkų žodynas. T 3: 1918–1944..., 2013.
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il. 10

Vaclovas Miknevičius

Skrynios iš Žarėnų 
kaimo piešinys

ČDM

il. 11

Alfonsas Dargis

Skrynios iš Mažilių 
kaimo piešinys

1933

ČDM
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Petras Kiaulėnas (1909–1955) gimė Naniš-
kių  k., Pandėlio vls., Rokiškio apskr.33 1928–
1934 m. mokėsi Kauno meno mokykloje34. 
1933  m. Tauragės apskrityje nupiešė 6 skrynių 
piešinius. Skrynių plokštumos sukomponuotos 
popieriaus lape po vieną. Piešinius atliko spal-
votomis vaškinėmis kreidelėmis. Tokiu būdu at-
likti skrynių plokštumų piešiniai popieriaus lape 
turi storį, atrodo kaip priklijuoti. Fonų ir augali-
nių motyvų spalvinis intensyvumas nevienodas. 
Taip atliktos skrynių plokštumos turi blizgesį, 
atrodo artimos natūralioms (il. 12). 

Paulius Augustinavičius (1909–1960) gimė 
Gečaičių k., Žemaičių Kalvarijos vls., Plungės 
apskr.35 Kauno meno mokykloje mokėsi 1929–
1935 metais36. Telšių apskrityje nupiešė 26 
skrynias. Popieriaus lape komponavo po vieną 
plokštumą stambiu planu. Skrynias tapė guašu, 
siekė natūralumo, rinkosi prigesintas, tamses-
nes spalvas. Skrynių dekoro elementų kontūro 
linija aiški. Augaliniai motyvai atlikti preciziš-
kai. Apatinėje skrynių plokštumos dalyje dažai 
nutrinti, siekiant skrynią atvaizduoti kuo tikro-
viškiau (il. 13). 

Kazys Varnelis (1917–2010) gimė Alsėdžiuo-
se, Telšių apskr. Kauno meno mokykloje mo-
kėsi 1936–1940 metais. Studijavo dekoratyvi-
nę tapybą37. Pirmaisiais studijų metais Telšių, 
Kretingos ir Tauragės apskrityse nupiešė 96 
skrynių piešinius. Skrynias komponavo verti-
kaliame popieriaus lape atvaizduodamas ats-
kiras jų plokštumas – po vieną, dvi, tris. Palikti 
platūs popieriaus laukai, todėl skrynių plokš-
tumų piešiniai gana mažo formato. Piešiniai 
atlikti guašu, bendras spalvinis koloritas tam-
sokas, mažai kontrastingas. Augaliniai moty-
vai atlikti tiksliai ir paryškinti baltos spalvos 
linijomis (il. 14). Tapytojas, kolekcininkas ir 
pedagogas nuo 1949 m. gyveno JAV, 1997 m. 
persikėlė į Vilnių38.

Vladas Vijeikis (1919–2000) gimė Charko-
ve. Kauno meno mokykloje mokėsi 1934–1940 
metais. Studijavo tapybą, vitražą39. Panevėžio 
apskrityje užfiksavo dvi skrynias. Piešinius at-
liko guašo technika, pritaikydamas juos ekspo-
navimui. Piešiniai atlikti preciziškai. Popieriaus 
lape skrynių plokštumas komponavo po vieną. 
Apačioje prie skrynios piešinio yra autoriaus 
parašas: pirmosios dvi vardo raidės ir pavardė. 
Popieriaus lapo viršuje, kairėje pusėje, didžio-
siomis raidėmis užrašyta skrynios savininkė, 
apskritis, valsčius ir kaimas (il. 15). 

33 Apie architektą tapytoją, gyvenusį Niujorke, JAV išsamūs biogra-
fijos ir kūrybinio kelio duomenys: Lietuvos dailininkų žodynas. T 3: 
1918–1944..., 2013.
34 Ramonienė, D., p. 91.
35 Apie dailininką, gyvenusį Čikagoje JAV, duomenys pateikti: Lietu-
vos dailininkų žodynas. T 3: 1918–1944..., 2013.

36 Ramonienė, D., p. 19.
37 Ramonienė, D. Kauno meno mokyklos mokinių sąvadas. Vilnius: 
Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2006, p. 206.
38 https://www.vle.lt/straipsnis/kazys-varnelis/ Žiūr. 2022-03-16.
39 Ramonienė, D., p. 210.
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il. 12

Petras Kiaulėnas

Skrynios iš Laukuvos 
apylinkių piešinys

1933

ČDM

il. 13

Paulius Augustinavičius

Skrynios iš Rotinėnų 
kaimo piešinys

ČDM

il. 15

Vladas Vijeikis

Skrynios iš Dvariškių 
kaimo piešinys

1936

ČDM
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il. 14

Kazys Varnelis

Skrynios iš Alsėdžių 
miestelio piešinys

1936

ČDM
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Skrynių piešiniai ir jų
autoriai sovietmečiu

Kraštotyrininkės Mikalinos Glemžaitės
skrynių piešiniai ir jų aprašai

Mikalina Glemžaitė (1891–1985), krašto-
tyrininkė ir pedagogė, 1949–1958 m. dalyvavo 
etnografinėse ekspedicijose, rinko ir tyrė liau-
dies audinius ir drabužius40. Muziejus įsigijo 
45 jos užfiksuotus skrynių piešinius iš 1954 m. 
ekspedicijos Kupiškio apylinkėse. Piešiniai ne-
išvaizdūs, eskiziškai nupiešti ant plono rusvo 
popieriaus. Naudojo keleto spalvų pieštukus. 
Skrynių eskizus M. Glemžaitė priklijavo ant po-
pieriaus ir apačioje bei pridedamuose lapuose 
surašė skrynios istoriją, spalvinius sprendimus, 
matmenis ir kitą informaciją. Skrynias ir jų de-
korą atvaizdavo linijomis, o apkalus ir skrynių 
kampų sutvirtinimus visiškai užtušavo pieštuku 
(il. 16). Aprašuose prie skrynių eskizų M. Glem-
žaitė skrynias skiria į „kvietkines“, puoštas ta-
pytais ornamentais, ir „muštines“, dekoruotas 
štampuotine tapybos technika. Aprašydama 
tapybos piešinius ant skrynių, M.  Glemžaitė 
įžvelgia skrynios meistro vaizduotę: Šoniniai 
ornamentai nevienodi, ir tai rodo dirbėjo aukštą 
skonį. Bepiešdamas jis ieško naujų formų ir ne-
sikartoja. Visos piešinio spalvos dedamos pakai-
tomis41. Informatyvus iš šampuotine technika 
margintos skrynios-kuparo aprašymas:

Muštinių kuparų išmarginimas. Kiek teko patir-
ti, Kupiškio apylinkėse muštiniai kuparai atsiranda 
apie 1880 metus. Muštiniai kuparai dažniausiai yra 
lygios formos, 106 cm Ilgio, 78 cm aukščio ir 64 ar 
72 pločio. Kuparo muštinio kojos žemos, 6 cm, ap-
kaustymas paprastas, lygus 4 cm. Platumo skardi-
nės juostos. Kuparą padarius, nudažo viena kokia 
spalva dažniausia mėlyna, vyšnine ar žalsva, re-
čiau ruda. Dažui nudžiūvus, jį apkausto. Apkausty-
mus nudažo juoda spalva ir tik tada puošia įvairiais 
ornamentais patį kuparą. Gražiausiais raštais iš-
puošdavo kuparo priešaky ir viršų – dangtį. Kar-
tais pamargindavo kuparo šonus. Muštinių ku-
parų meistras Zovė pasakoja, kad jis didesniems, 
sudėtingesniems raštams buvo pasidaręs iš karto-
no rašto trafaretus. Toks trafaretas, padėtas reikia-

moje vietoje, ir gerai prilaiko, ir per jį su dažais tep-
tuku braukiama. Tuo būdu padaroma viena rašto 
dalis, o, dažams nudžiūvus, dedama kita rašto dalis 
ir kitoniška spalva braukiama per rašto skyles. Tuo 
būdu išmarginamas pagrindinis raštas. Atskiros 
muštinio rašto detalės išmušamos štampais, pa-
darytais iš žalios bulvės ar grieščio. Štampą pada-
žius į dažus, išmušamas raštas. Įvairias vingelas ir 
apkaustymų apvedžiojimai padaromi smailu pa-
galiuku ar teptuku, o maži taškučiai apvedžiojimui 
išpildomi tiesiog pirštu. Piršto galą pavilgo į dažus 
ir štampuoja. Muštiniai kuparai yra vadinami mar-
gi kuparai, nes jų smulkučiai raštai besikartodami 
visą baldą padaro tarsi žydinčia pieva. 

Tarp M. Glemžaitės piešinių yra trys di-
delio formato skrynių piešiniai ant kreidinio 
popieriaus, kuriuose užfiksuota natūralaus 
dydžio skrynia, puošta tapyba. M. Glemžaitė 
skrynias užfiksavo kaip kraštotyrininkė – ji 
ne tik nupiešė skrynias, bet ir užrašė duome-
nis: mastelį, matmenis, spalvinius skrynių 
plokštumų ir jų puošybos sprendimus, patei-
kė technologinius procesus. 

Piešiniai iš ekspedicijų

Sovietmečiu organizuotose ekspedicijose, 
kaip ir tarpukariu, dalyvaudavo grupė ekspe-
dicijos dalyvių: vadovas, fotografas, teksti-
nės medžiagos fiksuotojas, dailininkas ir vai-
ruotojas. Kiekvienas atlikdavo atitinkamus 
darbus. Pirmoji Valstybinio M. K. Čiurlionio 
dailės muziejaus Liaudies meno skyriaus eks-
pedicija sovietmečiu buvo surengta 1954 m. 
Marijampolės ir Simno apylinkėse. Ekspedi-
cijoje dalyvavo Povilas Baranauskas, Regina 
Nemanytė, Kazė Maliauskaitė, Zita Meškuo-
tytė ir Jovita Sungailaitė42. Kai kurie ekspedi-
cijos dalyviai tuo metu buvo Kauno vidurinės 
dailės mokyklos moksleiviai43. Ekspedicijos 
dalyviai bendrai nupiešė 16 piešinių. Piešiniai 
atlikti akvarele kaip etiudai. Atvaizduotos 
skrynių priekinės plokštumos. Nors ir piešta 
iš natūros, bet akivaizdu, kad piešiniai netik-
slūs, eskiziški, koloritas taip pat nėra tikslus. 
Skrynios plokštumos fono ir dekoro elemen-
tai vietomis susilieję (il. 17). Gali būti, kad 

40 https://www.vle.lt/straipsnis/mikalina-glemzaite/.
41 Tekstas prie piešinio La 1119.
42 Ekspedicijos dienoraštis, 1954 m. ČDM LMS.

43 Kauno valstybinis M. K. Čiurlionio vardo muziejus. LMS darbo apž-
valga 1956 m., ap. Nr. 1, b Nr. 130, p. 2.
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il. 16

Mikalina Glemžaitė 

Skrynios piešinys
iš Smilgių k.

ČDM
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il. 17

Kazė Maliauskaitė 

Skrynios iš Balaikių 
kaimo piešinys

1954

ČDM

il. 18

Milda Mildažytė

Skrynios iš Linkiškių 
kaimo piešinys

1961

ČDM
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ekspedicijos dalyviai neturėjo tinkamų prie-
monių. Apie tai užsimenama viename iš eks-
pedicijų dienoraščių. 

Antroji Liaudies meno skyriaus ekspedicija 
vyko 1955 metais. Ekspedicijos dalyvis Kauno 
vidurinės dailės mokyklos moksleivis Antanas 
Miškinis44 Kaišiadorių apylinkėse užfiksavo ke-
turias skrynias. Skrynios antvožo, pagrindinę ir 
galinę plokštumas komponavo ant atskirų lapų, 
plokštumų fonus ir linijinius augalinius orna-
mentus nutapė tvarkingai dekoratyviai. Iš šių 
skrynių piešinių autorių duomenys yra tik apie 
P. Baranauską, kuris tuo metu jau buvo baigęs 
Taikomosios dekoratyvinės dailės instituto Ke-
ramikos fakultetą45. Apie kitus skrynių piešinių 
autorius biografinių faktų archyviniuose doku-
mentuose duomenų nerasta. 

Trečiojoje liaudies meno skyriaus ekspe-
dicijoje 1961 m. dalyvavo Milda Stanislava 
Mildažytė46. Kartu su kitais skyriaus darbuo-
tojais vyko į ekspediciją kaip dailininkė užfik-

suoti etnografinius daiktus. Kupiškio ir Molėtų 
apylinkėse nupiešė 19 skrynių piešinių. Atliko 
juos tušo ir guašo technikomis, skrynias kom-
ponavo po vieną popieriaus lape, užfiksavo iš 
pagrindinės pusės. Tušu atlikti piešiniai liniji-
nio charakterio. Piešinyje atvaizduota skrynios 
forma ir įmantrūs apkalai. Piešiniai, kuriuose 
užfiksuotos štampuotine technika margintos 
skrynios, atlikti kruopščiai. Kitoje popieriaus 
lapo pusėje dailininkė surašė ne tik informaciją 
apie skrynių buvimo vietą, bet ir trumpas skry-
nių istorijas (il. 18). Pavyzdžiui: Skrynia rasta pas 
Ažubalį Joną, dažyta jo dieduko Raškevičiaus Ta-
mošiaus. Diedukas buvęs net Vaštapų dvaro meis-
tru, mirė neužilgo nudažęs šią skrynią. T. Raškevi-
čius gyveno Motiejūnų kaime, buvusiame Aluntos 
valsčiuje47. Dailininkė užfiksavo ir aprašė skry-
nias ir kaip muziejininkė – užfiksavo skrynių 
vaizdus ir surašė jų kilmės duomenis ir istori-
jas (il. 18) Pati dailininkė pasakoja, kad skry-
nias piešusi natūroje, visada stengėsi, kad kuo 

il. 19

Regina Kalninytė

Skrynios iš Gavakarų 
kaimo piešinys

1962

ČDM

44 Ten pat, p. 2.
45 Povilo Baranausko darbo byla. ČDM FDS, ap. Nr 3, b Nr. 14, p. 1.
46 Dailininkė gimė 1937 m. Kaune. 1960 m. baigė dailės institutą ir 

įsidarbino M. K. Čiurlionio dailės muziejuje, Liaudies meno skyriuje. 
Mildos Mildažytės darbo byla. ČDM FDS ap. Nr 3, b Nr. 14, p. 3.
47 Užrašas kitoje piešinio popieriaus lapo pusėje ČDM La 1543.
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tikslesnis būtų skrynių dekoro piešinys, nes ji 
esanti tapytoja realistė. Skrynias ekspedicijoje 
fiksavo tik tas, kurios buvo turtingesnio dekoro 
ir geriau išsilaikusios48. 

Regina Kalninytė 1962 m. ekspedicijoje Ku-
piškio apylinkėse atliko 10 skrynių piešinių. 
Skrynias popieriaus lape komponavo po vieną, 
atvaizdavo tik pagrindinę jų plokštumą. Piešiniai 
atlikti kruopščiai. Skrynių augaliniai motyvai ir 
apkaustai nutapyti aiškiai. Tapyba puoštų bal-
dų atvaizdavimas plokščias. Skrynios puoštos 
reljefinėmis detalėmis, jų atvaizdavimas tūrinis 
(il. 19) Apie autorės biografijos ir kūrybinės vei-
klos faktus duomenų nerasta. 

Danutė Grinkevičienė 1964 m. vykusioje 
ekspedicijoje Prienų rajone, Lelionių ir Sta-
kliškių apylinkėse, nupiešė 6 skrynių piešinius. 
Horizontaliuose popieriaus lapuose atvaizduo-

ja skrynias plokštumomis po dvi – pagrindinę 
ir galinę. Galinė skrynios plokštuma pamažin-
ta. Tapyba ir štampuotine technikomis puoštų 
skrynių plokštumos sukomponuotos popieriaus 
lapo centre. Skrynių plokštumų fonai nudažyti 
lygiai: mėlyna ir raudona spalvomis, augaliniai 
motyvai ir geometriniai ornamentai atlikti pre-
ciziškai. (il. 20). Muziejininkė D. Grinkevičienė 
buvo baigusi Maskvos etnografijos institutą49.

Vitalija Lamauskaitė ir Zita Alinskaitė 1966 m. 
ekspedicijoje Kretingos ir Skuodo apylinkėse 
nupiešė po 6 skrynių piešinius. Skrynių pieši-
nius atliko akvarelės technika. Komponavimo 
būdai – po vieną arba po dvi plokštumas popie-
riaus lape. Piešiniams būdingas dekoratyvumas. 
Skrynių apkaustai ir tapybos motyvai atlikti 
tiksliai. Dominuoja apkaustais kalstytų skrynių 
piešiniai (il. 21, 22, 23, 24). 

il. 20

Danutė Grinkevičienė

Skrynios iš
Lepelionių kaimo 
piešinys

1964

ČDM

48 Iš darbo autorės pokalbio su Milda Mildažyte-Kulikauskiene. Interviu užrašytas 2022-03-16.
Piešinių autorių biografijos ir pasakojimai, p. 18. LMS archyvas.
49 Danutės Grinkevičienės darbo byla. ČDM FDS, b Nr. Ž2–229.
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il. 21

Vitalija Lamauskaitė

Skrynios iš Šauklių 
kaimo piešinys

1966

ČDM

il. 22

Vitalija Lamauskaitė

Skrynios iš Šauklių 
kaimo piešinys

1966

ČDM
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Išvados

Liaudies meno skyriaus archyvo rinkinyje skry-
nių piešiniai, užfiksuoti popieriuje, datuojami 
XX a. 2–7 deš. Grupinių ir individualių ekspedi-
cijų metu skrynias atvaizdavo profesionalūs dai-
lininkai, M. K. Čiurlionio dailės muziejaus dar-
buotojai, Kauno meno mokyklos moksleiviai, 
kraštotyrininkė, tuometinių Lietuvos TSR vals-
tybinio dailės instituto studentai ir Kauno vidu-
rinės meno mokyklos mokiniai. 

Piešiniai nupiešti iš natūros, nurodant skry-
nių savininkus, ankstesnes ir esamas buvimo 
vietoves. Lyginant ankstesnį (2–4 deš.) ir vė-
lesnį (5–7 deš.) skrynių piešinių užfiksavi-
mo laikotarpius, skiriasi piešinių turtingumas 
atvaizdavimo prasme. Galima išskirti keletą 

skrynių atvaizdavimo būdų: skrynios atvaiz-
duotos trijų ketvirčių rakursu, užfiksuotos iš 
pagrindinės pusės viršutiniu rakursu, atvaiz-
duotos tik pagrindinės skrynių plokštumos, 
nupieštos antvožo ir priekinė skrynių plokš-
tumos, popieriaus lape atvaizduotos visos trys 
skrynios plokštumos. 

Išsiskiria keletas skrynių piešinių atlikimo 
būdų: tušu su plunksnele, akvarele, guašu, 
spalvotomis vaškinėmis kreidelėmis, spal-
votais pieštukais. Skrynių piešiniai miniatiū-
ros eskziški ir preciziški. Galima pastebėti, 
kad, piešiant skrynias akvareliniais dažais, 
ornamentas atliktas tiksliau ir jo spalvinis 
sprendimas artimas originalui, nes spalviniai 
skrynios plokštumų ir puošybos sprendimai 
yra prigesinti. 

il. 24

Zita Alinskaitė

Skrynios iš
Šatraminių
kaimo piešinys

ČDM

il. 23

Zita Alinskaitė

Skrynios iš
Šatraminių
kaimo piešinys

ČDM
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LIETUVOS TEISMINĖS SISTEMOS 
ATSTOVŲ ATVAIZDAI ISTORINĖS 
PREZIDENTŪROS RINKINYJE

Erika Drumelytė 
Istorinė LR Prezidentūra Kaune,
rinkinio saugotoja

1 Maksimaitis, M. Lietuvos vyriausias tribunolas XX amžiuje.
Jurisprudencija Nr. 21(2) , 2014, p. 441.

Lietuvos teisminės sistemos sukūrimas buvo 
vienas svarbesnių naujai atkurtos Lietuvos vals-
tybės uždavinių. Oficialiai Lietuvos teismų įstei-
gimo data Teisingumo ministerijos buvo paskir-
ta 1918 m. gruodžio 15 d. – nuo tos dienos teismai 
buvo įpareigoti perimti iš okupacinės vokiečių 
valdžios bylas ir pradėti darbą1. Vis dėlto situ-
acija realybėje buvo kitokia. Prasidėjusios ne-
priklausomybės kovos ne tik sustabdė pirmųjų 
bylų nagrinėjimą, bet ir, lenkams užėmus Vilnių, 

privertė visas valstybės institucijas persikelti į 
Kauną. Pirmajam Valstybės Tribunolo pirminin-
kui Antanui Kriščiukaičiui nespėjus išnagrinėti 
pirmųjų bylų, teko imtis naujo darbo Vilniuje, kol 
teisingumo ministro paliepimu buvo pakviestas 
į Kauną. Iki atvykstant A. Kriščiukaičiui į Kauną 
laikinai Vyriausiojo tribunolo pareigas ėjo Au-
gustinas Janulaitis. Būtent A. Janulaitį, kaip teis-
minės sistemos atstovą, Prezidentūros rinkinyje 
norėtųsi pristatyti pirmiausia.
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Janulaičių šeima

Augustinas Janulaitis gimė 1878 m. Malavėnų 
kaime Šiaulių apskrityje, neturtingų ūkininkų 
šeimoje. Tai nesutrukdė jaunuoliui siekti moks-
lo. 1886 m. jis mokėsi Šiaulių gimnazijoje, bet už 
pogrindinę veiklą buvo pašalintas. 1896 m. baigė 
Rygos Nikolajaus gimnaziją ir įstojo į teisės stu-
dijas Maskvos universitete. 1903–1905 m. stu-
dijavo Berno universitete. Visu šiuo laikotarpiu 
A. Janulaitis vykdė aktyvią visuomeninę veiklą, 
už kurią buvo ne kartą baustas kalėjimo baus-
me. Nepaisant bausmių, įgytos žinios ir patirtis 
lėmė, kad nuo 1912 m. A. Janulaitis tapo prisie-
kusiu advokatu, o visas likęs jo gyvenimas sukosi 
teisinėje ir akademinėje sferoje.

Apie profesinę A. Janulaičio aplinką žinoma 
gana daug, todėl šiame pranešime apie jo dar-
bą nebus plečiamasi. Daug įdomiau yra kalbėti 
apie Janulaičių šeimos buitį ir autentiškus as-
meninius teisininko ir jo šeimos daiktus, kurie 
pasakoja ne vieną istoriją. Istorinė LR Prezi-

dentūra gali itin pasidžiaugti, kad Janulaičių 
šeimos buities daiktai buvo padovanoti mu-
ziejui. Saugomus Janulaičių šeimos daiktus 
galima suskirstyti į dvi kategorijas: buities 
daiktus ir skaitmenines nuotraukų kopijas. 
Buities daiktuose didžiausią dalį sudaro A. Ja-
nulaičio higienos reikmenys: skutimosi rei-
kmenų dėžutė, kurioje laikyti skutimosi pei-
liukai, šepetėlis, alūno indelis. Taip pat indelis 
skutimosi putoms ir skutimosi muilo dėžutė, 
įnagis nagams blizginti. Kaip pasakojo daiktus 
muziejui padovanojęs A. Janulaičio vaikaitis 
Ramūnas Janulaitis: Nors pirmasis šių skutimosi 
reikmenų savininkas yra mano senelis teisės is-
torikas profesorius Augustinas Janulaitis ir mano 
a. a. tėtis Kęstutis Janulaitis, po to dar ir aš ban-
džiau jais naudotis ankstyvojoje jaunystėje. Pa-
menu, dar buvo likęs senelio skutimosi muilas, 
kuris man prastai putojo (o gal dar nemokėjau 
juo naudotis), ir man nelabai patiko, nes apsi-
braižiau smakrą... Tiesa, „smetoniški“ peiliukai 
buvo geri ir aštrūs2.

il. 1

Augustinas Janulaitis

XX a. 3 deš. pradžia

Janulaičių šeimos
archyvas

2 Istorinės Prezidentūros parodai „Patikėta atmintis: žmonės daiktai ir jų istorijos“
pasakojo eksponatų dovanotojas Ramūnas Janulaitis. Parodos kuratorė Ingrida Jakubavičienė.
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il. 3

Augustino Janulaičio
asmeniai daiktai:

veidrodėlis, skutimosi
muilo dėžutė, skutimosi
peiliukų dėžutė 

XX a. 3–4 deš.

ILRP rinkinys

il. 2

Augustino Janulaičio 
asmeniniai daiktai: 

odinė higienos reikmenų 
dėžutė, indelis skutimosi 
putoms, nagų dildė,
skutimosi peiliukų dėžutės

XX a. 3–4 deš.

ILRP rinkinys



72

il. 4

Janulaičių šeimai
priklausęs metalinis 
kavinukas ir „Mamuliuko 
sausainių“ indas

XX a. 3–4 deš.

ILRP rinkinys

il. 5

Janulaičių
moterų movos

XX a. 3–4 deš.

ILRP rinkinys
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Linksmu prisiminimu R. Janulaitis pasida-
lijo ir apie dovanotą metalinį indelį, kuriame 
jo senelė Alena, šeimoje vadinta „mamuliu-
ku“, laikė savo gamybos sausainius. Ir ne vir-
tuvėje, o vienoje iš savo kambario spintų (lai-
kydavo indelį – aut. past.). Manau, todėl, kad 
nepiktnaudžiautume saldumynais3. Kadangi 
kartu su sausainių indeliu buvo padovanotas 
ir metalinis kavinukas, neatmetama tikimy-
bė, kad būtent mamuliuko sausainiais iš auk-
sinio indo ir kava iš kavinuko vaišinosi Kauno 
inteligentai, rinkdavęsi pas Janulaičius į po-
piečio arbatėles.

Kalbant apie Janulaičių šeimą, negalima 
pamiršti A. Janulaičio žmonos Elenos Janu-
laitienės, lietuvių dailininkės ir visuomenės 
veikėjos. Muziejuje saugomi keli moteriški 
aksesuarai, priklausę Janulaičių moterims: 2 
movos ir 2 skrybėlaitės, kurios akies krašte-
liu leidžia pažvelgti į to meto moterų stilių. 

Kaip žinoma, skrybėlaitės tuo metu buvo ne-
atsiejamas moterų aksesuaras. Tuometinėje 
Prezidento gatvėje tarpukariu buvo susifor-
mavusi savotiška „skrybėlių alėja“. Nedidelėje 
dabartinės Vilniaus gatvės atkarpoje veikė apie 
dvidešimt kepurių ir skrybėlių parduotuvių. Čia 
buvo įsikūrusios ir septynios moteriškų skry-
bėlių dirbtuvės4. Tiksliai nėra žinoma, tačiau 
labai tikėtina, kad E. Janulaitienės skrybėlės 
taip pat galėjo būti įsigytos vienoje iš dauge-
lio Kauno skrybėlaičių parduotuvių. 

Paskutinė eksponatų dalis – nuotraukos. 
R. Janulaitis muziejui yra padovanojęs solidų 
skaičių skaitmeninių nuotraukų vaizdų iš šei-
mos albumo. Suprantama, kad šeimos albume 
vietos darbinei aplinkai neskiriama daug, ta-
čiau turimi vaizdai iliustruoja artimųjų, su ku-
riais buvo bendraujama, ratą bei namų aplinką. 
Tiesa, didžioji dalis nuotraukų daugiau atspindi 
A. Janulaičio žmonos Elenos šeimos ir draugų 

il. 6

Janulaičių šeimai
priklausiusi ąžuolų
kavos gėrimo dėžutė

XX a. 3–4 deš.

ILRP rinkinys

3 Istorinės Prezidentūros parodai „Patikėta atmintis: žmonės daiktai 
ir jų istorijos“ pasakojo eksponatų dovanotojas Ramūnas Janulaitis. 
Parodos kuratorė Ingrida Jakubavičienė.

4 Meškauskienė, E. Tarpukario prekyba Kaune – kai kas pasikeitė la-
bai nedaug. Delfi, 2018-02-16. Prieiga internetu: https://www.delfi.
lt/verslas/verslas/tarpukario-prekyba-kaune-kai-kas-pasikeite-la-
bai-nedaug.d?id=77154497.
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ratą. Šeimos albume aptinkama netgi prezi-
dento Aleksandro Stulginskio žmonos Onos 
Stulginskienės ir jos draugės Aleksandros Vai-
lokaitienės nuotrauka. Kiltų klausimas, kodėl 
ši nuotrauka Janulaičių albume. Atsakymas 
paprastas – Aleksandra buvo Elenos sesuo, na, 
o visiems gerai žinoma, kad tarp inteligentų 
pažintys mezgėsi gana greitai. Kitas kylan-
tis kausimas, kodėl paties A. Janulaičio nuo-
traukų tiek nedaug. Į tai atsakyti būtų gali-
ma atsižvelgiant į to meto politinę situaciją. 
1940 m. SSRS okupavus Lietuvą, A. Janulaitis 
buvo atleistas iš darbo universitete. Stebėti-
na, kad dėl savo tuo metu „kompromituojan-
čios“ praeities A. Janulaičiui pavyko išvengti 
tremties, o vėliau netgi sugrįžti į akademinę 
aplinką (1945 m. A. Janulaitis buvo Vilniaus 
universiteto Istorijos ir filologijos fakulteto 
dekanas, o vėliau LTSR Mokslo akademijos 

tikrasis narys). Visa tai paaiškina vienas fak-
tas – 1945 m. LSSR vyriausybės prašymu Vals-
tybės saugumo liaudies komisariatas atidžiai 
tikrino teisės istoriko biografiją ir buvo rasta 
„kompromituojančios medžiagos“, tačiau, at-
sižvelgus į jo sveikatos būklę (A. Janulaitis ne-
pagydomai sirgo), suėmimo buvo atsisakyta5. 
Taigi, galima daryti prielaidą, kad nuotraukų iš 
teisininko darboviečių buvo, tačiau jos galėjo 
būti sunaikintos arba paslėptos, norint vėliau 
šeimai išvengti nemalonumų.

Taigi, A. Janulaičio šeimos relikvijos pasa-
koja apie inteligentų šeimos gyvenimą, kuris 
buvo įvairus. Nuotraukos iliustruoja platų arti-
mųjų ratą, o daiktai sugrąžina mus į eilinę kas-
dienybę, kuri, matyt, nedaug skyrėsi nuo kitų 
Kauno miestiečių kasdienybės. Taigi, A. Janu-
laičio atvaizdas yra visiškai žemiškas ir artimas 
turbūt bet kuriam iš mūsų.

il. 8

Augustinas Janulaitis
su žmona
Elena Janulaitiene

XX a. 3–4 deš.

Kaunas

Janulaičių šeimos
archyvas

il. 7

Augustinas Janulaitis 
savo namuose darbo 
kambaryje

XX a. 3 deš.

Kaunas

Janulaičių šeimos 
archyvas 

5 Tamošaitis, M.; Bitautas, A.; Svarauskas, A. Lietuvos Respubli-
kos 1918-1940 m. Vyriausybių ministrų biografinis žodynas. Vilnius: 
Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2016, p. 203.
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il. 9

Elenos Juršaitytės-Janulaitenės
sesuo Aleksandra Juršaitytė-Vailokaitienė 
su Ona Stulginskiene

XX a. 3 deš.

Kaunas

Janulaičių šeimos archyvas
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il. 10

Jonas ir Aleksandra (stovi) Vailokaičiai su
pirmąja dukrele Danute. Šalia sėdi Aleksandros
sesuo Elena Jurašaitytė-Janulaitienė

XX a. 3 deš.

Kaunas

Janulaičių šeimos archyvas 
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il. 11

Augustinas Janulaitis su sūneliu
Kęstučiu prie savo namo Kaune

XX a. 3 deš.

Kaunas

Janulaičių šeimos archyvas
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il. 12

Augustino Janulaičio sesuo
Julija Janulaitytė-Biliūnienė-Matjošaitienė
su dukrele Meilyte (vėliau – Meile Lukšiene)

XX a. 2 deš.

Janulaičių šeimos archyvas
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il. 13

Marija Alseikaitė, būsimoji Gimbutienė. 
Augustino Janulaičio dukterėčia,
jauniausios Augustino sesers Veronikos 
Janulaitytės-Alseikienės duktė

XX a. 3 deš.

Janulaičių šeimos archyvas

il. 14

Jurgis Kalvaitis

XX a. 4 deš.

ILRP rinkinys
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Jurgio Kalvaičio šeima

Antrasis teisinės sistemos atstovas, išryškėjęs 
Prezidentūros rinkinyje, – Jurgis Kalvaitis. Jis 
kilęs iš laisvųjų ilgainiui praturtėjusių valstiečių 
šeimos. Visi giminės atstovai buvo darbštūs, 
todėl šeimoje buvo daug įvairių amatų meis-
trų. Ypač gerai išmanė kalvystę. Ieškantiems 
kalvio žmonės dažnai juos ir nurodydavo, pa-
vadindami kalvaičiais. Nors pagal genealogiją 
jų pavardė buvo Kundrotai, tačiau išmanytas 
kalvio amatas šeimai suteikė naują – Kalvaičių 
pavardę6. Pats J. Kalvaitis gimė 1866 m. Labai 
tikėtina, kad augo tėvams priklausiusiame Mu-
niškių kaimo Kudrėnų dvare ant Nevėžio kran-
to. Šeima gyveno tikrai pasiturimai, suprato ži-
nių naudą, todėl Jurgį išleido į mokslus, į Kauno 
gubernijos berniukų gimnaziją. Tiesa, Jurgis tuo 
metu gal ne visai suprato žinių svarbą, dėl to iš 
tėvo gavo gerą pamoką: Kartą tėvas, parsivežęs 
sūnų iš Kauno, pririšo jį pilvu ant ariančios kume-
lės nugaros veidu į uodegą, o bernui parėdė arti 
toliau. Po kažkurio laiko paleidęs sūnų į laisvę, pa-
aiškino, kad, būdamas bemoksliu, visą gyvenimą 

žiūrės į kumelės užpakalį... Kalbama, kad pamoka 
buvusi labai paveiki, Jurgis savo požiūrį į mokslą 
bei elgesį kardinaliai pakeitė7. Baigęs gimnaziją, 
Jurgis Kalvaitis toliau studijavo Maskvos uni-
versiteto teisių fakultete, kurį baigė 1890 m. 
I laipsnio diplomu. Carinės valdžios paskyrimu 
išvyko į Kaukazą, kur pradėjo savo teisinę kar-
jerą. Valstybės tarnybą pradėjo Jekaterinoslavo 
Apygardos Teismo nariu kandidatu. Chasav-Jur-
to apskrityje dirbo Vladikaukazo teismo tardyto-
ju, Tbilisyje – Apygardos Teismo valstybės gynėjo 
padėjėju. Prasidėjus pilietiniam karui, paskirtas 
eiti pareigas Vyriausiojo Kariuomenės Teismo ži-
nyboje8. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę ir 
pasibaigus nepriklausomybės kovoms, 1921 m. 
J. Kalvaitis su šeima grįžo į Lietuvą. Kalvaičiai 
gyveno name Benediktinių g. Nr.7, tačiau ne-
mažai laiko praleisdavo Kudrėnų dvare.

Turintis teisinį išsilavinimą J. Kalvaitis grei-
tai gavo paskyrimą eiti Vyriausiojo Tribunolo 
Valstybės gynėjo pareigas, kadangi teisinė-
je sistemoje dirbančių žmonių tuo metu itin 
trūko. Darbas buvo ne tik tiesiogiai susijęs su 
bylų medžiaga, apklausomis ir kitomis ikiteis-
minėmis procedūromis, bet ir apskirtai su tei-
sinės sistemos kūrimu bei ateinančiųjų dirbti 
rengimu. J.  Kalvaičio iniciatyva buvo išleistos 
instrukcijos „Apygardos teismų valstybės gy-
nėjams ir jų padėjėjams“, „Administraciniams 
organams ir policijai nusikalstamiems darbams 
tirti ir byloms kelti“ ir „Apie namus suimtie-
siems“9. Taip pat vykdytos Apygardos teismų, 
Prokuratūros ir tardytojų revizijos, dalyti įvai-
rūs nurodymai bei patarimai žodžiu10. 

Aktyvi teisininko veikla neliko nepažymėta. 
1928 m. gegužės 15 d. J. Kalvaitis buvo apdova-
notas Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino 
II laipsnio ordinu, o 1931 m. kovo 25 d. – Vytauto 
Didžiojo II laipsnio ordinu. Būtent 1931 m. kovo 
25 d. J. Kalvaitis su kolegomis atšventė ir solidų 
juristo darbo 40-metį. Kaip pasakojo Kalvai-
čių giminės relikvijų muziejui perdavusi Vilū-
nė Bučinskienė, šios sukakties proga J. Kalvai-
tis gavo darbą įprasminantį segtuvą, ant kurio 
puikavosi teisingumo ir tvarkos deivė Temidė 
bei teisininko inicialai. Kartu su segtuvu buvo 
perduotas ir vokams atidaryti skirtas peilis. 

6 J. Kalvaičio biografija. Sud. V. Bučinskienė. Kaunas, 2022, p. 1.
7 Ten pat, p. 3.
8 Žilys, J. Lietuvos Prokuratūros statuso raida: teisiniai istoriniai
aspektai. Jurisprudencija, T. 70 (62), 2005, p. 28.

9 Ten pat.
10 Žiemelis, V. Lietuvos Prokuratūros organizavimas ir veikla 1918–
1940 metais. Jurisprudencija, T. 90 (12), 2005, p. 68.
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Na, o „vyšnia ant torto“ galima laikyti muzie-
jui padovanotą J. Kalvaičio kortų stalą, stovėjusį 
Kudrėnų dvare, prie kurio, pasak dovanotojos 
V. Bučinskienės artimųjų pasakojimų, ne kar-
tą kortų partiją buvo atvykęs „sumesti“ ir pats 
J. Mačiulis-Maironis. 

Kalvaičio daiktų sąrašą taip pat papildo šei-
mos fotografijos, kuriose daugiausia užfiksuotos 
žmona Anelė ir jų vienintelė dukra Anelė Barbora. 
Chronologiškai anksčiausios nuotraukos ilius-
truoja teisininko darbo pradžią, kadangi portre-
tai daryti šeimai gyvenant Kaukaze. Tolimesnėse 
nuotraukose jau galime matyti Kalvaičių gyvena-
mąją aplinką Lietuvoje – Kudrėnų dvarą. Nors ži-
noma, kad Kalvaičiai turėjo nekilnojamojo turto ir 

pačiame Kauno centre, tačiau panašu, kad didelę 
laiko dalį jie praleisdavo būtent Kudrėnuose, kur 
dažnai priimdavo svečius. Tarp svečių, užfiksuotų 
fotografijose, galima matyti šeimos bičiulį Juo-
zą Kraucevičių. Jis buvo aviacijos generolas lei-
tenantas, o nuo 1927 m. pasiprašė būti išleistas į 
atsargą. Nuo 1929 m. buvo Čekoslovakijos „Ško-
da“ firmos atstovu Lietuvoje. Įdomus faktas, kad 
gyvenimo pabaigoje J. Kalvaitis tapo teisininko 
testamento vykdytoju. Kaip šie asmenys susipa-
žino, tikslių žinių nėra, tačiau žinomas faktas, kad 
J. Kraucevičius apie 1916 m. mokytojavo Kaukaze. 
Tuo metu J. Kalvaitis taip pat gyveno ir dirbo šia-
me regione, todėl galima spėti, kad draugystė ga-
lėjo užsimegzti dar gana anksti.

il. 15

Jurgiui Kalvaičiui įteikta
dovana: dokumentų
aplankas su monograma
ir laiškams
atidaryti skirtas peilis 

ILRP rinkinys

il. 16, il. 16a

Jurgio Kalvaičio 
dvare Kudrėnuose 
stovėjęs kortų stalas 

ILRP rinkinys
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il. 17

J. Kalvaitis su žmona
Aniele ir dukra

XX a. 1 deš.

Kaukazas

ILRP rinkinys
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il. 18

Jurgis Kalvaitis su žmona, 
dukra ir anūkėmis

XX a. 3–4 deš.

Kaunas

ILRP rinkinys

il. 19

Anielė Kalvaitienė
su dukra

XX a. 1 deš.

Kaukazas

ILRP rinkinys
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il. 20

Jurgio Kalvaičio
dvaras Kudrėnuose

XX a. 3 deš.

Kudrėnai

ILRP rinkinys
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il. 21

Jurgio Kalvaičio
dvaras Kudrėnuose

XX a. 3 deš.

Kudrėnai

ILRP rinkinys

Vyriausiojo Tribunolo valstybės gynėju dirbu-
sį Jurgį Kalvaitį tik 1935 m. spalio 10 d. pakeitė Jonas 
Valtys11. Gali būti, kad tuomet, 1935 m. rudenį, ei-
damas 69-uosius, J. Kalvaitis išėjo į užtarnautą 
poilsį. Europoje vis labiau jaučiant artėjančias ne-
gandas ir prasidedant karui, J. Kalvaitis, ko gero, 
pirmosios sovietų okupacijos metu slapstėsi, to-
dėl išvengė tremties ar kitų represijų. Žinoma, kad 
karo metus leido Kudrėnuose ir Benediktinių ga-
tvėje Kaune. Antrosios sovietų okupacijos jau ne-
besulaukė. Mirė J. Kalvaitis 1944 m. balandžio 12 d. 

Taigi, kokį teisininko atvaizdą mums gali 
leisti susidaryti šie Prezidentūros rinkinyje 

saugomi eksponatai? Apibūdinant J. Kalvai-
tį keliais žodžiais, būtų galima sakyti, kad 
jaunystėje kiek padykęs jaunuolis greitai su-
prato išsilavinimo prasmę ir visiškai atsidavė 
mokslams. J. Kalvaičio nuoseklumas pelnė 
pasitikėjimą juo atliekant teisininko darbus ir 
kuriant Lietuvos teisinę sistemą. J. Kalvaičio 
artimųjų ratas nebuvo didelis, tačiau galima 
manyti, kad visais, kuriuos įsileisdavo į savo 
ratą, jis tikrai pasitikėjo. Taigi, J. Kalvaitį būtų 
galima pavadinti kukliuoju Lietuvos teisinės 
sistemos „riteriu“ ir statytoju, kurio nuopel-
nai iki šiol nėra tinkamai atskleisti.

11 Stoliarovas, A. Lietuvos Respublikos karinė justicija 1919–1940 m. Kaunas, 2014, p. 61.
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il. 22

Kalvaičiai su svečiais prie
stalo Kudrėnų dvare

Iš kairės: J. Kalvaičio anūkė,
dukra Anelė, J. Kraucevičius,
J. Kalvaitis, neatpažinta
moteris, Anielė Kalvaitienė,
J. Kraucevičiaus žmona Nadiežda

XX a. 3 deš.

Kudrėnai

ILRP rinkinys

il. 23

Kalvaičiai su svečiais savo dvare

Antra iš kairės A. Kalvaitienė,
Kalvaičių dukra Anelė, jų anūkė,
J. Kalvaitis, J. Kraucevičius
ir jo žmona Nadiežda

XX a. 3 deš.

Kudrėnai

ILRP rinkinys
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il. 24

Automobilyje prie vairo sėdi J. Kalvaičio
dukra Anelė, šalia jos J. Kraucevičius, už
jų sėdi pats J. Kalvaitis ir anūkė, gale sėdi
A. Kalvaitienė ir J. Kraucevičiaus žmona

XX a. 3 deš.

Kudrėnai

ILRP rinkinys
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Jono Zdanavičiaus šeima
 

Paskutinis asmuo, kurį reikėtų aptarti, – Jo-
nas Zdanavičius. J. Zdanavičius gimė 1885 m. 
valstietės Antaninos Kalvaitytės ir dvarininko 
Vladislovo Zdanavičiaus šeimoje. Apie J. Zda-
navičiaus išsimokslinimą tikslių žinių nėra, 
tačiau žinoma, kad po tėvo mirties jo globa 
buvo perduota krikšto tėvui J. Kalvaičiui. Ka-
dangi J. Kalvaitis, kaip jau minėta, gavo pa-
skyrimą Kaukaze, tikėtina, kad J. Zdanavičius 
iškeliavo ten gyventi kartu su dėde. Tiksliai 
žinoma, kad 1911 m. rudenį J. Zdanavičius sto-
jo į valstybinę tarnybą jaunesniuoju teismo 
kandidatu prie Erivanės Apygardos teismo, 
1912–1913 m., pasilikdamas teismo kandida-
tu, atliko karinę prievolę. Taigi, teisinis išsi-
lavinimas jau buvo turimas. Grįžęs iš karinės 
prievolės, J. Zdanavičius buvo komandiruotas 
eiti prokuroro padėjėjo pareigas, tačiau prasi-

dėjęs karas jį nukėlė į Vakarų frontą, kuriame 
praleido iki pat 1917 m.12

 Aiškios J. Zdanavičiaus grįžimo į Lietuvą 
aplinkybės nėra žinomos. Panevėžio G. Petke-
vičaitės-Bitės bibliotekos archyve saugomos 
nuotraukos, kuriose J. Zdanavičius Lietuvos 
karininkų gretose užfiksuotas apie 1919 m., 
todėl galima teigti, kad, apie 1919 m. grįžęs į 
Lietuvą, jis gana greitai prisijungė prie naujai 
besikuriančios Lietuvos kariuomenės ir daly-
vavo nepriklausomybės kovose. Taip pat tiks-
liai žinoma, kad Ukmergės bažnyčioje 1921 m. 
lapkričio 17 d. jis vedė Elžbietą Jevsiunikovą13. 
Gyvenimo meilę J. Zdanavičius sutiko Kauka-
ze ir kartu su ja grįžo gyvenimo kurti į Lietuvą. 
Apie tai žinoma iš Zdanavičių dukros Reginos 
atsiminimų: Mano mama osetinė, tėvas iš Kau-
kazo ją parsivežė. Išmoko lietuviškai, nors visą 
gyvenimą kalbėjo su akcentu. Labai ilgėjosi tė-
vynės, bet niekada ten nebuvo grįžusi14.

il. 25

J. Zdanavičiaus šeima.
Pirmoji iš kairės sesuo Joana,
pats J. Zdanavičius ir
du jo broliai. Ant kėdės sėdi
motina Antanina
Kalvaitytė-Zdanavičienė

XX a. 1 deš.

Lietuva 

ILRP rinkinys

il. 26

J. Kalvaičio parodymai
apie jo sūnėno
Jono Zdanavičiaus tarnybą

1940

Lietuva 

ILRP rinkinys

12 Jurgio Kalvaičio raštiškas liudijimas apie Jono Zdanavičiaus tarny-
bą Kaukaze, 1940 09 30. IP-796, ILRP.
13 Ukmergės RKB 1921–1931 m. santuokos metrikų knyga, 13. Ukmer-
gės raj. Civilinės metrikacijos skyriaus archyvas.

14 Zdanavičiūtė, R. Zuikienės pamokos, graudi frazė iš „Devynbė-
džių“ ir ginčas dėl teisybės. Panevėžio rytas, 1995 06 10, p. 1.
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il. 27

J. Zdanavičius
su žmona Elžbieta

XX a. 2–3 deš.

Lietuva

ILRP rinkinys

il. 28

Jonas Zdanavičius

XX a. 3 deš.

Kaunas

ILRP rinkinys

il. 29

J. Zdanavičiaus darbas
Marijampolėje.
J. Zdanavičius stovi centre

XX a. 3–4 deš.

Marijampolė

ILRP rinkinys
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Kada J. Zdanavičius buvo demobilizuotas, 
vėlgi nėra aišku, tačiau galima atsekti, kad 
apie 1921 m. jis buvo paskirtas į Lietuvos ka-
riuomenės teismą. Nuo šio gyvenimo etapo 
J.Zdanavičiaus darbas apsiribojo teisine sfe-
ra. Saugojamose fotografijose galima identi-
fikuoti, kad apie 1931 m. J. Zdanavičius gyve-
no Marijampolėje. Greičiausiai dėl teisininkų 
trūkumo jis gavo ten paskyrimą ir išsikraustė 
kartu su savo šeima. Marijampolės teisme jis 
dirbo prokuroru. 

Iš trumpų žinučių žmonos laiškeliuose 
draugei žinoma, kad Marijampolėje Zdana-
vičiai (J. Zdanavičius, žmona Elžbieta ir dukra 
Regina) gyveno šešerius metus. O gyveno gana 
gerai, priklausė to meto inteligentų šeimai: 
butą nuomojosi, turėjo šeimininkę. Atostogauti 
vykdavo į Palangą15. 1940 m. J. Zdanavičius jau 
užėmė Panevėžio apygardos teismo Baudžia-
mojo skyriaus pirmininko pareigas. Taigi, Zda-

navičių šeima, palyginti su anksčiau aptarto-
mis šeimomis, dėl teisininko darbo subtilybių 
turėjo gana dažnai kraustytis. 

Prasidėjęs karas šeimai atnešė didelių rū-
pesčių. Dar 1941 m. J. Zdanavičius buvo pa-
skirtas dirbti advokatu, tačiau, jam pasibai-
gus ir prasidėjus masinėms represijoms ir 
trėmimams, jis kartu su žmona operacijos 
„Vesna“ metu buvo ištremtas į Krasnojarsko 
kraštą, Igarką. Jų dukra Regina tremties iš-
vengė. Įdomus faktas, kad vėliau R. Zdanavi-
čiūtė tapo žymia Panevėžio J. Miltinio dramos 
teatro artiste. Su ištremtais tėvais Regina 
ryšį palaikydavo trumpais laiškeliais, iki kol 
1956 m. tremtis buvo baigta ir 1957 m. Zda-
navičiai grįžo į Lietuvą. Kadangi abiejų svei-
katos nebuvo tvirtos, jų globa rūpinosi dukra. 
1960 m., sulaukęs 75-erių metų, J. Zdanavi-
čius mirė, o po 8-erių metų šalia atgulė ir jo 
žmona Elžbieta. 

15 J. Zdanavičiaus biografija. Sud. V. Bučinskienė, 2022, p. 23.
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Taigi, Istorinei Prezidentūrai saugoti per-
duotos nuotraukos, laiškai ir dokumentų fra-
gmentai papasakoja gana detalią Zdanavičių 
šeimos istoriją. Joje, palyginti su anksčiau 
aptartais asmenimis, daug darbinės aplinkos 
momentų. Tai leidžia suprasti, kad J. Zdana-
vičiui darbas buvo itin svarbi gyvenimo dalis. 
O ir pokyčiai gyvenime, ypač gyvenamosios 
vietos, priklausydavo nuo paskyrimų. Teisi-
ninko darbas padėjo šeimai gyventi visavertį 
gyvenimą, kurio pabaiga, deja, atnešė sunkių 
išbandymų. Vis dėlto tremtis ir grįžimas iš jos 
kartu su žmona parodo J. Zdanavičiaus sti-
prybę ir ištikimybę šeimai, kurios jis pats taip 
anksti neteko. 

Bendras Istorinės Prezidentūros rinkiniuose 
saugomų teisinės sistemos atstovų atvaizdas 
būtų gana įprastas. Tai inteligentų šeimos, kurių 

vyrai teisinius išsilavinimus gavo daugiausia 
Maskvoje, o, atkūrus Lietuvos nepriklausomy-
bę, prisidėjo prie valstybės statymo darbų tei-
sinėje sistemoje. Svarbu pastebėti, kad tik vie-
na iš aptartų šeimų išgyveno tremtį ir sugrįžo 
į Lietuvą. Kodėl tremties pavyko išvengti ki-
toms dviem šeimoms? Didžiųjų trėmimų Kal-
vaičiai jau nebesulaukė, o Janulaičių šeimai to 
pavyko išvengti dėl garbaus amžiaus ir sunkios 
A. Janulaičio ligos, nors čia galėjo pasireikšti ir 
žmogiškasis pareigūnų faktorius. Taigi, vie-
nareikšmiško atsakymo į tremties klausimą 
greičiausiai neturėsime. Vis dėlto galima ben-
drai sutarti, kad saugoti tokių asmenų istorinį 
palikimą bet kokiomis formomis (nuotraukos, 
daiktai, prisiminimai ar kt.) yra būtina, nes 
tai, nors ir per asmeninių išgyvenimų prizmę, 
iliustruoja Lietuvos valstybingumo istoriją. 

il. 31

Pirmoje eilėje mergaitė,
įsikibusi moteriai į ranką,
J. Zdanavičiaus dukra
ir jo žmona Elžbieta

XX a. 3–4 deš.

Marijampolė

ILRP rinkinys

il. 30

Lietuvos teismų darbuotojai. 
Centre moteris su balta
skraiste – Elena Jackevičaitė 
(pirmoji Lietuvos teisėja
moteris), trečias iš kairės –
Jonas Zdanavičius

XX a. 3–4 deš.

Marijampolė

ILRP rinkinys
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PROGINĖ MAISTO KULTŪRA 
TARPUKARIU (1918–1940 M.):
KĄ PASAKOJA MUZIEJINIAI
ŠALTINIAI? 

Justina Minelgaitė-Plentienė
Istorinė LR Prezidentūra Kaune, muziejininkė

1 Laužikas, R. Šiuolaikinė virtuvė kyla iš istorinės tradicijos, tik ne visada tai 
suprantame. Beatos virtuvė: prie stalo visa Lietuva. Vilnius, 2016, p. 14.
2 Beveik kasmet prieš Velykas spaudoje publikuojama straipsnių apie 
šios šventės tradicijas. Pavyzdžiui: Labutytė-Atkočaitienė, I. Senosios 
lietuviškos Velykų tradicijos, arba viskas prasideda iš kiaušinio. 2019 
m. balandžio 17d. [žiūrėta 2022 01 01]. Prieiga per internetą: https://
www.15min.lt/gyvenimas/naujiena/namai/senosios-lietuviskos-ve-
lyku-tradicijos-arba-viskas-prasideda-is-kiausinio-1034-1131652; 
Velykų tradicijos: kaip šią šventę minėjo mūsų protėviai? 2018 m. 

Šiuolaikinė virtuvė, anot gastronomijos tyri-
nėtojo prof. Rimvydo Laužiko, kyla iš istorinės 
tradicijos, tik ne visada tai suprantame1. Istori-
nė tradicija suponuoja tai, ką galėtume įvardinti 
kaip šalies gastronominį paveldą. Dažnai pavel-
do ir tradicijos elementus mes prisimename tam 
tikromis progomis, ypač per kalendorines ir (ar) 
religines šventes2, kurios kartojasi kasmet. Iš čia 
kyla poreikis pažinti mūsų šventines gastrono-
mines tradicijas, o tam galima pasitelkti ilius-
tratyvų ir daug informacijos pateikiantį ikono-
grafijos lobyną Lietuvos muziejų fonduose. 

Šio pranešimo tikslas – tyrinėjant muziejinę 
XX a. 3–4 deš. ikonografiją, pristatyti joje atsi-
spindinčias proginės maisto kultūros tenden-
cijas. Anot prancūzų istorijos tyrinėjimų grando 
Jean'o-Louis'o Flandrin'o, kurį vėliau papildė 
ir Lietuvos gastronomijos istorijos pradininkas 

Rimvydas Laužikas, maisto kultūra yra per am-
žius kitęs kultūrinis reiškinys – papročiai, men-
talitetas, receptai, skoniai3. Užsienio literatūroje 
maisto kultūra taip pat aiškinama kaip požiū-
riai, įsitikinimai ir praktika, susijusi su maisto 
gamyba ir vartojimu, kurie sukuria bendrystę 
ir yra kasdienis kultūrinio tapatumo patvirtini-
mas per simbolines ritualo, tradicijų ir ypatingų 
progų reikšmes savo socialinėje grupėje4. Tyri-
mo objektą apsibrėšime viena proga – religine 
kalendorine švente Velykomis. Pirminėje pra-
nešimo vizijoje buvo galvota daugiau apie pro-
gų atvejų analizę, tačiau dėl ribotos pranešimo 
apimties šis sumanymas liks ateities tyrimams. 
Tyrime daugiausia bus remiamasi Lietuvos mu-
ziejų rinkiniuose ir fonduose saugomomis fo-
tografijomis. Bus koncentruojamasi į turimų 
šaltinių apžvalgą, ne gilinantis į regioniškumo 

kovo 31d. [žiūrėta 2022 01 01]. Prieiga per internetą: https://kauno.
diena.lt/naujienos/laisvalaikis-ir-kultura/kultura/velyku-tradici-
jos-kaip-sia-svente-minejo-musu-proteviai-857559.
3 Laužikas, R. Tradicija ar (ir) kūrybos laisvė: patiekalų receptų „ge-
nealogija“ Lietuvoje. Tautosakos darbai. 2017, Nr. 53, p. 113–114.
4 Wijaya, S. Indonesian food culture mapping: a starter contribution to 
promote Indonesian culinary tourism. BMC. Journal of Ethnic Foods [inte-
raktyvus], [ žiūrėta 2021 08 18]. Prieiga per internetą: https://journalo-
fethnicfoods.biomedcentral.com/articles/10.1186/s42779-019-0009-3.
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faktorių, o, priešingai – dėmesys kreipiamas į 
bendras tendencijas. Šaltinių geografija gana pla-
ti: apima Kauno, Rokiškio, Šiaulių, Alytaus ir kt. 
vietoves. Kiek turima žinių, jose užfiksuotos mo-
kymosi įstaigos, miestiečiai, turtingesni kaimie-
čiai, kitaip tariant, tie, kas galėjo sau leisti būti nu-
fotografuoti, atsižvelgiant į tai, kad fototechnika 
dar nebuvo masiškai prieinamas dalykas.

Apie tarpukario laikotarpio maisto kultūrą 
akademinių tekstų nėra daug, todėl šaltinių ana-
lizė tampa ypač aktuali. Iš labiau apibendrinan-
čių darbų būtų galima išskirti jau minėto istoriko 
R. Laužiko, taip pat etnologų Vacio Miliaus, Anta-
no Daniliausko ir kt. tyrimus bei apžvalgas5. Teo-
riniu aspektu ypač svarbi R. Laužiko įžvalga, kad 
praeities gastronomijos kultūra koreliuoja su ben-
drosiomis konkrečios epochos kultūros madomis ir 
tendencijomis6. Šiuo atveju tarpukariu sugyveno 
arba varžėsi bent dvi idėjinės linijos. Viena rėmėsi 
tautiškumo, senųjų lietuviškų tradicijų skatini-
mu, o kita – modernumu ir naujovėmis. Istorio-
grafijoje pastebima, kad būtent proginė maisto 
kultūra, ypač kalendorinių religinių švenčių, išlie-
ka konservatyviausia ir labiausiai remiasi tradi-
cijomis7. Tačiau tarpukario spaudoje esti tekstų, 
liudijančių, kad suabejojama „senuoju“ velykiniu 
stalu ir siūloma jį atnaujinti teigiant, kad keičiasi 
gyvenimas – keičiasi papročiai8, laikas persiskirti su 
sena tradicija – puikiu velykinius stalu9. O ką apie 
tai sako muziejiniai šaltiniai?

Muziejinius šaltinius pagal tai, kas juose 
vaizduojama, galime suskirstyti į tam tikras 
tematines grupes. Pirmiausia, žvelgiant į iko-
nografinę muziejinę medžiagą, galime atsekti 
šventinius stalo simbolius ir dekoravimo tra-
dicijas. Velykos – pavasario, atgyjančios gam-
tos ir atgimimo šventė, tad Velykų stalas būti-
nai buvo puošiamas žalumynais. Iliustratyvios 
Bagdonavičių šeimos Šiauliuose fotografijos 
rodo visą stalo perimetrą, nusagstytą patai-
sais10. Apie šią tradiciją rašoma ir etnologų stu-
dijose, pabrėžiant, kad XIX a. viduryje lietuviai 

Velykų stalą vis dar „apvedžiodavo“ ir pataisų 
girliandomis11. Tarpukario stalo dekoravimo 
vadovėliai taip pat rekomendavo nepasivėlinti 
užauginti žalios žolelės, kuri yra charakteringas 
Velykų stalo papuošalas12. Anot jų, senas lietu-
vių paprotys buvo Velykoms iš anksto į dėžutę 
ar gėlių puodą pasodinti avižų (kartais – mie-
žių). Tą ir matome fotografijoje ant prelato ra-
šytojo Jono Mačiulio-Maironio stalo13.

Avižos nebuvo vienintelis šventinio stalo au-
galas. Kitų žalumynų įvairovė svyravo nuo to, 
kas buvo įprasta Lietuvos kaimuose, dvarų kul-
tūroje, iki naujų madų. Anot šaltinių, turguo-
se ūkininkai vežimuose prekiaudavo karklų ir 

5 Laužikas, R. Didžiųjų pokyčių metas. Pranės Grinkevičienės receptų 
užrašinė. Parengė V. Rudienė. Vilnius, 2021, p. 13–37; Daniliauskas, A. 
Lietuvos miesto gyventojų materialinė kultūra XX a. Vilnius, 1978; Mi-
lius, V. Lietuvių valstiečių maistas XIX a. antroje pusėje – XX a. pradžio-
je. Iš lietuvių kultūros istorijos, t. II, Vilnius, 1959, p. 257–268 ir kt.
6 Laužikas, R. Tradicija ar (ir) kūrybos laisvė: patiekalų receptų „gene-
alogija Lietuvoje, p. 13–14.
7 Milius, V. Lietuvių mitybos ypatumai. Lietuvių valgiai. Sud. J. Pau-
liukonienė. Vilnius, 1983, p. 13.
8 Velykų stalas. Moteris ir pasaulis, 1939 Nr. 4, p. 22.

il. 1

Rūta Bagdonavičienė
prie šv. Velykoms
papuošto stalo

Šiauliai

1932

Fot. G. Bagdonavičius

ŠAM

9 Velykų stalas. Moteris ir pasaulis, 1938, Nr. 4, p. 19.
10 „Rūta Bagdonavičienė prie šv. Velykoms papuošto stalo“. Šiauliai, 
1932 m. Fotografija. Fot. G. Bagdonavičius, Šiaulių „Aušros“ muzie-
jus, ŠAM F–FN 9597; ŠAM F-FN 9596.
11 Kudirka, J. Velykų šventės. Vilnius, 1992, p. 60.
12 Naruš-Burbienė, S. Gražus stalo papuošimas. Kaunas, 1933, p. 19–20.
13 „Velykinis stalas Jono Mačiulio-Maironio namuose“ (papuoštas žel-
menėliais). Kaunas, apie 1925 m. Fotografija. Fot. I. Jasvoinas, Maironio 
lietuvių literatūros muziejus, MLLM F2 6717/71.
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gluosnių atžalomis14, taip pat stalui puošti tiko 
ir berželių šakelės, žilvičiai, bruknių šakelės15, 
pataisai. Patarimų skiltyse įvairiuose leidiniuo-
se moterims rekomenduota stalą pagyvinti ir 
įvairiomis pavasarinėmis gėlėmis: snieguolė-
mis, hiacintais, žibuoklėmis arba „žydinčiuo-
ju vazonu“16. Velykų gėle vadintas ir narcizas, 
kuris tiko nešti dovanų17. XX a. 4 deš. moder-
nesnėms šeimininkėms siūlyta išdrįsti šventinį 
stalą papuošti kaktusu18. Apžvelgta ikonogra-
finė medžiaga apie kaktusą nieko nepasako, 
tačiau hiacintų, gėlių „bukietėlių“, „žydinčiųjų 
vazonų“ ir avižų buvimą liudija ir muziejuose 
saugomos fotografijos19. 

Velykiniam stalui dekoruoti buvo pasitel-
kiami ir religiniai simboliai. Ant baltos stal-
tiesės avižose arba šalia jų Velykų dieną buvo 
įstatomas baltas avinėlis su raudona vėliavėle, 
primenantis Kristų, – tai krikščioniška tradici-
ja. Avinėlis galėjo būti cukrinis ar torto tešlos, 
sviestinis, taip pat gipsinis ar kitokios medžia-
gos20. Tokį avinėlį ant šventinio stalo matome 
ir muziejiniuose ikonografiniuose šaltiniuose21. 
Kad tradicija buvo populiari, liudija ir ikonogra-
finė medžiaga apie avinėlių prekybą – foto-
grafo Balio Buračo įamžinta velykinių avinėlių 
prekeivė Kauno turguje22. 1938 m. J.Žitkaus fo-
tografijoje iš Velykų šventės Panevėžio „Vienybės“ 

14 J. K. B. Prieššventinis Kaunas. Lietuvos aidas. 1936 04 10, Nr. 166, p. 3.
15 Naruš-Budrienė, S. Minėt. veik., p. 19–20.
16 Velykų stalas. Moteris ir pasaulis, 1939, Nr. 4, p. 22; Naruš-Budrie-
nė, S. Minėt. veik., p. 19–20.
17 Truputis Velykoms. Sekmadienis. 1936 04 12, p. 9.
18 Kad Velykos būtų moderniškos. Sekmadienis. 1932 04 20, p. 6.
19 „Barbora Didžiokienė su sūnumi Jurgiu prie velykinio vaišių sta-
lo“. XX a. 4 deš. vid. Fotografija. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės 
muziejus, ČDM Ta 11734; „Velykų šventė Panevėžio „Vienybės“ klubo 

restorane“. 1938 m. Fotografija. Fot. J. Žitkus. Panevėžio apskrities 
viešoji biblioteka; „Avižos ant kvėdarniškių velykinio stalo“. Kvėdar-
na, XX a. 3–4 deš. Fotografija. Lietuvos liaudies buities muziejus.
20 Kudirka, J. Minėt. veik., p. 60.
21 „Velykos Balžekų ir Šlepečių namuose“ (ant stalo šventinio vaikų 
stalo velykinis avinėlis). 1934 m. Fotografija. Lietuvos liaudies buities 
muziejus.
22 „Velykinių avinėlių prekyba Kauno turguje“. 1935 m. Fotografija. Fot. 
B. Buračas, Šiaulių „Aušros“ muziejus, ŠAM Neg. Nr. 17876.

https://m.facebook.com/openairmuseumoflithuania/posts/892143444450023
https://m.facebook.com/openairmuseumoflithuania/posts/892143444450023
https://m.facebook.com/openairmuseumoflithuania/posts/892143444450023
https://m.facebook.com/openairmuseumoflithuania/posts/892143444450023
https://m.facebook.com/openairmuseumoflithuania/posts/892143444450023
https://m.facebook.com/openairmuseumoflithuania/posts/892143444450023
https://www.facebook.com/openairmuseumoflithuania/photos/basw.AbqKHFC0FT5G3IjiLe9Kj2Te-8CKsk3xf1heuWl_nUySRV47m_PHF1Ixl112Vvqp7mRLXCmd3d8f8JsG_ueVcUpM97Hnv3KAKIVASFG0blIU7IRV_fRdHmCJu3E0ZG_AOhgJgI0hKEDpwn1ST_gOQU1JDw1qSnLQ6afXix_467OPUQ/1186544325009932/?opaqueCursor=Abo94IPI5FS61oBLBa6skuzk_D3Tgpmf7-amFBvMGddlvm8b_mPNlMIp9jT0SgdRYjnzvH6OfLRjp_0BqJNeCBlsSa15PGgXCqqXTJh8CyHo81okzo8WsuCfOI7z2wugNKhRSGrPvcaz5NOxx9UeTtuNxYcCKQrWoctjOGd7V0tiq05MqgdlBDJLq055QNNhGY70WMrVzjG3qEoVj9cnF4zpqIqz2wzedBPpWA2shA7bj4OxqJhaJrYMj4uHmnvIm5M-vseMZvTUkeJhMFyVdjzb7KzBaoo5dlpeO0sJD_FKQzECQvNF0sP7ODTkxqg8OL7bV1MAlzRJ7jipCvBUfHu3BAHOVPubXkmzLHXeRGHfUXxPAbfHGraQzv2Hg46XtoyfIgVs2C3MHfVKk_WpnyIZNVA2SfdLaOeZDwzHvL829sQa8lDKnCg9YY8bJaZs7s17EqypNS2h-UoK4to-k-MbsCTc4xbJY-No-RHKfQ9HzfVSBy2nZhmjDU0UfonZUDWHvf72W18fBMwn2TDsLT_SvsDuuJoh9ibuV_RtKqqpA7OcxVAxlsAlyGAgV9zlQZ7PpFR4sQ5aLV48oagpwDurkc8YoF2kEVrJYzQJJreR9GaVzJqh58JGDACMdNiHxjxP3HRvo42VDQjMphbWG0PFnu9m6t_A3pVffkyPT5NaXGxP-TpliwKwQ-S_GMkv4VHcSG9tzaJ9n2eypVUDhiWXfktw6RN7u8_kbPWM6_8_TSUdB-pD9SkR2a3Ke0K7TpM
https://www.facebook.com/openairmuseumoflithuania/photos/basw.AbqKHFC0FT5G3IjiLe9Kj2Te-8CKsk3xf1heuWl_nUySRV47m_PHF1Ixl112Vvqp7mRLXCmd3d8f8JsG_ueVcUpM97Hnv3KAKIVASFG0blIU7IRV_fRdHmCJu3E0ZG_AOhgJgI0hKEDpwn1ST_gOQU1JDw1qSnLQ6afXix_467OPUQ/1186544325009932/?opaqueCursor=Abo94IPI5FS61oBLBa6skuzk_D3Tgpmf7-amFBvMGddlvm8b_mPNlMIp9jT0SgdRYjnzvH6OfLRjp_0BqJNeCBlsSa15PGgXCqqXTJh8CyHo81okzo8WsuCfOI7z2wugNKhRSGrPvcaz5NOxx9UeTtuNxYcCKQrWoctjOGd7V0tiq05MqgdlBDJLq055QNNhGY70WMrVzjG3qEoVj9cnF4zpqIqz2wzedBPpWA2shA7bj4OxqJhaJrYMj4uHmnvIm5M-vseMZvTUkeJhMFyVdjzb7KzBaoo5dlpeO0sJD_FKQzECQvNF0sP7ODTkxqg8OL7bV1MAlzRJ7jipCvBUfHu3BAHOVPubXkmzLHXeRGHfUXxPAbfHGraQzv2Hg46XtoyfIgVs2C3MHfVKk_WpnyIZNVA2SfdLaOeZDwzHvL829sQa8lDKnCg9YY8bJaZs7s17EqypNS2h-UoK4to-k-MbsCTc4xbJY-No-RHKfQ9HzfVSBy2nZhmjDU0UfonZUDWHvf72W18fBMwn2TDsLT_SvsDuuJoh9ibuV_RtKqqpA7OcxVAxlsAlyGAgV9zlQZ7PpFR4sQ5aLV48oagpwDurkc8YoF2kEVrJYzQJJreR9GaVzJqh58JGDACMdNiHxjxP3HRvo42VDQjMphbWG0PFnu9m6t_A3pVffkyPT5NaXGxP-TpliwKwQ-S_GMkv4VHcSG9tzaJ9n2eypVUDhiWXfktw6RN7u8_kbPWM6_8_TSUdB-pD9SkR2a3Ke0K7TpM
https://www.facebook.com/openairmuseumoflithuania/photos/basw.AbqKHFC0FT5G3IjiLe9Kj2Te-8CKsk3xf1heuWl_nUySRV47m_PHF1Ixl112Vvqp7mRLXCmd3d8f8JsG_ueVcUpM97Hnv3KAKIVASFG0blIU7IRV_fRdHmCJu3E0ZG_AOhgJgI0hKEDpwn1ST_gOQU1JDw1qSnLQ6afXix_467OPUQ/1186544325009932/?opaqueCursor=Abo94IPI5FS61oBLBa6skuzk_D3Tgpmf7-amFBvMGddlvm8b_mPNlMIp9jT0SgdRYjnzvH6OfLRjp_0BqJNeCBlsSa15PGgXCqqXTJh8CyHo81okzo8WsuCfOI7z2wugNKhRSGrPvcaz5NOxx9UeTtuNxYcCKQrWoctjOGd7V0tiq05MqgdlBDJLq055QNNhGY70WMrVzjG3qEoVj9cnF4zpqIqz2wzedBPpWA2shA7bj4OxqJhaJrYMj4uHmnvIm5M-vseMZvTUkeJhMFyVdjzb7KzBaoo5dlpeO0sJD_FKQzECQvNF0sP7ODTkxqg8OL7bV1MAlzRJ7jipCvBUfHu3BAHOVPubXkmzLHXeRGHfUXxPAbfHGraQzv2Hg46XtoyfIgVs2C3MHfVKk_WpnyIZNVA2SfdLaOeZDwzHvL829sQa8lDKnCg9YY8bJaZs7s17EqypNS2h-UoK4to-k-MbsCTc4xbJY-No-RHKfQ9HzfVSBy2nZhmjDU0UfonZUDWHvf72W18fBMwn2TDsLT_SvsDuuJoh9ibuV_RtKqqpA7OcxVAxlsAlyGAgV9zlQZ7PpFR4sQ5aLV48oagpwDurkc8YoF2kEVrJYzQJJreR9GaVzJqh58JGDACMdNiHxjxP3HRvo42VDQjMphbWG0PFnu9m6t_A3pVffkyPT5NaXGxP-TpliwKwQ-S_GMkv4VHcSG9tzaJ9n2eypVUDhiWXfktw6RN7u8_kbPWM6_8_TSUdB-pD9SkR2a3Ke0K7TpM


104

klubo restorane avinėlis pastatytas ant aukšto 
pyrago23. Kartais avinėlis buvo „užkeliamas“ 
ir ant knygos pavidalo torto, simbolizuojančio 
Kristų teisėją24.

Kita muziejinių ikonografinių šaltinių grupė 
apima vaizdus, rodančius Velykų šventės proga 
ruošto stalo patiekalų įvairovę ir gausą. Remiantis 
jais, dažnai ant stalo buvo serviruojami keli pyra-
gai (bobelės, tortas, šakotis), didžiulis (vienas ar 
keli) mėsos kepsnys, kelių rūšių gėrimai ir kt.25. 
Gastronomijos tyrinėtojai pastebi, kad šventinis 
persivalgymas kone „užkoduotas“ mūsų kultū-
roje. Istoriškai susiklostė, kad lietuviai įvairiais 
tarpsniais buvo patyrę badą arba neprivalgymą, 
tad šventė buvo lygu sočiai ir gausiai pavalgyti26. 
Kita vertus, tarpukario laikotarpiu dėl vykusios 
urbanizacijos, industrializacijos ir kitų objektyvių 
veiksnių padidėjo finansinės galimybės, ir mais-
tas tapo labiau „įperkamas“27. 

Ikonografinius muziejinius šaltinius papildo 
ir amžininkų atsiminimai. Anot jų, Velykų stalas 
tarpukariu turtingesnėse šeimose pasižymėda-

vo didžiuliu maisto kiekiu, o tokius stalus mote-
rys ruošdavo kelias dienas ar net visą savaitę28. 
Idėjų šventiniams valgiams šeimininkės sėmėsi 
ne tik iš tradicijos, bet ir iš žurnalų receptų, taip 
pat savo žinias virtuvėje pritaikydavo šeiminin-
kių kursus baigusios merginos. Matyt, dėl viso to 
meniu persipynė ir lietuviškų šaknų galintys tu-
rėti patiekalai, ir savotiškas „užsienio kulinarinis 
importas“, ilgainiui tapęs ir šio regiono tradicija. 
1925 m. išleistame maisto gaminimo vadovėlyje 
buvo išvardinti šie pagrindiniai Velykų stalo val-
giai: Velykų sūris, tortas, mazurkas arba pyragas, 
keptas kumpis, kimštas paršelis, naminis majo-
nezas, dešra iš kepenų, užkulas – kindziukas29. 
Būdingi Velykų patiekalai aprašyti ir Kauno mies-
to burmistro dukters Ritos Vileišytės-Bagdonie-
nės atsiminimuose: Didžiulis duonos tešloje keptas 
kumpis, rūkyta kiaulės galva su spalvotu margu-
čiu dantyse, milžiniškas kalakutas, veršiuko kulšys, 
paršiuko vyniotinis, valgytas su krienais ir naminiu 
majonezu, krepšiai, pilni bandelių su lašinukais30. 
Atrodytų, kad tokia puota galėtų būti paveldėta iš 

23 „Velykų šventė Panevėžio „Vienybės“ klubo restorane“. Fotogra-
fija. Fot. J. Žitkus. 1938 m. Panevėžio apskrities viešoji biblioteka.
24 Kudirka, J. Minėt. veik., p. 60.
25 „Kpt. Antanas Malijonis (antras iš kairės stovi) su artimaisiais ir drau-
gais prie Velykų stalo“. Kaunas, XX a. 4 deš. Fotografija. Vytauto Didžiojo 
karo muziejus, VDKM Fa 21781; „Velykos Balžekų ir Šlepečių namuose“. 
Ukmergė, 1934 m. Fotografija. Lietuvos liaudies buities muziejus. 
26 Interviu su prof. L. Laužiku. Žinių radijas. [žiūrėta 2022-01-10]. Prieiga 
per internetą: https://www.ziniuradijas.lt/laidos/skonio-issukis/persi-
valgymas-svenciu-metu-uzkoduotas-musu-kulturoje?video=1
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avinėliais Kauno turguje 
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Fot. B. Buračas

ŠAM

27 Milius, V. Lietuvių valstiečių maistas XIX a. antroje pusėje – XX a. 
pradžioje, p. 257.
28 Vileišytė-Bagdonienė, R. A. Tolimi vaizdai. Signataro dukters atsi-
minimai. Vilnius, 2008, p. 27–28.
29 Kvedaras, J. Maistas ir valgių gaminimas. Šiauliai, 1925, p. 177.
30 Vileišytė-Bagdonienė, R. A. Minėt. veik., p. 27–28.
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https://www.facebook.com/openairmuseumoflithuania/photos/basw.AbrtPwdwzh-LuFQFV7klIgzIip_h6GGLC1bR9XyjL6mRuwwanIw9vhCRw_-_L2uYhj3zhfrbKBajhjIYH8g73QhDHkTrZj-q8sviPVt70XCRvJpUHcc-XYf4-L2pD5laF2ivbBV1ZZjE6IQexff5dVYE3rrFe-zUQ3fdPdTCyPDw7A/1181829175481447/?opaqueCursor=AbqVCv0JzWfDvhDTeLT0iEjiAIPam_CHdnUuiuPPxf3TdNnm0WYzmLNdQOH9iQa4g2J1keZjuowYNxFbg6CyPT-8lbtODtcFFpPbX_ByXUSrbvM5qTmtb234mmNrZoi-XzuMgVumNnvOAId9Mg6-ZNdfM2Qhtg1varLWkkqGybzU-l0VfsGgQYzAdwIEDPXJZOAxXna20903BQr0vcVpVTz_aEZfIXw6FbnNoo6iseA1fbTU1V1rzm3Xh1VRnA240Z8Q7DknPUmMDkmgtGwws-pPyluTEVTA3M3Dg2XJ__WAecva0sJx5lKeaY9HfjlaQYxdWtD2GFW_EWDchzbSwCR4j5b5G2iVLboa1MSBQ3XsGvpStpZsjZgQ5RPkm9BggPTeZBPEt_1r8y3C4rAZ3qo0GT2UpoFoR-0HjEJ3XSpCFB1jWd6Y87qa8g-9d904ZidDklcc9saZ_ZaNSBvALchVQVKMaymHuebKFmoE06XTcy45AQq3QFZUatNz6FtpLtylOno9594GS3QtnziGjFjK8U48oHJVeyW9FgtH1OespG_UbqNowodPazK8x_7EDADadsQ0_T5SI0xeP6LXkHn9UGJx3uuwCj4tT85Y6LXU9qn5o-eIjuwP0ElIF9JhS-pVF8hIBmm-j9fITQY-xUMGqNEHCn-8PjTLrFis6wInoBxqgmKhk1a3VZor74qiPx5p8tGZbJ9Z9XasjFrrKc9Sa1-kus11DaVJQWQvbRrDLJEG9k89ljMOWlCE3QTKrMFqC8NbfOEuvJMJP7Sk13ntP8QAfajdWMr3lfJET9fJAW9_o2c7eyvXI1Ylrk2Xdby4xHKBloP-B-WsWLqaAunY_YzutF0tYln2jGgkUprvUHAVihmdkPSg5ReJxoV3pAkDYHV0QJdHo_pIsWazkuHELU2u9nQuV0pV9xN5Wn9feg3f8Rcxw2J0h-Hfk4ebfgYS0hxoosefzlCMhMJAB9WUnshSndB0MA1eqlpSCBYZbGJziroRYH2zAdXlE84Cxuk
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dvarų virtuvės, tačiau reiktų atkreipti dėmesį, ką 
mokė Velykoms gaminti tarpukariu išpopuliarė-
jusiuose šeimininkių kursuose. Remiantis ikono-
grafine medžiaga, Panevėžyje ir Rokiškyje būsi-
mosios šeimininkės treniravosi kepti įvairiausius 
gan prabangiai atrodančius tortus ir šakočius (va-
dintus bankuchenais), didžiulius kumpius, kiau-
lės galvą. Didelis dėmesys kreiptas ir į maisto de-
korą, taip atsirasdavo ne tik velykiniai raštai, bet ir 
užrašai, tokie kaip „Aleliuja“31. 

Muziejiniai šaltiniai atskleidžia ir dar vieną ve-
lykinę maisto kultūros tradiciją – tarpukariu dau-
giau ar mažiau vis dar išlikusį pasninką. Tą liudi-
ja gausybė mėsos patiekalų, kurie buvo vienas 
laukiamiausių valgių ant pasninkavusių katalikų 
stalų. Mėsos įvairovė buvusi nemenka: kiaulie-

na, veršiena, paukštiena (ypač žąsis) ir kt. Anot 
šaltinių, tarpukariu pagausėjo šventinių kalakutų 
paklausa32. Kaip anuomet rašė humoristinėse ei-
lėse, prieš Velykas virtuvėje kaip mūšio lauke buvo 
pilna visokių lavonų, net pažvelgti nemalonu, o šei-
mininkės ir virėjos, kaip Sevilijos kirpėjas, skuta, peša 
kas papuola, taip, kaip generolą Molą33. Ir iš tiesų 
muziejinė ikonografija parodo, kad ant velykinių 
stalų dažnai būdavo koks nors keptas paukštis 
(pavyzdžiui, Taškūnų šeimos stalo Alytuje nuo-
traukoje34), tačiau šventinėse aptariamose fo-
tografijose nėra užfiksuotos kiaulės galvos (kurią 
vis dar mokė pagaminti kulinarijos kursuose35). 
Ant sunkiau besivertusių šeimų stalo galėjo būti 
patiekiamas tiesiog kumpio gabalas (kaip mato-
me dailininkų Didžiokių šeimos fotografijoje36), 

31 „Velykų valgiai, paruošti Panevėžio vidurinės mergaičių amatų ruo-
šos mokyklos“. Fotografija. 1934 m. Lietuvos nacionalinis muziejus; 
„Rokiškio mergaičių amatų ir ruošos mokyklos moksleivės prie velyki-
nio stalo“. Fotografija. 1932 m. Rokiškio krašto muziejus, RKM F 12437. 
32 Velykos Kaune prieš karą ir dabar. Mūsų rytojus, 1935, Nr. 31, p. 7.
33 Pakšteranka, P. Ispaniški frontai virtuvėje. Sekmadienis, 1937 03 
21, p. 2.

il. 3

Barbora Didžiokienė su sūnumi Jurgiu
prie velykinio vaišių stalo

XX a. 4 deš. vid. 

ČDM

34 „Velykiniai patiekalai ant Taškūnų šeimos stalo“. 1933 m. balandžio 
16 d. Fotografija. Alytaus kraštotyros muziejus, AKM F 2995.
35 „Rokiškio mergaičių amatų ir ruošos mokyklos Velykinis stalas“. 
1935 m. Fotografija. Rokiškio krašto muziejus, RKM F 12424.
36 „Barbora Didžiokienė su sūnumi Jurgiu prie velykinio vaišių stalo“. 
XX a. 4 deš. vid. Fotografija. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, 
ČDM Ta 11734.
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il. 4

Velykinis pyragas.
Liepiškių k.,
Šiaulių apsk.

1939 

Fot. B. Buračas

ČDM

il. 5

Rokiškio mergaičių 
amatų ir ruošos mokyklos 
moksleivės prie Velykoms 
paruošto stalo

1932

RKM



107

ant turtingesnių – visas spektras. Receptų šeimi-
ninkėms skiltyse rekomenduoti gaminti keptas 
paršelis, įvairios šinkos (kumpiai) ar karkos37. Nors 
analizuotieji muziejiniai šaltiniai keptų paršelių 
ant šventinio stalo neužfiksavo, tačiau rašytiniai 
archyviniai šaltiniai šią tradiciją vis dar paliudija. 
Pavyzdžiui, 1940 m. prezidento Antano Smeto-
nos šeimos velykinis stalas atrodė štai taip: ban-
kuchenas, vafliai, paršiukas, kumpis, kalakutas, 
veršienos patiekalų, krienų, o stalas dekoruotas 
gėlėmis, jį puošė ir dažais marginti margučiai38.

Naujausios gastronomijos tendencijos žvilgs-
nį kreipė ne tik į patiekalų skonį, bet ir į estetiką. 
Spaudoje siūlyta valgius papuošti kukliai ir svei-
kai: supjaustytais burokėliais, agurkais, morko-
mis, kiaušiniais, citrinos riekelėmis, kepta drebu-
tiena, savo išaugintais žaliais „petruškų“ lapeliais, 
svogūnų laiškais39. Tačiau dar buvo likę ir puošy-
bos elementų su kaspinais ant kiaulės galvos ir iš 
popieriaus padarytais sparnais ir uodegomis mė-
sos patiekalams (tikėtina, dėl dvarų kultūros įta-
kos)40. Čia galima užsiminti ir apie dar vieną ano 
meto maisto kultūros naujovę – paruoštą šventi-
nį maistą išsinešti, kurį siūlė maisto parduotuvės 
ar viešojo maitinimo įstaigos41. 

Saldėsiai buvo dar vienas velykinio stalo ak-
centas, remiantis muziejiniais šaltiniais, – vie-
nas pagrindinių42. Kaimuose, kaip pastebi etno-
grafas A. Pakalniškis: per Velykas maisto pagrindą 
sudarė pyragas, kepamas iš pikliuotų (petliavotų) 
kvietinių miltų. Pyrago tešlai įrauginti buvo var-
tojamos mielės, kai tuo tarpu duoną raugdavo be 
mielių43. To pavyzdys – Balio Buračo nuotrau-
ka su velykiniu pyragu, kurio dekoravimas taip 
pat turi nuorodų į margutį44. Tokių pyragų buvo 

kepama ir mieste, tačiau čia dažniau pasitaiky-
davo įmantresnių variacijų. Velykų pyragai turė-
jo būti kuo aukštesni – kad ir pusės metro (kuo 
pyragas didesnis – tuo šeimininkė geresnė). 
Tam buvo lipdomi specialūs indai „lakonės“45. 
Kaimuose buvo tikima, jog tam, kad pyragas ge-
riau iškiltų, šeimininkė su tešla turi tris kartus 
apibėgti aplink trobą46. Velykoms būtina buvo 
velykinė boba, taip pat bobelė ant iešmo arba 
raguolis – „bankuchenas“. Šis kepinys anuomet 
neretai dar būdavo namų kepinys. Prezidento 
Aleksandro Stulginskio dukra Aldona prisime-
na, kad, jiems gyvenant Jokūbavo dvare, mama 
pati kepdavo šią bobelę ant iešmo47. Tyrinėtojas 
R. Laužikas pastebi, kad istorinėje gastronomijos 
tradicijoje bobomis buvo vadinami siauri aukšti 
šventiniai pyragai, kepami specialiose formose ir 
savo siluetu kiek primenantys suknele apsirengu-
sią moterį. Na, o „bobelėmis“ ar „babkomis“ va-
dinti žemesni, mažesni šio kepino variantai, savo 
forma primenantys šiuolaikinius keksus ar plokš-
tainius48. Receptų skiltyse tarpukariu, kur buvo 
pateikiami tradicinių, kaimiškų bobelių receptai, 
galima rasti ir „kulinarinio importo“, tokio kaip 
mozūras ar mozurka, pleckas. Prie kai kurių pa-
vadinimų net pridedamas epitetas apie jų kilmę, 
pavyzdžiui, „šveicariškas“49. Gausiai dekoruotų 
pyragų įvairovė užfiksuota ir Panevėžio viduri-
nės mergaičių amatų ruošos mokyklos gaminių 
asortimente50. Čia svarbu pabrėžti, kad būtent 
šie modernios kulinarijos kursai taip pat plėtė 
proginės maisto kultūros tradicijų lauką, mokė 
naujovių, kartu priminė istorinius virtuvės as-
pektus, be to, padėjo valstybei skatinti vartoti 
lietuviškus maisto produktus. 

37 Pavyzdžiui: Šeimininkių kampelis. Moteris. 1931, Nr. 4, p. 17; „Ro-
kiškio mergaičių amatų ir ruošos mokyklos Velykinis stalas“. 1935 m. 
Fotografija. Rokiškio krašto muziejus, RKM 12424.
38 Minelgaitė-Plentienė, J. Prezidentūros žmonės. Prezidento rūmai 
Kaune. V. Akmenytė-Ruzgienė; I. Jakubavičienė; R. Mikalajūnaitė; J. Mi-
nelgaitė-Plentienė; M. Navickaitė; R. Rickevičienė. Kaunas, 2019, p. 212.
39 Besiruošiant Velykoms. Šeimininkė. 1936 03 06, p. 1.
40 „Velykinis stalas Rokiškio dvare“. XX a. 3–4 deš. Fotografija. Ro-
kiškio krašto muziejus, RKM–20443; „Velykų valgiai, paruošti Pane-
vėžio vidurinės mergaičių amatų ruošos mokyklos mokinių“. 1936 m. 
Fot. J. Žitkus. Lietuvos nacionalinis muziejus, Ft–1038.
41 Velykų stalui [reklama]. Lietuvos aidas, 1938 04 13, p. 10.
42 „Velykiniai patiekalai ant Taškūnų šeimos stalo“. 1933 m. balandžio 
16 d. Fotografija. Alytaus kraštotyros muziejus, AKM F 2995; „Velykinis 
stalas J. Mačiulio-Maironio namuose“. Kaunas, apie 1925 m. Fotografi-
ja. Fot. I. Jasvoinas, Maironio lietuvių literatūros muziejus, MLLM F2 
6717/71; „Velykų valgiai, paruošti Panevėžio vidurinės mergaičių amatų 
ruošos mokyklos“. 1936 m. Fotografija. Fot. J. Žitkus. Lietuvos nacio-
nalinis muziejus, Ft-1038; „Velykos pas Čerškus“. Kaunas, 1924–1926 m. 

Čerškų šeimos archyvas, Istorinė LR Prezidentūra Kaune; „Kpt. An-
tanas Malijonis (antras iš kairės stovi) su artimaisiais ir draugais prie 
Velykų stalo.“ Kaunas, XX a. 4 deš. Fotografija. Vytauto Didžiojo karo 
muziejus, VDKM Fa 21781.
43 Pakalniškis, A. Kaip maitinosi mūsų tėvai. Aidai, 1965, Nr. 2, p. 86.
44 „Velykinis pyragas“. Fot. B. Buračas. Liepiškių k., Šiaulių apsk. 1939 m. 
Fotografija. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, ČDM Ng 20494.
45 Kudirka, J. Minėt. veik., p. 61.
46 Ten pat.
47 Interviu su Prezidento Aleksandro Stulginskio dukra Aldona Stul-
ginskaite-Juozevičiene. 2020 m. (saugomas J. Minelgaitės-Plentie-
nės asmeniniame archyve).
48 Laužikas, R.; Laužikienė, A. Senieji lietuviški receptai. Vilnius, 
2020, p. 103.
49 Velykų stalo padengimas. Moteris, 1928, Nr. 4, p. 63; Receptai. Mo-
teris. 1923, Nr. 3, p. 48.
50 „Velykų valgiai, paruošti Panevėžio vidurinės mergaičių amatų 
ruošos mokyklos mokinių“. 1936 m. Fot. J. Žitkus. Fotografija. Lietu-
vos nacionalinis muziejus, Ft-1038.
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Dar viena muziejinių šaltinių grupė atsklei-
džia velykinių margučių simbolikos ir jų valgy-
mo tradicijų epizodus. Pirmasis valgis susėdus 
prie stalo buvo kiaušinis, o tarpukariu buvo iš-
likusi tradicija margučius prie stalo daužti – tą 
liudija ir istorinės fotografijos51. Margučiai ga-
lėjo būti marginti vašku, taip pat skutinėti arba 
apdėti šablonais. Dar vieną dažymo techniką 
naudojo tik suaugusieji – jie specialiuose da-
žuose išvirtus kiaušinius išpiešdavo plienine 
plunksna, suvilgyta azoto rūgštyje. Iš pradžių 
raštas buvo juodas, bet vėliau išbaldavo52. 

Be įprastų saulučių, eglučių, kryželių, paukš-
čių pėdučių motyvų, užrašų „Aleliuja“ ir kt., 
buvo raginama ant margučių sudėti ir tautiš-
kumo akcentų – juos marginti įvairiais vals-
tybiniais simboliais bei istorinius įvykius me-
nančiais motyvais. Taip spaudoje ant kiaušinių 
rekomenduota nupiešti Vytį, dvigubą Jogailai-

čių kryžių, užrašyti „mes be Vilniaus nenurim-
sim“, taip ant Velykų stalo kartais atsirasdavo 
ir Gedimino pilies vaizdas53. Tokius pavyzdžius 
liudija ir fotografija, kurioje užfiksuotos Gar-
liavos mokinės su savo margučiais, o vienas jų 
puoštas Jogailaičių kryžiumi54.

Muziejų fonduose saugomose fotografijo-
se atsispindi daugiau pasiturinčių šeimų sta-
lai, kuriuose galima aptikti ir tradicijos (prade-
dant valgių receptais, religiniais simboliais), ir 
šiuolaikiškų (tarpukario kontekste) akcentų. 
Tačiau fotografijos neatspindi naujo, kritiško 
ir modernaus požiūrio į tradicinius velykinius 
stalus, kuris buvo išsakomas pirmiausia spau-
doje. Velykinis stalas kritikuotas dėl įvairių 
priežasčių, tačiau galima išskirti keletą pagrin-
dinių: dėl prarastos tikrosios dvasinės šventės 
prasmės (nebesusikaupiama maldoje, o tik 
„vergaujama pilvui“), dėl sveikatos ir higienos 

51 „Prie velykinio stalo daužiami margučiai“. Kaunas, XX a. 4 deš. 
Fotografija. Biržų krašto muziejus „Sėla“; „Margučių daužimas pas 
dailininkės, fotografės Veronikos Šleivytės mamą“. Viktariškiai. 1936 
m. balandžio 12 d. Fotografija. Fot. V. Šleivytė. Kupiškio etnografijos 
muziejus, KEM GEK 16094.
52 Darbeliai ir žaidimai. Motina ir vaikas. 1935, Nr. 4, p. 16.

53 Žvaigždutė. 1933, Nr.8, [viršelis]; Moteris, 1937, nr. 5, p. 16.
54 „Garliavos pradžios mokyklos mokinė Laimutė Mitkaitė (kairėje) 
su drauge Danute apžiūri velykinius margučius“. Garliava, Kauno 
apskr., apie 1936 m. Fotografija. Okupacijų ir laisvės kovų muziejus, 
OLKM NL-P 327.
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(žmonės persivalgo), dėl neekonomiškumo 
(maistas genda, išmetamas), dėl nelietuviš-
kos kilmės55. Esą šią tradiciją mūsų šalyje pa-
skleidę sulenkėję bajorai arba, kitaip tariant, 
tai dvarų kultūros, kuri sietina su lenkų kilmės 
dvarininkais, palikimas, tad lietuviams reiktų 
atmesti šiuos papročius56.

Apibendrinimas

Taigi muziejiniai šaltiniai atskleidžia įvairius 
proginės – velykinės – tarpukario maisto kul-
tūros aspektus, kuriuos galima suskirstyti į 
kelias grupes pagal tematiką. Pirmiausia, mu-
ziejuose saugoma ikonografija, teikianti in-
formacijos apie stalo dekoravimo tradicijų bei 
velykinių simbolių atvaizdus. Kita grupė foto-

grafijų atskleidžia šventinių valgių patiekalų 
įvairovę ir gausą, trečia – velykinių margučių 
marginimo ir valgymo tradicijas. Bendrai žvel-
giant, muziejiniai šaltiniai rodo, kad proginė 
velykinė maisto kultūra kompiliavo ir senosios 
etnografinės (pvz., javų želmenėliai), ir krikš-
čioniškosios (pvz., altas avinėlis, pasninkas) 
bei moderniosios (pvz., nauji konditeriniai 
gaminiai, naujoviškas stalo dekoras su „ne-
tradicinėmis“ gėlėmis) kultūrų elementus. Ir 
nors viešojoje erdvėje tarpukariu atsirasdavo 
vis daugiau kritikos „senajam stalui“ (sietam 
su tradicija) ir raginta Velykoms ruoštis „mo-
derniškai“ (su naujais patiekalais, nauju stalo 
dekoru), tačiau ikonografinė muziejinė me-
džiaga rodo šių abiejų požiūrių į proginę mais-
to kultūrą koegzistavimą kartu.

55 Ruošiame Velykoms. Moteris, 1937, Nr. 5, p. 11; Krivaitis. Žmoniš-
kos ir nežmoniškos Velykos. Lietuvos aidas. 1931 04 02, Nr. 75, p. 3.
56 Krivaitis. Minėt. veik., p. 3.
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17. „Velykos pas Čerškus“. Kaunas, 1924–1926 m. Čerškų 
šeimos archyvas. Istorinė LR Prezidentūra Kaune.

18. „Velykų šventė Panevėžio „Vienybės“ klubo restorane“. 
1938 m. Fotografija. Fot. J. Žitkus. Panevėžio apskrities viešoji 
biblioteka.

19. „Velykų valgiai, paruošti Panevėžio vidurinės mergai-
čių amatų ruošos mokyklos mokinių“. 1936 m. Fotografija. 
Fot. J. Žitkus. Lietuvos nacionalinis muziejus, Ft-1038.

20. „Velykų valgiai, paruošti Panevėžio vidurinės mergaičių 
amatų ruošos mokyklos“. Fotografija. 1934 m. Lietuvos nacio-
nalinis muziejus.

Muziejinė ikonografija
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UŽ MUZIEJAUS SIENŲ:
ALEKSANDRO MYKOLO RAČKAUS 
PROFESINĖ, VISUOMENINĖ, ŪKINĖ 
IR KITA VEIKLA 1936–1940 M. 

Eduardas Brusokas
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, 
Taikomosios dailės ir numizmatikos skyrius, 
rinkinio saugotojas

1 Brusokas, E. Aleksandras Mykolas Račkus – Vytauto Didžiojo kultū-
ros muziejaus Istorinio skyriaus vedėjas. Neišsemiamos istorijos. Na-
cionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus kolekcijų tyrimai. Straips-
nių rinkinys, 2021. https://issuu.com/m.k.ciurlionio-muziejus/docs/
mkc_straipsniu_rinkinys_psl.
2 Narbutas, I., Žaliaduonienė, B., Sajauskas, S. Nacionalinio M. K. Čiurlio-
nio dailės muziejaus Numizmatikos skyrius – Aleksandro Mykolo Račkaus 

Šis straipsnis yra Aleksandro Mykolo Račkaus bio-
grafijos tyrinėjimo tąsa. 2021 m. Pauliaus Galau-
nės skaitymuose buvo nagrinėjamas A. M. Račkaus 
muziejinis darbas jam einant Vytauto Didžiojo 
kultūros muziejaus Numizmatikos skyriaus vedėjo 
pareigas 1936–1938 m.1 Šį kartą atkreipsime savo 
dėmesį į kitas A. M. Račkaus veiklas nuo sugrįžimo 
nuolat gyventi Lietuvoje 1936  m. iki priverstinio 
išvykimo į JAV, įžengus į Lietuvą sovietinei kariuo-
menei 1940 metais. Apie A. M. Račkaus muziejines 
patirtis Lietuvoje jau galima rasti kelias publikaci-
jas,2 o apie tai, ką jis dar veikė sugrįžęs į Lietuvą, 
kaip tvarkė savo buitį, kokia buvo jo visuomeninė 
veikla, kuo vertėsi pasitraukęs iš Vytauto Didžiojo 
kultūros muziejaus, žinių trūko, tad šis straipsnis 
kiek užpildys šią spragą. 

Kaip jau rašyta anksčiau minėtuose straips-
niuose, pasibaigus Pirmajam pasaulio lietuvių 
kongresui, kurio metu A. M. Račkaus surengtos 

parodos sulaukė pasisekimo, su Švietimo minis-
terija buvo sutarta, kad ji įsigis visą A. M. Račkaus 
kolekciją už palyginti nedidelę sumą. 1935  m. 
lapkričio pabaigoje A. M. Račkus išvyko į JAV ruoš-
tis savo asmeninio muziejaus perkėlimu į Lietuvą. 
Be abejo, daug laiko užėmė asmeninių reikalų 
tvarkymas ruošiantis su žmona persikelti nuo-
lat gyventi į Lietuvą. Visas pasiruošimas užtruko 
pusę metų, ir 1936 m. birželio 10 d. A. M. Račkus 
vėl palietė Lietuvos žemę, išlipęs iš laivo Klaipė-
doje. Beje, jis buvo su gausia JAV lietuvių delega-
cija, kurioje buvo net 135 asmenys, o A. M. Račkus 
buvo laikomas šios delegacijos vadovu3.

Vos tik grįžęs į Kauną, jis ėmėsi tvarkyti tėvui, 
Mykolui Račkui, priklausantį ūkį Maironiškiuo-
se (dabartinių Šilainių mikrorajono teritorijoje). 
Šį ūkį apie 1926 m. Mykolui Račkui, kaip kny-
gnešiui, kunigo Juozo Tumo rūpesčiu dovano-
jo Lietuvos vyriausybė4. Šis nedidelis, vos 2 ha, 

(1893-1965) memorialas. Lietuvos muziejų rinkiniai, 2008, Nr. 7, p. 27–33.
Brusokas, E. minėt. veikal. https://issuu.com/m.k.ciurlionio-muzie-
jus/docs/mkc_straipsniu_rinkinys_psl.
3 Trimitas, 1936 06 18, nr. 25, p. 592; Vakarai, 1936 06 12, nr. 134, p. 2, 8.
4 Puzinas, J. Račkus Mykolas. Lietuvių enciklopedija, t. 24. Boston, 
1961, p. 329.
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ūkis tapo pagrindine A. M. Račkaus rezidencija. 
Pertvarkymai, matyt, buvo nemaži, nes, kaip 
matoma iš sąskaitų, buvo pirktos plytos, vie-
la, katilai, kokliai, tvarkomas stogas, sienos, 
langai, durys5. Name įvesta elektra, įrengtas 
vandentiekis ir kanalizacija, pastatyta vo-
nia, kriauklė, klozetas ir pan.6 Per pusmetį už 
namo remontą ir įrengimą A. M. Račkus išleido 
beveik 10 000 litų7.

Dar būdamas JAV nusipirko automobilį, 
jame įmontavo atskirai nupirktą radiją ir par-
siplukdė jį į Lietuvą8. Iš JAV tarp kitų būtiniau-
sių daiktų atsivežė ne tik Lietuvoje jau plačiau 
naudojamus radijo imtuvą, elektrinį „prosą“, 
bet ir dar nepaplitusius – „elektrinį kepiklį to-
asterį“, „elektrinį vacum valytuvą“ (t. y. dulkių 
siurblį), „automatišką aliarmo aparatą“ (t. y. 
signalizaciją) ir pan.9

Beje, 1937 m. viduryje A. M. Račkus, matyt, 
patyręs elektros kainų ypatumus Lietuvoje, nu-
tarė elektrą gamintis pats ir užsakė ūkyje pa-

statyti 24 metrų aukščio bokštą iš metalo kam-
puočių10, ant kurio sukosi vėjo jėgainės sparnai 
ir generavo elektrą11.

Be Maironiškių ūkio, A. M. Račkus, atrodo, 
dar nuomojosi (bent nuo 1937 m. balandžio12) 
butą Putvinskio gatvėje, name Nr. 40, priklau-
siusiame Antanui Žmuidzinavičiui, su kuriuo 
A. M. Račkų siejo sena bičiulystė nuo tada, kai 
Žmuidzinavičius kelis metus (1922–1924) vie-
šėjo Amerikoje. Kai A. M. Račkus dirbo Vytauto 
Didžiojo kultūros muziejuje, ši gyvenamoji vie-
ta, žinoma, buvo daug patogesnė nei Maironiš-
kiuose, nes, norint atsidurti darbe, A. M. Račkui 
pakakdavo pereiti į kitą gatvės pusę.

Pradžioje A. M. Račkus, grįžęs į Lietuvą, 
ketino verstis gydytojo praktika. 1935 m. pa-
baigoje, A. M. Račkui išvykstant iš Lietuvos, 
spauda rašė, kad, sugrįžęs į tėvynę, jis versis 
medicinos gydytojo praktika, nes yra diplomuo-
tas gydytojas, aukštuosius mokslus išėjęs Ame-
rikos universitetuose13.

il. 1

Kauno m. kelių policijos
pažymėjimas-leidimas
benzinui pirkti, išduotas
A. M. Račkui

Kaunas

1936–1940

LNMMB

5 Lietuvos Nacionalinės Martyno Mažvydo
bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyrius
(toliau LNMMB RKRS), f. 63, b. 11, l. 1-5, 8.
6 LNMMB RKRS, f. 63, b. 11, l. 9-14, 38.
7 LNMMB RKRS, f. 63, b. 11, l. 37-38.
8 LNMMB RKRS, f. 63, b. 11, l. 6-7.

9 LNMMB RKRS, f. 63, b. 6, l. 38-39.
10 LNMMB RKRS, f. 63, b. 11, l. 49.
11 LNMMB RKRS, f. 63, b. 272, l. 10, 12.
12 LNMMB RKRS, f. 63, b. 11, l. 43.
13 Lietuvos aidas, 1935 10 25, nr. 246, p. 5.
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il. 2

A. M. Račkaus aukštojo mokslo pažymėjimas,
išduotas Lietuvos Respublikos švietimo
ministro prof. J. Tonkūno

Kaunas

1936

LNMMB
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il. 3

A. M. Račkaus V Lietuvos
gydytojų kongreso dalyvio bilietas

Kaunas

1937

LNMMB

Dar prieš išvažiuodamas, 1935 m. spalio  31  d., 
A. M. Račkus pasirašė sutartį su Lietuvos Respubli-
kos švietimo ministerija, kurioje buvo aptartos ne 
tik kolekcijos perdavimo sąlygos ir terminai, bet ir 
Švietimo ministerijos įsipareigojimas užtikrinti, 
kad Lietuvos Respublikoje galiotų visos medici-
ninės teisės, kurios A.  M.  Račkui buvo pripažin-
tos JAV. Nepraėjus nei dviem savaitėms (lapkri-
čio 11  d.), švietimo ministras išdavė A.  M.  Račkui 
Aukštojo mokslo pažymėjimą, kuriuo nustatyta, 
kad nuo 1932  m. A.  M.  Račkui turi visas aukštojo 
medicinos mokslo baigimo teises Lietuvoje.

Kaip žinoma, kiek vėliau planai pasikeitė, 
kai A.  M. Račkui jau būnant JAV buvo pasiūly-
tas darbas besikuriančiame Vytauto Didžio-
jo kultūros muziejuje. Nėra visiškai aišku, ar 
A.  M.  Račkus, būdamas muziejaus Istorinio 
skyriaus vedėju, vertėsi ir gydytojo praktika. 
Nors jis buvo nepaprastai darbštus, tačiau vei-
klos muziejuje buvo tiek daug, kad kažin ar gy-
dytojo darbui galėjo likti laiko. Kad ir kaip būtų, 
bet A. M. Račkaus gydytojo diplomas Lietuvoje 
galiojo, jis dalyvavo Lietuvos gydytojų kongre-
se 1937 m. pradžioje.
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Konfliktui su muziejaus direktoriumi stiprė-
jant14, 1937 m. gruodžio 12 d. A. M. Račkus pa-
teikė prašymą Sveikatos apsaugos departamen-
to direktoriui leisti verstis medicinine ir chirurgo 
praktika15. Nelabai aišku, kam reikėjo šio prašy-
mo, nes, anot A. M. Račkaus, departamentas dar 
1937 vasario 19 d. patvirtino jo teisę verstis me-
dicinos praktika16. Kad ir kaip būtų, bet Lietu-
vos medicinos veterinarijos ir farmacijos įstaigų 
ir personalo sąraše A. M. Račkus minimas bent 
nuo 1938 m., pažymint, kad jis gyvena Mairo-
niškių kaime, medicinos diplomą gavo 1922  m. 
Čikagoje ir yra priskirtas Kauno apskrities (ne 
miesto) gydytojams17. Tik kažin ar šiuo leidimu 
A. M. Račkus pasinaudojo bent metus, nes dar-
bas muziejuje tęsėsi dar pusmetį (perdavimas 
užtruko iki 1938 m. gegužės 11 d.), o kitą metų 
pusmetį jis buvo išvykęs iš Lietuvos.

Iš išlikusių sąskaitų galima pastebėti, kad tik 
1939 m. viduryje pirkta įvairi medicinos įranga ir 
imta intensyviau įrenginėti medicinos kabinetą 
V. Putvinskio gatvėje 40, bute Nr. 3. Tikriausiai 
tik tuomet ir apsispęsta rimtai tęsti gydytojo 

praktiką18. Netiesiogiai apie tai liudija ir infor-
macija, skelbta Lietuvos telefonų abonentų są-
raše. 1938 ir 1939 m. parengtuose sąrašuose prie 
A. M. Račkaus pavardės nurodytas vienas telefo-
no numeris Maironiškių kaime, pristatant jį kaip 
„numizmatiką“, o 1940 m. sąraše jau du nume-
riai, kurių antrasis nurodytas V. Putvinskio g. 40, 
su prierašu apie dr. medicinos gydytojo priėmimo 
valandas19. Taip pat enciklopediniuose ir kituose 
leidiniuose minima, kad A. M. Račkus buvo JAV 
konsulato Kaune gydytoju20.

Įdomu, kad vien gydytojo praktika neapsiribo-
ta, buvo galvojama ir apie ūkininkavimą. A. M. Ra-
čkui po atsistatydinimo išvykus į Ameriką, viena-
me laiške žmona jam rašė: Darbo, tau meilyti, bus 
užtektinai gaspadoriškus gabumus išmėginti, galėsi 
prisigaspadoriauti iki širdies. Aš tik pačius būtiniau-
sius reikalus tvarkau, o prie ūkės darbo vis bus21. 
Reikia pastebėti, kad, įsikūrus Maironiškiuose, 
ūkis jau buvo kažkiek buvo tvarkomas, o tuose 
darbuose padėjo samdomas žmogus vardu „Jo-
nas“, kuris dirbo dar prieš išvykstant A. M. Račkui 
ir jam būnant Amerikoje22.

il. 4

Pranešimas apie
dr. A. M. Račkaus
atidarytą medicinos
kabinetą

Kaunas

1939–1940

LNMMB

14 Brusokas, E., p. 54–56. 
https://issuu.com/m.k.ciurlionio-muziejus/docs/mkc_straipsniu_
rinkinys_psl
15 LNMMB RKRS, f. 63, b. 6, l. 26.
16 LNMMB RKRS, f. 63, b. 2, l. 6.
17 Lietuvos medicinos veterinarijos ir farmacijos įstaigų ir personalo 
sąrašas, 1938 m. Kaunas, p. 26, 36.

18 LNMMB RKRS, f. 63, b.10, l. 9-12.
19 Lietuvos telefono abonentų sąrašas 1938. Kaunas, 1938; Lietuvos 
telefono abonentų sąrašas 1939. Kaunas, 1939, p. 120; Lietuvos tele-
fono abonentų sąrašas 1940. Kaunas, 1940, p. 143.
20 Puzinas, J., p. 206.
21 LNMMB RKRS, f. 63, b. 270, l. 14.
22 LNMMB RKRS, f. 63, b. 270, l. 14.
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Ką augino ūkyje, tiksliai negalima pasa-
kyti, nebent, prisimindami ilgalaikę žmo-
nos Kotrynos Račkienės viešnagę Lietuvoje, 
žinome, kad ji buvo prašiusi A. M. Račkaus 
atsiųsti jai saldžiųjų kukurūzų, rabarbarų, 
salierų, įvairių gūžinių ir lapinių salotų sėklų, 
kitaip sakant, daržovių, kurias pati galėjo 
pasodinti, prižiūrėti ir pati dar galėjo spėti 
jų paragauti. Dabar gi orientuotasi į ilgalai-
kius rezultatus ir susitekta į sodininkystę. 
1937 m. pavasarį Račkai užsisakė didelį kie-
kį įvairių rūšių obelų, kriaušių, slyvų, vyšnių, 
trešnių, riešutų, aviečių, braškių sodinukų. 
Taip pat buvo skiriamas dėmesys ir deko-

ratyviniams augalams – užsakyta po kelias 
rūšis alyvų, akacijų, jazminų, radastų, rožių, 
bijūnų23. Tuo tikriausiai neapsiribota ir ketin-
ta pasodinti daugiau įvairių augalų, nes kitais 
metais, Račkams susidomėjus Tado Ivanausko 
auginamais dekoratyviniais augalais, šis at-
siuntė jiems savo medelyno katalogą24. 

Būdamas Amerikoje, A. M. Račkus buvo ži-
nomas kaip aktyvus visuomenininkas. Gyven-
damas Lietuvoje jis daugiausia dalyvavo užsie-
nio lietuvių veikloje. 1936 m. pabaigoje Vytauto 
Didžiojo universitete buvo pradėtos Užsienio 
lietuvių studijos, kurias inicijavo Draugijos už-
sienio lietuviams remti akademinis skyrius. 

23 LNMMB RKRS, f. 63, b. 11, l. 43-45.
24 LNMMB RKRS, f. 63, b. 150, l. 1. 

il. 6
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25 XX amžius, 1936 10 17, nr. 98, p. 12; Karys, 1936, nr. 43, p. 1098-
1099; Trimitas 1936 10 22, nr. 43, p. 1021; Židinys, 1936, nr. 10, p. 547; 
Šaltinis, 1936 10 24, nr. 43, p. 536.
26 Karys, 1937, nr. 11, p. 323.; XX amžius, 1937 04 08, nr. 77, p. 12.
27 Vilniaus rytojus, 1937 05 11, nr. 102, p. 12.
28 LNMMB RKRS f. 63, b. 406, l. 1, 2.
29 Trimitas, 1940 02 04, nr. 9, p. 219; XX amžius, 1940 02 28, nr. 48, p. 7.

Šių studijų tikslas – tirti, analizuoti ir supažin-
dinti visuomenę su įvairiais išeivijos gyvenimo 
klausimais ir problemomis. Studijų atidarymas 
įvyko 1936 m. spalio 18 d., minint didžiausių 
Amerikos lietuvių organizacijų  – Susivieniji-
mo lietuvių Amerikoje ir Lietuvių Romos kata-
likų susivienijimo Amerikoje  – 50-ąsias vei-
klos metines. 

Atidarant studijas kalbėjo rektorius Myko-
las Romeris, Lietuvoje viešėjęs krepšininkas 
Pranas Lubinas ir kiti, o A. M. Račkui teko garbė 
perskaityti pagrindinį pranešimą, kuriame jis 
nupasakojo išeivijos Amerikoje kūrimosi eigą, 
lietuviškų organizacijų steigimąsi ir dviejų di-
džiųjų organizacijų – Susivienijimo lietuvių 
Amerikoje ir Lietuvių Romos katalikų susivie-
nijimo Amerikoje – vaidmenį lietuvybės sti-
prinimo darbe bei jų paramą pirmaisiais Lietu-
vos nepriklausomybės metais25. 

A. M. Račkus dalyvavo ir atidarant antrąjį 
studijų semestrą 1937 m. kovo 4 d. Studijų iš-
kilmingame posėdyje, beje, transliuojamame 
per Lietuvos radiją, jis vėl kalbėjo greta uni-
versiteto rektoriaus M. Riomerio, poetų diplo-
matų Oskaro Milašiaus ir Jurgio Baltrušaičio, 
įgaliotojo ministro Petro Klimo, generolo lei-
tenanto Teodoro Daukanto, profesorių Vlado 
Jurgučio ir Fabijono Kemėšio26. Taip pat da-
lyvavo ir vėlesnėse darbinėse studijų diskusi-
jose27. Būtina paminėti, kad užsienio lietuvių 
studijose dalyvavo ir K. Račkienė, ji taip pat 
skaitė paskaitas apie JAV lietuvių gyvenimą ir 
per valstybinį radiofoną28.

1940 m. pradžioje prie Draugijos užsienio lie-
tuviams remti buvo sudaryta komisija rūpintis 
užsienyje gyvenančiais lietuviais, kurioje kartu 
su adv. Rapolu Skipičiu, Mečislovu Kvikliu, S. 

Daukša buvo ir A. M. Račkus29. Taip pat A. M. Ra-
čkus priklausė Kauno Rotary klubui, žinoma, kad 
ten skaitė paskaitą apie numizmatiką30.

Skaitė paskaitas ir medicinos temomis. 
1937 m. balandžio 11 d. studentų medikų kor-
poracijos „Gaja“ kvietimu Medicinos fakul-
teto didžiojoje auditorijoje jis skaitė paskaitą 
„Gydytojų santykiai su vaistine ir vaistų teiki-
mas pacientui Amerikoje“, po kurios netrukus 
spaudoje pasirodė informacija apie paskaitos 
turinį po skaitytojus tikrai turėjusia sudominti 
antrašte – „Amerikos vaistinėse galima gauti 
sosiskų ir degtinės“31.

1937 m. lapkričio 7 d. A. M. Račkus dalyvavo Vi-
lijampolės berniukų amatų mokykloje švenčiant 
prelato Povilo Januškevičiaus, įkūrusio našlaičius 
globojusią Vaikelio Jėzaus draugiją, 70-metį. Jis 
minimas tarp garbingiausių svečių – burmistro 
Antano Merkio, viceburmistro Stepono Rustei-
kos32. Jis taip pat rėmė amatų mokyklą, užsa-
kydamas ten dalį jam reikalingų baldų33. Beje, jo 
tėvas Mykolas Račkus taip pat buvo vienas iš Vai-
kelio Jėzaus draugijos organizatorių34.

Aišku, kad A. M. Račkus buvo pažįstamas su 
daugeliu Kauno visuomenės elito atstovų, ka-
dangi buvo išgarsėjęs po savo parodos Pirmojo 
pasaulio lietuvių kongreso metu ir buvo kvie-
čiamas dalyvauti įvairiuose renginiuose, kur 
galėjo užmegzti pažintis, tačiau su kuo arti-
miau bendravo, sunku atsakyti. Žinoma, kad 
gana dažnai susitikdavo su senais pažįstamais 
Žmuidzinavičiais, o iš išlikusio susirašinėjimo 
pastebima, kad artimiausia jam buvo katali-
kiška aplinka. Iš kitų išsiskyrė du kunigai – sta-
tomos Prisikėlimo bažnyčios klebonas Feliksas 
Kapočius bei moksleivių ir studentų ateitininkų 
kapelionas Kazimieras Žitkus.

30 Liepaitė, I. Zigmas Toliušis apie kolekcionavimą, bibliofilus ir ko-
lekcininkus. Knygotyra, t. 57. Vilnius, 2011, p. 259.
31 XX amžius, 1937 04 15, nr. 83, p. 4.
32 Amatininkas, 1937 11 16, nr. 21, p. 292.
33 LNMMB RKRS, f. 63, b. 10, l. 1, 9.
34 Puzinas, J., p. 329.
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il. 8
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35 Trimitas, 1935 06 20, nr. 25, p. 452;
Trimitas, 1940 05 17, nr. 20, p. 496.
36 Vakarai, 1938 01 08, nr. 7, p. 5.
37 Šaltinis, 1927 05 01, nr. 18, p. 281.
38 Šaltinis, 1927 06 09, nr. 24, p. 373;
Šaltinis, 1927 06 16, nr. 25, p. 393.
39 Šaltinis, 1927 07 07, nr. 28, p. 435.
40 Šaltinis, 1928 02 25, nr. 8, p. 120.
41 Šaltinis, 1931 02 14, nr. 7, p. 88.
42 Žemaičių prietelius, 1933 04 23, nr. 16, p.3.
43 Žemaičių prietelius, 1934 11 25, nr. 47, p.2.
44 Darbininkas, 1940 01 11, nr. 2, p. 6;
45 Darbininkas, 1940 01 25, nr. 4, p. 7;
46 XX amžius, 1940 01 12, nr. 9, p. 9.
47 XX amžius, 1940 01 29, nr. 23, p. 7.
48 XX amžius, 1940 02 05, nr. 29, p. 8.

Visuomenėje A. M. Račkus buvo žinomas ne 
tik kaip kolekcininkas ar gydytojas, bet ir kaip 
visuomenės veikėjas. Štai, „Trimitui“ minint 
15-ąsias ir 20-ąsias metines, A. M. Račkus mi-
nimas tarp svarbiųjų žurnalo bendradarbių35, o 
dienraštis „Vakarai“ jį priskyrė prie svarbiausių 
išeivijos literatūros ir spaudos darbuotojų36. 
Dar gyvendamas JAV, jis siuntė savo straipsne-
lius į Lietuvą, jie buvo spausdinami katalikiš-
kos krypties savaitraštyje „Šaltinis“, keletas jų 
paskelbta Šaulių sąjungos žurnale „Trimitas“. 
Apsigyvenęs Lietuvoje, daugiausia spausdinosi 
katalikiškos spaudos leidiniuose „XX amžiuje“, 
„Žemaičių prieteliuje“, „Darbininke“. 

Beveik visi A. M. Račkaus straipsniai, jam ap-
sigyvenus Lietuvoje, buvo iš medicininių pata-
rimų srities: „Ligonio maitinimas“37, „Atsitikus 
nelaimei“38, „Epidemijos metu“39, „Apie val-
gius“40, „Sveikatos pamatai“41, „Miegas mūsų 
poilsis“42, „Kaip teikti sužeistam pagelba“43, 
„Saugok sveikatą, speigui spirginant“44, „Per-
šalsi – sirgsi“45, „Rankas bučiuoti pavojinga“46, 
„Kai drabužiai užsidega“47, „Netampyk vaikams 
ausų“48, „Pasninkauti sveika!“49, „Silpno ligonio 
nesilpnink“50, „Kaip valgydinti ligonį“51, „Val-
gyk taip, kad sveikas būtum“52. Tik keli A. M. Ra-
čkaus straipsneliai kitomis temomis, o konkrečiai 
– supažindinimas su žymiais išeiviais iš Lietu-
vos: „Prof. Ignas Domeika ir jo gyvenimas“53 (į šį 
straipsnį su keliomis pastabomis ir papildymais 
atsiliepė Vaclovas Biržiška, ir „Trimite“ prasidėjo 
jų diskusija54), „Viktoras Baranauskas — Ameri-
kos cento autorius“55.

Nemažai laiko A. M. Račkus praleido kelionė-
se, ypač kai atsistatydino iš muziejaus. Pirma il-
galaikė išvyka įvyko praėjus vos dviem savaitėms 
po eksponatų perdavimo muziejaus komisijai. Dėl 
neaiškių priežasčių A. M. Račkus paliko Lietuvą 
1938 m. gegužės pabaigoje. Per Berlyną, Paryžių56 

jis pasiekė Šerburą (pranc. Cherbourg), kur birže-
lio 1 d. įlipo į transatlantinį laivą „Queen Mary“ ir 
trečia klase išplaukė į Niujorką57. Kol kas negaliu 
pasakyti, ką jis veikė Amerikoje, tačiau praleido 
ten lygiai pusę metų. 1939 m. sausio 7 d. „Drau-
gas“ trumpa žinute informavo JAV lietuvių ben-
druomenę, kad sausio 4 d. A. M. Račkus išplaukė 
į Lietuvą laivu „Berengaria“58. Tačiau Lietuvoje 
A. M. Račkus neužsibuvo ir, vos prasidėjus 1939 m. 
pavasariui, keliavo po Europą – kovo 3 d. jis buvo 
Miunchene59, 5–6 d. Romoje60, kovo viduryje Si-
cilijoje61, o kovo pabaigoje jau buvo Šiaurės Italijo-
je – Milane ir Florencijoje62.

49 XX amžius, 1940 02 15, nr. 36, p. 11.
50 XX amžius, 1940 03 13, nr. 59, p. 6.
51 XX amžius, 1940 03 15, nr. 61, p. 8.
52 XX amžius, 1940 03 21, nr. 66, p. 14.
53 Trimitas, 1928 06 28, nr. 26, p. 851.
54 Trimitas, 1928 09 13, nr. 37, p. 1202–1204;
Trimitas, 1928 09 13, nr. 45,
p. 1458–1461; Trimitas, 1928 09 13, nr. 48, p. 1560–1563;
55 Vilniaus rytojus, 1930 04 02, nr. 28, p. 2.
56 LNMMB RKRS, f. 63, b. 272, l. 6.
57 LNMMB RKRS, f. 63, b. 8, l. 3.
58 Draugas, 1939 01 07, nr. 5, p. 7.
59 LNMMB RKRS, f. 63, b. 8, l. 8-9.
60 LNMMB RKRS, f. 63, b. 8, l. 4, 10.
61 LNMMB RKRS, f. 63, b. 8, l. 12-14.
62 LNMMB RKRS, f. 63, b. 8, l. 5-7.
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Nežinome, ar jis grįžo į Lietuvą, ar jo kelionė 
tęsėsi kažkur toliau, tačiau už pusantro mėne-
sio, gegužės viduryje, jis jau lankėsi tuometinė-
je Lenkijoje – gegužės 14 d. jis buvo Vilniuje63, 
kitą dieną Varšuvoje64, kiek vėliau Lvove65.

Ar A. M. Račkus būdamas Lietuvoje atsisakė 
kolekcionavimo? Turbūt geriausiai į šį klausi-
mą atsakė Zigmas Toliušis, prisiminęs pran-
cūzų priežodžio qui a bu boira (kas gėrė, tas 
gers) tikrumą. Z. Toliušio teigimu: Kaune jis 
[A. M. Račkus] iš naujo pradėjo rinkti įvairias Lie-
tuvą liečiančias retenybes bei senienas. Tuo tikslu 
jis dažnai važinėjo po visą kraštą, neaplenkdamas 
klebonijų, lankė Lenkiją ir Vilnių, pastarajam dar 
esant po lenkais. Ir net paskutinį kartą, kai sutiko 
A. M. Račkų 1940 m. vasaros pradžioje gatvėje, 
jisai nešėsi glėbį tarybinių plakatų su įvairiomis 
buvusiųjų Lietuvos veikėjų karikatūromis, išleis-
tomis propagandos tikslais. Jis norėjo apsaugoti tą 
įdomią medžiagą ateičiai66. Beje, A. M. Račkus ir 

toliau dovanojo Muziejui eksponatus.67 Tiesa, 
ne tūkstančiais, kaip anksčiau, bet svarbiausia – 
neatsitvėrė nuo muziejaus įžeidumo siena. 

Kiek turėtų ir naujai įsigytų eksponatų A. M. Ra-
čkui pavyko išsivežti į JAV, nežinome, bet ži-
nome, kiek jų dar buvo likę jo namuose Mai-
roniškiuose jam išvykus, kurių dauguma buvo 
perduoti Kauno valstybiniam istorijos muzie-
jui. 1940 m. rugsėjo 27 d. buvo sudaryta komi-
sija iš Kauno apskrities žemės ūkio komisijos 
pirmininko Fedoto Kruglekovo, Kauno apskri-
ties agronomo Antano Beriozovo, dalyvaujant 
Valstybės kontrolės atstovui Jurgiui Garmai, 
ir Kauno valstybiniam kultūros muziejui buvo 
perduoti daiktai, nusavinti iš buvusio A. M. Ra-
čkaus ūkio Lapių valsčiuje, Maironiškių kaime. 
Tai buvo daugiausia kinų ir kitų Tolimųjų Rytų 
monetos, JAV organizacijų nuotraukos, žen-
kleliai ir ženklai, organizacijų kardai ir mar-
šalų lazdos, taip pat religiniai medalikėliai, 

63 LNMMB RKRS, f. 63, b. 8, l. 15; Aidas, 1939 05 16, nr. 57, p. 4.
64 LNMMB RKRS, f. 63, b. 8, l. 16.
65 LNMMB RKRS, f. 63, b, 8, l. 18.
66 Liepaitė, I., p. 259.
67 XX amžius, 1939 10 21, nr. 243, p. 9.
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etnografiniai dalykai – daug įvairių švilpynių, 
Antano Žmuidzinavičiaus peizažas, pirmo-
sios originalios fotografijos, negatyvai, įvairūs 
kinų, japonų, Egipto dirbiniai ir t. t.68

1940 m. birželio 15 d., sulaužydama tarp-
tautines sutartis ir pasiųsdama per 150 tūks-
tančių karių, Sovietų Sąjunga okupavo Lietu-
vą, kuri netrukus tapo LSSR ir viena iš Sovietų 
Sąjungos respublikų. Aišku, tokioje Lietuvoje 
A. M. Račkus savęs nematė. Ir čia jam privertė 
JAV pilietybė, kurios jis nebuvo atsisakęs. 

Ta proga tarsiu kelis žodžius apie A. M. Ra-
čkaus pilietybės klausimą. 1935 m. A. M. Račkus 

Lietuvos pilietybės tikrai neturėjo, nes, metų 
pabaigoje jam išvykstant į Ameriką, „Lietuvos 
aidas“ rašė, kad vėl sugrįžęs Lietuvon jis rūpinsis 
gauti Lietuvos pilietybę, ir tęsė kaip patirta, jam 
įgyti Lietuvos pilietybę nebus sunkumų, nes jo tėvai 
ir jis pats yra gimęs Lietuvoje69. Ar jis grįžęs gavo 
Lietuvos pilietybę, lieka neaišku. Kauno regio-
niniame valstybės archyve (toliau KRVA) sau-
goma daugybė Kauno gyventojų pasų kortelių, 
tarp jų yra A. M. Račkaus motinos Petronėlės pa-
sas ir tėvo Mykolo70 bei sesers Kazimieros pasų 
kortelės71, o Aleksandro ir Kotrynos Račkų pasų 
kortelių nėra. Tačiau jau minėtuose Lietuvos 

68 1940 m. rugsėjo 27 d. nusavintų iš buvusio A. Račkaus ūkio Lapių 
valsčiuje, Maironiškių kaime perdavimo Kauno Valstybiniam muziejui 
aktas. Vytauto Didžiojo kultūros muziejaus Istorinio skyriaus dieny-
nas, 421.

69 Lietuvos aidas, 1935 10 25, nr. 246, p. 5.
70 KRVA, f. 66, ap. 1, b. 42970.
71 KRVA, f. 66, ap. 1, b. 13883.
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medicinos veterinarijos ir farmacijos įstaigų ir 
personalo sąrašuose prie A. M. Račkaus pažymė-
ta, kad jis, nors medicinos mokslus baigęs Čika-
goje, yra Lietuvos pilietis72. Apie pilietybės klau-
simą randame netiesioginę užuominą viename 
K. Račkienės laiške savo vyrui, rašytame 1938 m. 
lapkričio 14 d., kuriame ji rašo: Su tavim man vi-
sur gerai ir saugu bus, o pasakyti griežtai, kur būtų 
geriau gyventi, ar Lietuvoje, ar Amerikoje, tai tik 
vienas Dievulis težino. Dabar, žinoma, liksime Lie-
tuvoje, o paskui pamatysime, jeigu jau mums reikės 
kokias priesaikas daryti kur gyventi, kur mums pa-
tiks, ten ir gyvensime. Tuom mes esame laiminges-
ni nei kiti žmonės, kad turime galimybes pasirink-
ti. Reikalas tas, kad 1938 m. Lietuvoje priimta 
nauja konstitucija, kurioje daug griežčiau buvo 
reglamentuojamas dvigubos pilietybės įgijimo 
ir turėjimo klausimas73, o tai, kaip matoma, Ra-
čkams buvo aktualu.

Netiesioginis patvirtinimas, kad bent A. M. Ra-
čkus galėjo turėti ir Lietuvos pilietybę, galėtų būti 
jam 1938 m. gruodžio 31 d. išduotas Lietuvos Res-
publikos diplomatinio kurjerio liudijimas74. Abe-
jotina, ar toks liudijimas galėjo būti išduotas as-
meniui, neturinčiam Lietuvos pilietybės.

Na, bet grįžkime prie A. M. Račkaus ir kaip jam 
padėjo JAV pilietybė. Kaip žinoma, JAV labai rūpi-
nasi savo piliečiais, patekusiais į bėdą užsienyje, 
tad natūralu, kad, prasidėjus Antrajam pasauli-
niam karui, susirūpinta savo piliečiais, esančiais 
karo zonoje ir netoli jos. Bene paskutinė didelė 
JAV piliečių evakuacija iš Šiaurės ir Rytų Euro-
pos įvyko 1940 m. rugpjūčio 15 d., kai iš Petsamo 
uosto Suomijoje išplaukė JAV karo transporto 
laivas „American Legion“, kuriuo evakuota be-
veik 900 JAV piliečių iš Suomijos, Švedijos, Nor-
vegijos, Danijos, Nyderlandų, Vokietijos, Lenki-
jos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos. Tarp evakuotųjų 
atsirado A. M. Račkus ir K. Račkienė. Laivas pa-
siekė JAV rugpjūčio 28 d., o jau po 5 dienų, rug-
sėjo 2 d., dienraštis „Draugas“ surengė lietuvių 
pikniką, kuriame apie tai, kaip sovietai okupavo 
Lietuvą, pasakojo A. M. Račkus, kunigas M. Ur-
bonavičius ir keli studentai75. O po savaitės tas 
pas pats „Draugas“ pranešė, kad ką tik grįžę iš 

Lietuvos pervažiuos visas JAV lietuvių kolonijas, 
ir kvietė visus pasiklausyti A. M. Račkaus, K. Ra-
čkienės ir kunigo M. Urbonavičiaus liudijimų, 
kaip Stalinas pasmaugė Lietuvą ir kas dedasi mūsų 
nelaimingoj tėvynėj76. Visiškai aišku, kad turima 
JAV pilietybė ir galimybė repatrijuoti išgelbėjo jei 
ne Račkų gyvybes, tai neabejotinai – laisvę.

1940 m. atnešė esminių permainų ne tik Lie-
tuvai, bet ir A. M. Račkui. Vengiant raudonojo 
maro, pasinaudojus JAV pilietybe, A. M. Račkui 
teko amžiams išsiskirti ne tik savo kolekcija, ku-
rios katalogo taip ir nespėjo išleisti, bet ir palikti 
neseniai įrengtą savo gytojo kabinetą, atsisvei-
kinti su savo atnaujintais namais Maironiškiuo-
se ir tik ką įveistu sodu. 

Čia gal ir tiktų visa apimanti išvada, kuri su-
sijusi su šio mano pranešimo darbiniu pavadi-
nimu, – „Žlugusios svajonės“. Jei pastebėsime, 
kaip A. M. Račkus buvo priimtas Lietuvoje ir 
jautėsi 1935 m. viduryje Pirmojo Pasaulio lie-
tuvių kongreso metu, kaip su visuotiniu susi-
žavėjimu buvo įvertinta jo paroda, kokios buvo 
svajonės apie grįžimą nuolat gyventi Lietuvoje, 
gautas pasiūlymas dirbti Vytauto Didžiojo kul-
tūros muziejuje – viskas atrodė kaip dėsningas 
atlygis už viso gyvenimo lietuvybės išsaugojimo 
darbą, gydytojo triūsą, didelių išlaidų reikalau-
jančią kolekcininko aistrą. Tačiau viskas pasisu-
ko kita linkme. Pirmuoju smūgiu A. M. Račkui, 
aišku, tapo konfliktas su Vytauto Didžiojo kul-
tūros muziejaus direktoriumi Pauliumi Galaune, 
po kurio jis buvo priverstas atsistatydinti, tačiau 
tai nebuvo didžiausia bėda, nes, prieš apsispęs-
damas grįžti, jis ketino Lietuvoje verstis gydy-
tojo praktika, tad stengėsi įgyvendinti pirminį 
savo planą. Antrasis smūgis, kurio nebuvo gali-
ma išvengti, sovietinė Lietuvos okupacija, buvo 
daug skaudesnis – buvo prarasta beveik viskas, 
ką A. M. Račkus turėjo, įskaitant gyvenimo sva-
jonę – gyventi Lietuvoje. Kaip ir prieš trisdešimt 
metų, kai jis 1910-aisiais pirmą kartą išvyko į 
Ameriką, ieškodamas geresnio gyvenimo, jis vėl 
turėjo skrosti Atlanto bangas, vėl bandyti rasti 
sau vietą šalyje, su kuria jau nesiejo savo ateities, 
bet, laimei, nebuvo nutraukęs ryšių.

72 Lietuvos medicinos veterinarijos ir farmacijos įstaigų ir personalo 
sąrašas, 1939 m. Kaunas, p. 26, 36; Lietuvos medicinos veterinarijos 
ir farmacijos įstaigų ir personalo sąrašas, 1938 m. Kaunas, p. 26, 35.
73 https://www.migration.lt/lietuvos-pilietybes-netekimas-iki-1940-06-15, 
[žiūrėta 2022 01 14]; Sinkevičius, V. Lietuvos Respublikos pilietybė 1918–2001. 
Vilnius, 2002, p. 55–57.

74 LNMMB RKRS, f. 63, b. 6, l. 38-39.
75 Draugas, 1940 08 31, Nr. 204, p. 1.
76 Draugas, 1940 09 10, Nr. 211, p. 1.
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2011 m. rengiantis Nacionalinio M. K. Čiurlionio 
dailės muziejaus Pauliaus Galaunės skaitymams, 
tarp skyriuje saugomų medalių buvo aptikti 52 ca-
rinės Rusijos bronziniai medaliai (Nn 26715 – Nn 
26766), ant kurių vokelių atvartų buvo užrašyta: 
„Gružiauskių rinkinys“. Taip „sugrįžo“ ilgą laiką 
iš akiračio buvusios prapuolusios Kelmės dvari-
ninkų Gruževskių kolekcijos likučiai. 2013 m. nu-
mizmatikos konferencijoje, vykusioje Medininkų 
pilyje, visuomenei buvo pristatyta Gruževskių ko-
lekcija, muziejuje saugomus eksponatus lyginant 
su 1807 m. generolo Jurgio Gruževskio sudarytais 
kolekcijos sąrašais. Muziejaus dokumentacijoje 
Gruževskių kolekcijos eksponatai rasti surašyti 
1949 m. lapkričio 21 d. eksponatų perdavimo iš 
P. Karazijos R. Jablonskytei akte. Duomenų apie 
tai, kokiu keliu jie pateko į muziejų, nėra.

KELMĖS DVARININKŲ
GRUŽEVSKIŲ NUMIZMATINĖS 
KOLEKCIJOS PASLAPTYS

Dr. Ignas Narbutas
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, 
Numizmatikos rinkinio kuratorius

Literatūroje ir archyvuose esančią informa-
ciją apie Kelmės Gruževskių rinkinius 2009 m. 
surinko ir paskelbė Lietuvos nacionalinio mu-
ziejaus numizmatikos skyriaus vedėja Dalia 
Grimalauskaitė straipsnyje „Lietuvos dvarų 
numizmatikos rinkinių pėdsakais: Gruževskių 
giminės kolekcija“1. Ji, remdamasi amžininkų 
vertinimais, teigia, kad numizmatinė Gružev-
skių dvaro Kelmėje kolekcija savo metu buvo 
vienu seniausių ir vertingiausių rinkinių Lietu-
voje2. Kelmės dvarininkų Gruževskių kolekcija 
yra unikali tuo, kad šiandien ji yra vieninte-
lis išlikęs XIX a. Lietuvos dvarų numizmatinis 
rinkinys. Jo sudėtis kultūros istorikams liudija 
apie tuo metu Lietuvoje vyravusias dvarininkų 
kultūrinio gyvenimo madas.

1 Grimalauskaitė, D. Lietuvos dvarų numizmatikos rinkinių pėdsa-
kais: Gruževskių giminės kolekcija. Acta Academiae Vilnensis. 55. Vil-
nius, 2009, p. 165–180.
2 Ten pat, p. 166.
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Kelmės Gruževskių numizmatikos
kolekcijos istorija ir sudėtis

Kelmės dvarininkų Gruževskių „Numizmatikos 
kabinetas“ pirmąkart užfiksuotas 1788 m. birže-
lio 10 d. giminės valdų dalybų akte kaip priskiria-
mas majorui Jokūbui Gruževskiui (1755–1829). 
Galima spėti, kad kolekciją pradėjo kaupti Jokūbo 
tėvas Marcijonas Gruževskis (1700–1775). Pagal 
1858 m. Teodoro Tripplino (1812–1881) kelionės 
dienoraštį, numizmatikos kabinetas priskiria-
mas Jokūbo Gruževskio broliui Generolui Jurgiui 
Gruževskiui, vadinant jį generolo Gruževskio 
numizmatikos kabinetu. Atrodo, kad kolekcijos 
pildymu ir tvarkymu užsiėmė abu broliai. Dalia 
Grimalauskaitè, analizuodama Kelmės dvaro ko-
lekcijos priklausomybės klausimą, nurodo, kad 
1835 m. vieno iš trijų majoro Jokūbo sūnų rašy-
tame rašte Vilniaus iždo rūmų dvarų sekvestra-
vimo komisijai nurodoma, kad kolekcija mums 
visiems sykiu priklausiusi. Jurgis Gruževskis rū-
pinosi kolekcijos papildymu ir tvarkymu, išliko jo 
papildytas (sudarytas) rinkinio sąrašo rankraš-
tis3. Kaip nurodo D. Grimalauskaitė, Jokūbo Gru-
ževskio 70-mečio proga Kopyliaus evangelikų 
reformatų bažnyčios pastoriaus Stanislovo Cho-
dorovskio rūpesčiu 1825 m. nukaldintas medalis, 
galų gale atsidūręs muziejaus rinkinyje, rodo, kad 
jis didžiavosi giminės kaupiama numizmatikos  
kolekcija, nes tik numizmatikos gerbėją galima 
nepaprastai pamaloninti tokia originalia ir tiems 
laikams ne visai įprasta Lietuvoje dovana4. Iš to, 
kad naujausi kolekcijos medaliai yra kaldinti XIX a. 
pr. (paskutiniai du 1825 m.), galima spėti, kad pa-
likuonys neužsiėmė kolekcionavimu. Ilgai saugota 
ir kaupta numizmatikos kolekcija po Jokūbo mir-
ties 1829  m. pradėjo byrėti, kai 1831 m. sukilime 
dalyvavęs Jokūbo sūnus Julius (1808–1865), pasak 
jo brolio Jono, kolekciją, žinovų nuomone, vertina-
mą 15 000 sidabro rublių, [...] išvykdamas iš namų 
per buvusiuosius neramumus su savimi išsivežė ir, 
kaip spėjama, siekdamas papildyti sukilėlių iždą ir 
pasirūpinti Žemaitijos ulonų pulko suformavimu, 
dalį numizmatikos rinkinio pardavęs5.

Neturėdama informacijos apie Nacionalinia-
me M. K. Čiurlionio dailės muziejuje saugomą 
Kelmės Gruževskių kolekciją, D. Grimalauskaitė 

2009 m. bandė nustatyti rinkinio sudėtį pagal 
lankytojų atsiliepimus, visų pirma pagal Lietu-
vos nacionalinio muziejaus archyve saugomą 
Michalo Brenšteino 1909 m. kultūros paminklų 
Žemaitijos dvaruose inventorinės knygos ran-
kraštį. Jame minima Kelmės dvare, tuo metu 
priklausiusiame Bronislovui Gruževskiui, buvus 
apie 1000 vienetų rinkinį, sudarytą iš antikinių, 
arabų, Vakarų Europos šalių monetų iki XVIII a., 
vokiškų ir prancūziškų satyrinių ir Rusijos meda-
lių, pastebint, kad lenkiškų monetų dalis menka 
ir nevertinga. XIX a. rinkinio aprašą ji rado tarp 
LMA bibliotekos Rankraščių skyriuje saugomų 
dokumentų, kuriuos 1960 m. perdavė iš Šiaulių 
„Aušros“ muziejaus. Tarp jų buvo rankraštinis 
26 pozicijų sąrašas, išvardinantis Kelmės dva-
ro numizmatinės kolekcijos sudėtį, sudarytas 
Jurgio Gruževskio 1807 metais. 1–10 pozicijo-
se išvardintos auksinės, sidabrinės ir „varinės“ 
monetos: 1 – rusiška, 2 – lenkiškos, 3 – šve-
diškos, 4 – prūsiškos, 5 – Italijos valstybių, 6 – 
portugališkos, 7 – ispaniškos, 8 – prancūziš-
kos, 9 – angliškos, 10 – turkiškos ir arabiškos. 
11–18 pozicijose išvardintos sidabrinės mo-
netos: 11 – „imperatorių“ (Šventosios Romos 
imperijos?), 12 – vokiečių bažnytinių valstybėlių 
valdytojų, 13 – vokiečių pasaulietinių valstybė-
lių valdytojų, 14 – Braunšveigo, 15 – miestų ir 
Kuršo, 16 – Danijos, 17 – Šveicarijos ir Olandi-
jos, 18 – taleriai įvairių valstybių ir kunigaikščių 
„užgesusių giminių“. Pradedant 19–20 pozi-
cijomis, skirtomis įvairiems medaliams, auto-
riaus vadinamiems „numizmata“, minimi me-
daliai: 19 – talerio dydžio ir mažesni sidabriniai 
medaliai, kaldinti pasaulietiniams įvykiams 
atminti, 20  – kaldinti medaliai Bažnyčios is-
torijai. 21 pozicija – senosios Romos sidabrinės 
ir varinės monetos. 22–23 pozicijos įvardintos 
kaip rinkiniai („zbior“) įvairių kraštų ir mies-
tų, senų ir naujų monetų ir medalių, 22 pozici-
jų skiriant auksiniams, o 23 skiriant variniams 
objektams. D. Grimalauskaitė spėjo, kad 22–23 
buvo neseniai įsigytos grupės, nespėjus jų iš-
skirstyti pagal temas. 24 grupė skirta „išskirti-
nėms“ sidabrinėms ir varinėms monetoms, o 
25 — popierinėms asignacijoms. Galiausiai 26 
pozicija įvardinta kaip „alaviniai medaliai“6.

3 Grimalauskaitė, p.167, 172–174.
4 Ten pat, p.171.
5 Ten pat, p. 171–172.
6 Ten pat, p. 177–179.
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il. 1

Medalis Jokūbui
Gruževskiui pagerbti

Lietuva

1825

Sidabras
Skersmuo – 50 mm
masė – 33,70 g

ČDM

il. 2

Satyrinis Marijos Teresės
medalis, skirtas
įpėdinystės karui

Austrija

XVIII a.

Pigus metalas, auksavimas
skersmuo – 38 mm

ČDM
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il. 3

1949 m.
lapkričio 21 d.
akto
paskutinis
puslapis 
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Kolekcija literatūroje vėl paminima tik XX a. 
pradžioje. Boleslovas Gruževskis darbe, skir-
tame Kelmės protestantų reformatų bažny-
čios istorijai, pamini, kad tas turtingas me-
dalių ir monetų rinkinys buvo labai prastos 
būklės7. 1926 m. Bronislavą Gruževskį, kaip 
medalių ir monetų — apie 1000 antikos ir 
arabų, savininką, pamini Edwardas Chwale-
wikas, remdamasis Michailo Brenšteino in-
formacija. Medalius Kelmės dvaro rinkinyje 
M. Brenšteinas matė dar 1909 m., kada dva-
rą valdė Bronislavas Gruževskis, miręs apie 
1914–1915 metus8. Apie tolimesnį rinkinio 
likimą jokių duomenų nėra. Žinoma tik tiek, 
kad Kelmės dvare tarpukariu gyvenusios be 
vyrų likusios Gruževskių šeimos moterys 
prekiavo įvairiais dvare buvusiais meno kūri-
niais, nes sunkiai vertėsi.

Numizmatikos skyriaus rinkiniuose Kel-
mės Gruževskių rinkinys ilgus metus slėpėsi 
tarp kitų eksponatų. Inventorinėse knygose 
apie jį nepavyko rasti jokios informacijos, ne-
figūravo jis 1937–1947 m. Istorinio skyriaus 
(Numizmatikos skyriaus pirmtako) priimtų ir 
deponuotų eksponatų dokumentacijoje. Do-
kumentų nebuvimą gali paaiškinti muziejaus 
direktoriaus Petro Stausko „Pasiaiškinama-
sis raštas prie Kauno valstybinio M.  K. Čiur-
lionio dailės muziejuje atliktos fondų revizi-
jos 1972 m. vasario mėn. 22 d. akto“, kuriame 
rašoma: Lietuvoje atkūrus tarybinę santvar-
ką, 1940–1941 m. į muziejų masiniai pradėjo 
plaukti įvairus turtas: iš likviduojamų dvarų, iš 
buv. buržuazinių organizacijų ir įstaigų... Tur-
tas, turintis vienokios ar kitokios meninės, isto-
rinės ar kultūrinės vertės. Kiek vėliau, vokiečių 
okupacijos metu ir pirmaisiais pokario metais į 
muziejų pateko dar daug įvairių asmenų ir įs-
taigų likusių be globos turto... neskaitlingas 
muziejaus personalas, matyt, nepajėgė viso to 
turto nei tinkamai dokumentuoti, nei tinkamai 
suklasifikuoti bei sutvarkyti. Muziejaus dar-
buotojų pirmaeilis rūpestis buvo tą turtą pri-
glausti muziejaus sienose ir tuo apsaugoti jį 
nuo galimo išblaškymo ir dingimo.

Gruževskių kolekcija 1949 m. sąraše

1949 m. lapkričio 21 d. eksponatų perdavimo iš 
P. Karazijos R. Jablonskytei akte buvo išvardinti 
1521 vnt., iš kurių buvo 5 auksinės monetos, 293 
sidabrinės ir bilono monetos, 5 sidabriniai me-
daliai, 192 medaliai iš pigiųjų metalų 923 vnt. 
pigiųjų metalų monetos ir 103 vnt. pigiųjų meta-
lų laužo monetų. Kaip atrodo, jie visi buvo sudėti 
vienoje dėžėje9.

Suinventorintos visos auksinės monetos iš 
1949 m. sąrašo: 2 Rusijos, XVIII a. (A10-404, 
A10-405), Indijos, XVIII a. (A10-406), Persijos, 
XVIII a. (A10-407), Turkijos, XVIII a. (A10-408).

1949 m. sąraše išvardintos sidabrinės mone-
tos buvo suskirstytos grupėmis, pagal kurias ir 
suinventorintos:

7 Ten pat, p. 166; Grużewski, B. Kościół Ewangelicko-Reformowany 
w Kielmach. Rubiszewski i Wrotnowski. Warszawa, 1912, p. 295–340.
8 Chwalewik, E. Zbiory polskie: archiwa, bibljoteki, gabinety, galerje, 
muzea i inne zbiory pamiątek przeszłości w ojczyźnie i na obczyźnie. 
T.1. Mortkowicz, J. Warszawa-Krakow, 1926, p.153; Brenšteinas, M. 

1–25) Antikinės Graikijos, suinventorinti visi sąraše 
buvę 25 vnt. (Nn 86471 – Nn 86495);

26–42) Romos respublikos, suinventorinti visi 
sąraše buvę 17 vnt. (Nn 86496 – Nn 86512), bet 
1962 m. sausio 20 d. nurašytas Kornelijos denaras 
(Nn 86503);

43–158) Romos imperijos, suinventorinti visi sąra-
še buvę 119 vnt. (Nn 86513 – Nn 86630, Nn 86621, 
Nn 86626, Nn 86641), bet 1962 m. sausio 20 d. 
nurašytos 5 monetos (Nn 86522, Nn 86547, Nn 
86557, Nn 86593, Nn 86617);

159) Bizantija (Nn 86631);

160–166) Viduramžiai, suinventorinti visi sąraše 
buvę 7 vnt. (Nn 86631 – Nn 86638);

167–254) „Naujieji laikai“ (XVI–XVIII a.), sidabrinės ir 
bilono monetos, suinventorinti visi sąraše buvę 113 vnt. 
(Nn 86639 – Nn 86750, Nn 86751);

256–259) sidabriniai skrituliukai (nudilusios
monetos?), suinventorinti visi sąraše buvę 4 vnt. 
(Nn 86752 – Nn 86755);

260) „orientališka sid. moneta arabų rašt.“  
Nn 86756;

261) Sidabro ir bilono laužas – Nn 86757. 1949 m. 
sąraše išvardinti 197 medaliai, dviejų iš jų tarp suinven-
torintų eksponatų nepavyko rasti.

„Kultūros paminklų, esančių Žemaitijos dvaruose, inventorizacijos 
knyga“ (rankraščio kopija) [1899–1934]. Lietuvos nacionalinio muzie-
jaus archyvas (LNMA), f. NM, b. 220, l. 21.
9 1949 m. lapkričio 21 d. akte įvardinta kaip „viena skrynia monetoms 
laikyti“.
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262) medaliai iš sidabro (prie sidabro monetų).

Atskirai suregistruoti medaliai iš pigaus metalo
(vario, vario lydinių, alavo, švino):

1–56) „Rusijos valdovų serijos medaliai“; 

57–146) „Įvairūs Rusijos medaliai“;

147–192) „Įvairių šalių istoriniai medaliai“.

Rinkinyje medaliai suinventorinti ne pagal 1949 m. 
sąrašą, o pagal valstybes ir diametrą greta panašių 
medalių, patekusių kitais keliais.

1949 m. perdavimo sąraše po medalių surašytos 
923 pigiųjų metalų monetos ir 103 „monetos be 
numizmatinės vertės“ (monetų laužas).
Jos neišskirstytos, bet sugrupuotos:

193) 399 vnt. Graikija, Roma, Bizantija;

194) 8 vnt. „orientališkų“;

195–197) Švedijos XVIII a. didžiosios varinės
„klipos“ (Nn 25886, Nn 25887, Nn 25889);

198) įvairios naujųjų laikų – 513 vnt.;

199) monetos be numizmatinės vertės
(laužas) – 103 vnt.

Tarp suinventorintų nepavyko surasti nei an-
tikinių (Graikija, Roma, Bizantija), nei „orienta-
liškų“, nei naujųjų laikų pigiųjų metalų monetų. 
Atrodo, kad jos galėjo būti sumaišytos su A. M. Ra-
čkaus rinkinio monetomis, jas skubiai maždaug 
1972 m. inventorinant suskirsčius pagal valdo-
vus. Tarp tuo metu suinventorintų A. M. Račkaus 
vokelių yra įsiterpusių tuometinės numizmatikos 
skyriaus vedėjos Ievos Andriulytės-Aleksienės 
ranka aprašytų antikinių monetų, kurios gali 
būti iš Gruževskių rinkinio. Kažkodėl to meto 
inventorintojai praleido grafą apie eksponato 
kilmę. Iš pigiųjų metalų monetų tarp suinvento-
rintų pavyko rasti tik didžiąsias XVIII a. pradžios 
Švedijos varines klipas vieno, dviejų ir pusės da-
lerio nominalo. Kadangi dauguma monetų iš 
pigiųjų metalų priimtos nesuklasifikuotos, vei-
kiausiai krūvelėmis, tai jų identifikavimas tarp 
rinkinio eksponatų šiandien sunkiai įmanomas, 
nes neaišku nei kokio nominalo, nei kokių laikų, 
nei kokių valdovų monetų reikia ieškoti.

Gruževskių kolekcijos vertybės

Didžiąją dalį monetų rinkinyje sudarė Antiki-
nės – senosios Graikijos ir Romos monetos. Mus 
pasiekusioje kolekcijoje praktiškai nebeliko ara-
biškų monetų, kurias dvaro lankytojai matė dar 
XX a. pradžioje. Likusios po vieną auksinė ir sida-
brinė monetos rodo, kad po Pirmojo pasaulinio 
karo dalis monetų iš tauriųjų metalų išparduo-
ta. Antikinėmis ir arabiškomis monetomis Gru-
ževskiai iš tiesų didžiavosi, jas rodė svečiams. 
Kolekciją puošia Lietuvoje rečiau sutinkamos 
Prūsijoje kaldintos 6 vokiečių ordino XIV–XV  a. 
monetos. Didelė vokiškų monetų ir medalių da-
lis kolekcijoje nulemta to, kad Kelmės dvaras 
buvo netoli Prūsijos ir su ja palaikė ryšius, pats 
Marcijonas Gruževskis (1700–1775) iki 1744 m. 
tarnavo Prūsijos kariuomenėje10. 

Įdomiausia kolekcijos dalis, kuri buvo rodoma 
dvaro lankytojams, tai ganėtinai marga medalių 
kolekcija. Be minėto Jokūbui Gruževskiui skirtojo, 

il. 4

Konstantino VII
miliaresionas

Bizantija

apie 945–959

Sidabras
skersmuo – 23,7 mm
masė –2,74 g

ČDM

10 Grużewski, ten pat, p. 295.
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il. 5

Danielius Fridrichas
Loosas

Medalis, skirtas
Prūsijos karaliaus
Frydricho II mirčiai

Prūsija

1786

Sidabras
Skersmuo – 42,1 mm
masė – 27,92 g

ČDM
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il. 6

Viljamo Pito
žetonas

Didžioji Britanija

apie 1769

Bronza
sidabravimas
skersmuo – 28,7 mm

ČDM

il. 7

F. Gouinas

Medalis, skirtas 
admirolui grafui 
Fedorui
Matviejievičiui
Apraksinui

Rusija

XVIII a.

Bronza
skersmuo – 54,1 mm 

ČDM
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reikia paminėti Liudvigos Karolinos Radvilaitės 
1675 m. medalį ir 3 Prūsijoje kaldintus medalius. 
Apie XVIII a. ryšius su Prūsija rodytų didelė Berlyne 
kaldintų Europos politikai ir Vokietijos žemių įvy-
kiams skirtų medalių dalis kolekcijoje. Išskirtiniai 
trys Berlyno monetų kalyklos pagrindinio me-
dalių meistro Danieliaus Fridricho Looso sukurti 
sidabriniai medaliai, skirti 1786 m. Prūsijos kara-
liaus Frydricho II mirčiai ir naujo karaliaus Frydri-
cho Vilhelmo II išrinkimui. Alaviniai medalikėliai, 
skirti 1771–1772 m. brangymečiui Saksonijoje 
atminti, arba medalis, skirtas 1784 m. potvyniui 
Niurnberge, rodo, kad ir tais laikais žmones jau-
dino tragedijos ir nelaimės aplinkinėse valstybė-
se. Tokie atminimo medaliukai iš pigaus metalo, 
skirti to meto aktualijoms, gal nepasižymi didele 
menine verte, bet šiandien yra tapę gražiais is-
torijos liudininkais. Alaviniai medaliai ir žeto-
nai minimi jau 1807 m. kolekcijos sąraše. Tarp jų 
yra 3 Liudviko XVI nuvertimui, 3 Napoleono žy-
giams skirti žetonai ir medaliai, Marijos Terezės 
(1717–1780) valdymo laikotarpio Austrijos me-
daliai, Prūsijos ir Vokietijos istoriniams įvykiams 
skirti medaliai. Kolekcija rodo, kad XVIII a. visoje 
Europoje buvo platinami pigaus metalo meda-
liai, pažymintys aktualiausius laikmečio istori-
nius įvykius, kaip naujienų vizualizacijos priemo-
nė. Vokietijos medalininko Johanno Christiano 
Reicho (1740–1814) 6 alaviniai 1782–1801 m. 
sukurti medaliai pagal to meto aktualijas: impe-
ratoriaus Juozapo II tolerancijos ediktui, 1783 m. 
Paryžiaus sutarčiai, 1784 m. potvyniui Niurnber-
ge, 1801 m. Luneville taikai su Napoleonu. Jo sū-
naus Johano Matijo Reicho (1768–1833) alavinis 
medalis skirtas J.-P. Blanchard‘o skrydžiui oro 
balionu 1787 metais. Johanas Leonardas Oexlei-
nas (1715–1787, Niurnbergas) išraižė medalį, 
skirtą JAV revoliucijos karą užbaigusios 1783 m. 
Paryžiaus (Versalio) taikos sutarties pasirašymui.

Alaviniai medaliukai, skirti 1783 m. Paryžiuje 
pasirašytai sutarčiai, užbaigusiai JAV revoliuci-
nį karą ir suteikusiai JAV pripažinimą, rodo, kad 
Gruževskius jaudino JAV nepriklausomybės ko-
vos. Jų susidomėjimą šia tema rodo ir tai, kad jų 
kolekcijoje atsidūrė ir pirmuoju Amerikos poli-
tiniu medaliu vadinamas bronzinis sidabruotas 
Viljamo Pito žetonas. 

Įdomu, kokiais keliais į to meto Europą pa-
teko šis tik Amerikos kolonijose platintas me-
dalikėlis? 1765 m., siekiant finansuoti karus su 
Prancūzija ir Indijoje, Britanijos parlamentas 
įvedė Amerikos kolonijoms plombų mokesčius. 
Williamas Pitas parlamente gynė Amerikos 
kolonijų interesus, ir, padedant B. Franklinui, 
1766 m. Plombų aktas buvo atšauktas. Po trejų 
metų Amerikos kolonijose buvo išplatintas jam 
pagerbti skirtas Filadelfijoje arba Anglijoje kal-
dintas atminimo žetonas. Šiandien tai vienas 
retesnių JAV faleristikos objektų.

Didžiausią Gruževskių kolekcijoje sukaup-
tų medalių dalį sudaro Rusijoje kaldinti vadi-
namieji stalo medaliai. Tokia didelė Rusijos 
medalių dalis XIX a. kolekcijose (tiek priva-
čiose, tokiose kaip Kelmės Gruževskių, tiek 
visuomeninėse istorinių draugijų ir muziejų) 
atspindi tam tikrą valstybinę politiką im-
perinės Rusijos valdomoje Lietuvoje. Gali-
ma įtarti, kad Lenkijos ir Lietuvos monetų ir 
medalių išnykimas XIX a. Lietuvoje kauptose 
numizmatinėse kolekcijose buvo Nikolajaus I 
administracijos pradėtos vykdyti depoloni-
zavimo, „nulenkinimo“ politikos rezultatas. 
Buvo siekiama kraštą ateityje visiškai sulieti 
su imperija, kitaip tariant, surusinti. Kelmė-
je rezidavusiems Gruževskiams taip pat buvo 
užvesta byla dėl iškeldinimo, kadangi Jokūbo 
Gruževskio (1755–1829) sūnus Julius (1808–
1865) aktyviai dalyvavo 1831 m. sukilime. 
Kaip nurodo Grimalauskaitė, Gruževskiai Kel-
mės dvaro konfiskacijos veikiausiai išvengė 
tik dėl dviejų Gruževskio dukrų santuokos 
su patikimais Rusijos imperijos pavaldiniais: 
Liudvika ištekėjo už grafo Michailo Saltyko-
vo, Dorota – už Rusijos imperijos generolo Va-
silijaus Christianovičiaus. Gruževskių giminės 
istoriją tyrinėjusio Kazimiero Bemo nuomone, 
tos vedybos galėjo paveikti dvaro konfiskaci-
jos bylos eigą palankia Gruževskiams linkme11. 
Gruževskių lojalumą imperinei valdžiai turė-
jo pademonstruoti ir dvaro svečiams rodoma 
medalių kolekcija, apvalyta nuo „pavojingų“ 
Lietuvos ir Lenkijos valstybingumą primenan-
čių objektų. Veikiausiai todėl LDK medalinin-
kystę joje atspindi tik du medaliai ir žetonas. 

11 Pagal Grimalauskaitė, p. 171.
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Klestint visuotinam sekimui ir skundimui, 
XIX a. Rusijos dvarininkija buvo suinteresuota 
rinkti Imperijos medalius kaip lojalumo vals-
tybei ženklus.

Seniausias Gruževskių kolekcijos Rusi-
jos medalis – Petro I laikų medalis, raižytas 
flamandų kilmės meistro Gouino, dirbusio 
Sankt Peterburgo monetų kalykloje 1708–
1713 metais. Rusijos imperijoje atminimo 
medalių tradiciją įvedė caras Petras I. Per-
versmo keliu į valdžią iškopusi Jekaterina II 
pagrindinį dėmesį skyrė leidybai medalių, 
skirtų imperatorienės, prikeliančios Rusi-
ją naujoms pergalėms, įvaizdžiui. Jos dėka į 
Rusiją buvo pakviesti tokie Europos medalių 
raižytojai, kaip Iohannas B. Gassas, Iohannas 
Georgas Casparas Jägeris ar Johannas Geor-
gas Wechteris, išugdyti Rusijos medalininkai 
T. Ivanovas, S. Judinas ir kt. Imperatorienė 
pati redagavo medalių įrašus, ir rusų kalba jos 
valdymo metais įsitvirtino medaliuose. Nė 
vienas medalis nebūdavo išleidžiamas be jos 
palaiminimo. Medaliais ji įtvirtino save kaip 
Petro I darbų tęsėją, kartu propaguodama 
savo požiūrį į istorinius įvykius ir valstybę.

Iš Petro I medalių serijos 5 medaliai yra su-
kurti Osipo Kalašnikovo, Maskvos monetų ka-
lyklos meistro, dirbusio 1718–1747 metais. Iš 
jų 3 yra kaldinti originaliais spaudais ir 2 – ano-
niminių meistrų raižytos Jekaterinos II laikų 
kopijos. Johannas Karlas Hedlingeris (1691–
1771), svarbiausias XVIII a. Šveicarijos meda-
lininkas, Rusijos imperatorės Anos Ivanovnos 
valdymo metais Rusijoje sukūrė medalį, skirtą 
pagerbti A. B. Ostermanui, 1730 m. gavusiam 
grafo titulą. Nuo 1718  m. dirbdamas Karališ-
kosios kalyklos Stokholme medalininku, jis 
pats išleido medalį, skirtą švedų antikvaro ir 
numizmato Nicolauso Kederuso (1659—1735) 

atminimui. Jo averse panaudotas portretas yra 
nuo kita proga sukurto medalio, o reversas su 
unikalia dedikacija mirusiojo laidotuvėms nuo 
J. H. Hedlingerio kaip velionio draugo.

Išvados

Tiriant į muziejų patekusius Kelmės Gruževskių 
kolekcijos eksponatus, šiandien galima pasa-
kyti, kad čia pateko dalis be vertingų arabiškų 
monetų, dar buvusių kolekcijoje prieš Pirmąjį 
pasaulinį karą. XX a. jau neliko XIX a. pradžio-
je kolekcijoje buvusių su Bažnyčios ir Vokietijos 
vyskupijų istorija susijusių eksponatų. Šiandien 
nežinome, kur yra 1949 m. sąraše paminėtos 
neatributuotos ir nesutvarkytos pigiųjų metalų 
monetos. Vienas alavinis medalis nesuinvento-
rintas dėl sąraše nurodytos labai blogos būklės, 
tarp suinventorintų nėra ir Austrijoje kaldinto 
Marijos Teresės vainikavimo medalio dubleto. 
Numizmatikos rinkinio inventorinėse knygose 
pavyko identifikuoti 476 Gruževskių kolekci-
jos eksponatus iš 1418 vnt. numizmatinę ver-
tę turinčių objektų, surašytų 1949 m. sąraše. Iš 
eksponatų, registruotų inventorinėse knygose, 
6 vnt. nurašyti 1962 m. kaip „įrašyti du kartus“, 
nors perduotų monetų svoriai sąraše skiriasi. 
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il. 8

Johannas Karlas 
Hedlingeris
(1691–1771)

Nicolauso Kederuso
atminimo medalis

Švedija

1735

Švinas (?)
skersmuo – 43,3 mm

ČDM
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1. Medalis Jokūbui Gruževskiui pagerbti. Lietuva, 1825. Sida-
bras. Skersmuo – 50 mm, masė – 33,70 g. ČDM Nn 86758

2. Satyrinis Marijos Teresės medalis, skirtas įpėdinystės karui. 
Austrija, XVIII a. Pigus metalas, auksavimas; skersmuo – 
38 mm. ČDM Nn 26437

3. 1949 m. lapkričio 21 d. akto paskutinis puslapis 

4. Konstantino VII miliaresionas. Bizantija, apie 945–959 m. 
Sidabras; skersmuo – 23,7 mm, masė –2,74 g. ČDM Nn 86631

5. Danielius Fridrichas Loosas. Medalis, skirtas Prūsijos kara-
liaus Frydricho II mirčiai. Prūsija, 1786. Sidabras. Skersmuo – 
42,1 mm, masė – 27,92 g. ČDM Nn 86760

6. Viljamo Pito žetonas. Didžioji Britanija, apie 1769. Bronza, 
sidabravimas; skersmuo – 28,7 mm. ČDM Nn 26519

7. Gouinas. Medalis, skirtas admirolui grafui Fedorui Ma-
tviejievičiui Apraksinui. Rusija, XVIII a. Bronza; skersmuo – 
54,1 mm. ČDM Nn 26724

8. Johannas Karlas Hedlingeris (1691–1771). Nicolaus‘o Kede-
rus‘o atminimo medalis. Švedija, 1735. Švinas (?); skersmuo – 
43,3 mm. ČDM Nn 26459
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IGNOTO TYZENHAUZO
ŠEIMOS RYŠYS SU DAILININKU 
JONU RUSTEMU 

Dr. Aušra Vasiliauskienė
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, 
Grafikos rinkinio kuratorė

1 Kačinskaitė, I. Tyzenhauzų Rokiškio dvaro sodyba: istorinio vaizdo 
retrospekcija. Acta Academiae Artium Vilnensis. (Iš)koduota istorija 
architektūroje. 2017, Nr. 86–87, p. 31–49.
2 Janonienė, R. Jonas Rustemas. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos 
leidykla, 1999; Jonas Rustemas – dailininkas ir pedagogas. 2012 m. 
spalio 30 d. – 2013 m. kovo 10 d. Vilniaus paveikslų galerijoje vykusios 
parodos, skirtos 250-osioms dailininko gimimo metinėms, katalogas. 

Grafo Ignoto Tyzenhauzo (1760–1822) dar-
bai buvo itin reikšmingi Rokiškio miesto ir dva-
ro sodybos plėtrai. Vykdydamas dėdės Antano 
Tyzenhauzo (1733–1785) valią, jis rūpinosi tiek 
ekonomine savo valdų gerove, tiek kultūra. Taip, 
kaip dėdė anksčiau rūpinosi Pastovių miestelio 
modernizavimu, taip Ignotas Rokiškyje siekė su-
kurti ekonomikos ir kultūros centrą, čia įtvirtinti 
giminės rezidenciją, perkeldamas ją iš Pastovių. 
I. Tyzenhauzas labiausiai žinomas kaip išskirtinio 
urbanistinio ansamblio Rokiškyje įgyvendinto-
jas. Projekto idėja buvo moderni, pagrįsta kom-
pozicijos ašimi, apimančia bažnyčią (tuomet dar 
medinę), miesto aikštę, alėją, tiltą per tvenkinius, 
ūkinį kiemą, rūmus su reprezentaciniu kiemu, 
sodą ir žvėryną1. Apie I. Tyzenhauzo indėlį for-
muojant Rokiškio dvaro dailės kolekciją duome-
nų yra nedaug, tačiau aptinkami paminėjimų šal-
tiniuose fragmentai suteikia kai kurių žinių apie 

kolekcijoje buvusius dailininko ir pedagogo Jono 
Rustemo (1762–1835) portretus ir asmeninius 
Tyzenhauzų ryšius su šiuo dailininku. 

Šio straipsnio tikslas – atskleisti I. Tyzenhauzo 
šeimos santykį su dailininku J. Rustemu ir jo kū-
rybos pėdsakus Rokiškio dvaro kolekcijoje, kiek 
tai leidžia negausūs istoriniai ir ikonografiniai 
šaltiniai. J. Rustemo biografija ir kūryba yra pla-
čiai analizuota Rūtos Janonienės darbuose, kurie 
buvo svarbūs rengiant šį straipsnį2. Apie Ukrainos 
nacionaliniame meno muziejuje Kijeve saugo-
mus porinius Konstantino ir Valerijos Tyzenhau-
zų portretus straipsnį neseniai publikavo Oksana 
Lobko3. Tačiau bendra apžvalga, analizuojanti 
Tyzenhauzų šeimos ryšį su dailininku J. Rustemu 
ir jo kūrybos palikimą Rokiškio dvaro kolekcijoje, 
publikuojama pirmą kartą. Be minėtos literatū-
ros, straipsniui svarbūs buvo šie šaltiniai: Gabrie-
lės Giunterytės-Puzinienės atsiminimai „Vilniuje 

Sud. Rūta Janonienė, Dalia Tarandaitė, Rasa Adomaitienė. Vilnius: 
Lietuvos dailės muziejus, 2013 ir kt.
3 Лобко, О. Ракішська колекція у Києві: окремі нариси до історії 
зібрання Пшездзєцьких та Тизенгаузів. Мистецтво. Музей. Діалоги: 
Щорічний наук. Журнал. Київ: Національний художній музей України. 
Фенікс, 2021, p. 250–261. 
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ir Lietuvos dvaruose“4, Sofijos Tyzenhauzaitės 
knyga „Reminiscencijos“5, Krokuvos Jogailos 
universiteto Meno istorijos instituto bibliotekos 
fototekoje saugoma ikonografinė medžiaga6. 
Apie Tyzenhauzų ir Giunterių šeimos moteris 
dailininkes naudingi buvo Jolantos Širkaitės, In-
gridos Pajedaitės tekstai7, o apie XIX a. dailinin-
kus apskritai reikiamų duomenų taip pat rasta 
Lietuvos dailininkų žodyne (T. 2)8.

I. Tyzenhauzas reziduodavo Rokiškyje ir 
Vilniuje (paprastai žiemos sezonu)9. Vilniuje 
I.  Tyzenhauzas rengdavo mėgėjiškus spekta-
klius, kuriuose, be kitų aristokratų, vaidino jo sū-
nūs, dukros, taip pat dailininkas J. Rustemas10. 
Prieš atvykdamas dirbti į Vyriausiosios Lietuvos 
mokyklos Vilniuje Tapybos ir piešimo katedrą 
(apie 1798 m.), Rustemas jau buvo pagarsėjęs 
dailininkas, dirbęs Radvilų ir Soltanų dvaruose, 
be abejo, turėjęs ryšių ir su kitais dvarininkais, 
privačiai juos mokydamas. Vasaromis jis mėgo 
viešėti savo mokinių, draugų ir pažįstamų dva-
ruose, kur taip pat palikdavo savo kūrybos pėd-
sakų. Rustemas garsėjo ne tik kaip savo srities 
meistras, bet ir asmeninėmis savybėmis: amži-
ninkai dailininką prisimena kaip gerą, kilnų, ne-
savanaudišką, todėl jis buvo mielai visur priima-
mas11. Ne išimtis ir I. Tyzenhauzas bei jo vaikai ir 
jų šeimos. Dailininkas mokė piešimo grafo vaikus, 
anūkus. Apie dailininko dalyvavimą grafų gyve-
nime byloja (nors ir fragmentiškai) šeimos narių 
atsiminimai. Knygoje „Reminiscencijos“ Sofija 
Tyzenhauzaitė (1790–1878) pasakoja nutikimą, 
kuriame Rustemas paminėtas kaip mokytojas: 

Vieną rytą atvykau pas [Basano] kunigaikštį pasižiū-
rėti Romos karaliaus portreto, imperatorienės atsiųsto 
imperatoriui per rūmų merą poną Bose. [...] Nesitikėjau 
rasti kunigaikštį namie, bet jis pasitiko mane prieškam-
baryje ir nuvedė prie to portreto, nutapyto Žeraro. [...] 
Romos karalius buvo nutapytas pusiau gulom ant žalio 
aksomo pagalvėlės, aprengtas tik plonais marškiniais, 
krentančiais nuo gražių pečių, viena ranka žaidžiantis 
mažu žaisliniu dramblio kaulo skeptru, kita besiremian-
tis į gaublį, pastatytą šalia didžiojo Garbės legiono ordi-

no, kuris karališkajam vaikui tegalėjo būti nereikalingas 
niekutis. Tame vaikiškame veide atsispindėjo ryžtas ir 
nepaprastas charakteris.
 Kunigaikštis pažadino mane iš gilaus susimąsty-
mo prie portreto, kaip šypsodamasis pats man pasakė. 
Pamiršau, kur esu, ir mąsčiau, kokio likimo vieną dieną 
sulauks tokio garsaus tėvo vaikas. Tai buvo neaiški 
ateities vizija, kilusi dėl aiškiaregės prigimties, nes 
vaikystėje turėjau polinkį į lunatizmą, ir man liko retai 
apgaunanti nuojauta.
 Gavau leidimą, kad mano piešimo mokytojas 
Rustemas padarytų portreto kopiją. Visada manda-
gus kunigaikštis sutiko su sąlyga, neva jis apie tai 
nieko nežino12.

Apie šios kopijos likimą daugiau nežinoma13. 
Sofija turėjo išlavintą skonį ir geras meno isto-
rijos žinias. „Reminiscencijose“ daugelyje vie-
tų ji savo įspūdžius sugretina su garsiais meno 
kūriniais. Pavyzdžiui, rašydama apie tai, kaip 
atrodė Vilniaus Rotušės aikštė, kai miestą buvo 
ruošiamasi evakuoti ir iš Vilniaus bėgo Napole-
oną palaikiusi diduomenė, ji vaizdžiai apibūdi-
no mieste tvyrojusią atmosferą: 

Tą dieną mieste kilo didelis bruzdėjimas, nes ruošėsi jį 
evakuoti. Neapolio karalius per savo sekretorių teikėsi 
mane užtikrinti, kad miestas nebus ginamas ir kad man 
nėra ko bijoti. Vakare karalius išvyko. Kad sušiltų, kariai 
sukūrė gatvėse laužus. Rotušės aikštė buvo panaši į 
Tenaro iškyšulį. Tarp liepsnų ir besiblaškančių kibirkš-
čių ryškėjo koks tūkstantis išsibarsčiusių vyrų ir rotušės 
kolonada. Dar buvo likę šventės papuošimų, dūmų de-
besys, kylantys į dangų, lyg audeklu pridengė Napoleo-
no monogramą. Naktis tarsi iš Rembranto paveikslo!14 

S. Tyzenhauzaitė, viena talentingiausių mo-
terų ne tik giminėje, bet ir Lietuvoje, pripažinta 
pirmąja moterimi rašytoja. Tėvams išsiskyrus, 
ji buvo atiduota auginti giminaičiams Moriko-
niams Taujėnų dvare15, tolimesnis jos likimas 
su Rokiškio dvaru siejosi nedaug, tačiau santy-
kius su tėvais, ypač tėvu, palaikė, dažnai buvo-
davo pas jį Vilniuje. 

Pas J. Rustemą taip pat mokėsi ir Sofijos sesuo 
Aleksandra Tyzenhauzaitė-Giunterienė (1780–
1843) ir brolis Konstantinas Tyzenhauzas. Ruste-

4 Giunterytė-Puzinienė, G. Vilniuje ir Lietuvos dvaruose. Vilnius: Tyto 
alba, 2018.
5 Tyzenhauzaitė, S. Reminiscencijos. Vilnius: Žemaičių kultūros drau-
gijos informacinis kultūros centras, 2004.
6 Photo Library of the Art History Institute of the Jagiellonian Univer-
sity. Prieiga per internetą: http://www.fototeka.ihs.uj.edu.pl.
7 Širkaitė, J. XIX a. – XX a. pradžios Lietuvos dailininkės. Menotyra, 
1999, Nr. 4, p. 38–45; Pajedaitė, I. Paroda „Idalija Giunterytė (1813–
1888): neregėti aristokratės piešiniai“. Lietuvos mokslų akademijos 
Vrublevskių biblioteka, 2019 04 25. Prieiga per internetą: http://
sena.mab.lt/lt/naujienos/2430.

8 Lietuvos dailininkų žodynas. T. 2. 1795–1918. Vilnius: Lietuvos kul-
tūros tyrimų institutas, 2012.
9 Nuomojo apartamentus Vilniuje, Pacų rūmuose.
10 Janonienė, R., p. 38; Frank, J. Pamiętniki, t. 2, Wilno, 1913, p. 8.
11 Jonas Rustemas – dailininkas ir pedagogas, 2013, p. 5–6.
12 Tyzenhauzaitė, S., p. 54–55.
13 Janonienė, R., p. 40.
14 Tyzenhauzaitė, S., p. 62–63.
15 Butkuvienė, A. Sofija Tyzenhauzaitė. Reminiscencijos. Vilnius: Že-
maičių kultūros draugijos informacinis kultūros centras, 2004, p. 163.
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mas viešėdavo I. Tyzenhauzo namuose Vilniuje. 
Yra išlikęs įdomus liudijimas apie tai, kaip buvo 
pakviestas apsilankyti Dabraulėnuose, Giunte-
rių dvare. Pasakojama, kad dailininkas buvo se-
niai pažadėjęs atvykti į Dabraulėnus, bet vis ne-
prisiruošdavęs. Tuomet jo atvežti buvo pasiųstas 
dailininkas Kazimieras Bachmatavičius (1808 
(ar 1803) – 1837), gyvenęs su Giunterių šeima ir 
mokęs Aleksandrą bei dukteris piešimo:

Rudenį mus aplankė gerbiamas profesorius Ruste-
mas, kuris jau ne kartą buvo pažadėjęs atvažiuoti, 
bet, kaip dažnas menininkas, vis pamiršdavo. Bet šį 
kartą negalėjo išsisukti, nes jo atvežti pasiuntėme 
Bachmatavičių, kuris, įgaliotas mano tėvo, keletą 
dienų prasėdėjo Vilniuje, bet savo pasiekė. Rustemas 
sutiko važiuoti, bet viena iš jo sąlygų buvo tokia – 
nereikia jam atsiųsti karietos ant lingių; tad buvo 

pasiųsta dengta brika. Galop jis atvažiavo ir buvo 
nuoširdžiai pasitiktas, tad netrukus pasijuto kaip 
namie, o, pasišaipęs iš egzekutoriaus Bachmatavi-
čiaus, atsiųsto iš Dabraulėnų, darėsi vis linksmesnis, 
ir sąmojai liete liejosi. Prie stalo apsimesdavo esąs 
supykęs – esą tarnai iš jo šaiposi, priešais jį ant stalo 
statydami dantų krapštukus, mat jis neturįs dantų... 
Motina, norėdama pralinksminti gerbiamą svečią, 
surengdavo visokių siurprizų. Sode, už tvenkinio, 
pasirodė prancūzų kaimietė, vedanti asiliuką su 
krepšiais, kuriuose buvo sudėti vaisiai ir gėlės. Toji 
kaimietė – tai mano sesuo Idutė, jai labai tiko didelė 
piemenėlių skrybėlė16.

Teigiama, kad dailininkas provincijos dvaruo-
se buvo priimamas ne tik kaip draugas, bet ir kaip 
tapytojas, už priėmimą bei vaišingumą turėjęs 
atsilyginti, t. y. nutapyti šeimininkų ar jų dukte-
rų portretus. Tačiau anuomet iš Giunterių tokio 

il. 1

Jonas Rustemas 

Antano Tyzenhauzo 
portretas

Iki 1819

Drobė, aliejus

Fot. M. Kwiatkowska

NMV 

16 Giunterytė-Puzinienė, G., p. 158.
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prašymo aprašytos viešnagės metu nesulaukė, 
tuo stebėjosi ir atsidėkodamas nutapė dukters 
Matildos Giunterytės (1811–1867) eskizą, kurį 
vėliau, matyt, baigė jau pačios Giunterių mo-
terys, portretas kabojo Dabraulėnų dvare17. 
Rustemas visas tris Giunterių dukteris, nepa-
sižymėjusias, kaip liudija šaltiniai, išskirtiniu 
grožiu, tačiau gyvybingas bei inteligentiškas, 
mėgo vaizduoti kaip amūriukus18. Tačiau buvo 
atvejų, kai Rustemas, atsidėkodamas už sve-
tingumą, vis dėlto atsilygindavo kūriniais19. 

Apie Giunterių ryšius su dailininku, jo įtaką 
liudija ir pora Idalijos Giunterytės (1810 / 1813–
1888) piešinių, kuriuose kartojamos neišlikusių 
J. Rustemo kūrinių kompozicijos: „Lietuvaitės“ 
(1831) ir „Peizažas su karvėmis ir seniu“ (1831)20. 
Su bičiuliu Adomu Giunteriu (1782–1851) Rus-
temą siejo ir tai, kad abu praeityje dalyvavo 
masonų veikloje21. Rustemas su Tyzenhauzų ir 
Giunterių šeima ryšius palaikė iki senatvės, kaip 
minėta, dažnai lankydavosi pas juos ir Vilniu-
je. Net septyniasdešimties metų buvo žvalus ir 

sveikas, apie save juokaudavo sakydamas, kad 
kvepia egle, o Tyzenhauzas paneigdavo, atsaky-
damas, kad dailininkas kvepia ąžuolu22.

Apie Rustemo ryšį su Tyzenhauzų bei Giunterių 
šeimomis liudija ir šio dailininko kūrybos pėdsa-
kai Tyzenhauzų-Pšezdzeckių kolekcijoje. Pradėti 
vertėtų nuo garsiojo A. Tyzenhauzo portreto, ku-
ris šiandien saugomas Varšuvos nacionaliniame 
muziejuje. Paveikslas priklausė Tyzenhauzams, 
vėliau Pšezdzeckiams, o nuo 1898 m. – Četver-
tinskių, kurie giminiavosi su Pšezdzeckiais23, šei-
mai (il. 1). Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, 
1939 m. Četvertinskiai portretą deponavo Varšu-
vos nacionaliniame muziejuje24. 

Lietuvoje iki šių dienų yra išlikę vos pora 
šiandien žinomų su Rustemu siejamų portretų, 
priklausiusių grafų rinkiniams: Anykščių menų 
centre saugomas Antano Henriko Radvilos 
(1775–1833) portretas25 iš monsinjoro Alberto 
Talačkos kolekcijos (il. 2) ir Rokiškio krašto mu-
ziejuje esantis portretas, nuo seno įvardijamas 
kaip „Vankavičienė“ (il. 3). Pastarasis atvaizdas 

il. 2

Jonas Rustemas

Antano Henriko
Radvilos portretas

Iki 1835

Drobė, aliejus

Fot. R. Ropytė

Anykščių menų
centras

17 Ten pat, p. 159.
18 Przezdziecki, R. Aleksander Przezdziecki. Toruń, 2000, p. 48.
19 Giunterytė-Puzinienė, G., p. 272.
20 Piešiniai saugomi Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblio-
tekoje. Žr.: Pajedaitė, I.
21 Janonienė, R., p. 52.
22 Giunterytė-Puzinienė, G., p. 271; Žodžių žaismas, kur Rustemo ištar-
tos frazės reikšmė – jaučiuosi viena koja karste. Žr. Janonienė, R., p. 62.
23 Jono Pšezdzeckio sesuo Elena Pšezdzeckytė (1875–1966) buvo iš-
tekėjusi už Konstantino Sviatopelk-Četvertinskio (1875–1939).

24 Kozakiewicz, S.; Sroczyńska, K.; Ryszkiewicz, A. Portrety oso-
bistości polskich, znajdujące się w pokojach i w Galerii Pałacu w Wila-
nowie. Warszawa, 1967, p. 220; Praemiando Incitat. Šventojo Stanis-
lovo ordinas. Skirta 250-osioms Šventojo Stanislovo ordino įsteigimo 
metinėms (1765–2015): katalogas, sud. V. Dolinskas, E. Gudas, G. Sku-
jutė, Vilnius: Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštys-
tės valdovų rūmai, 2016, p. 241.
25 Iki šiol šis paveikslas buvo žinomas kaip „Vyro portretas“, vaizduo-
jamą asmenybę patikslino istorikas Giedrius Kujelis.
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il. 3

Jonas Rustemas (?)

Onos Šventožeckytės-Vankavičienės (?) portretas

XIX a. I ketv.

Drobė, aliejus

Fot. iš muziejaus archyvo

RKM
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il. 4

Jonas Rustemas

Dominyko Radvilos
portretas

1909–1914

Platinotipija

Fot. Dębski Witold,
Masłowski Anatoliusz

Krokuvos Jogailos
universiteto
Meno istorijos instituto
bibliotekos fototeka

il. 5

Jonas Rustemas

Rudolfo Tyzenhauzo
portretas

1909–1914

Platinotipija

Fot. Dębski Witold,
Masłowski Anatoliusz

Krokuvos Jogailos
universiteto
Meno istorijos instituto
bibliotekos fototeka
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dailininkui priskiriamas su klaustuku, jame pa-
vaizduota asmenybė taip pat nėra iki galo aiški. 
Įvertinant Tyzenhauzų giminystės ryšius, ga-
lima būtų svarstyti apie Konstantino Tyzen-
hauzo žmonos Valerijos Vankavičiūtės močiutę 
iš tėvo pusės Oną Šventožeckytę-Vankavičie-
nę (apie 173026 – po 1795). Apie šią asmenybę 
žinių yra labai nedaug – 1776 m. rugsėjo 23 d. 
ji ištekėjo už Minsko pataurininkio Tado Kazi-
miero Vankavičiaus (g. apie 1720)27. Jų sūnus 
Antanas Vankavičius (1758–1812) – Valerijos 
tėvas. Tiksli O. Šventožeckytės-Vankavičienės 
mirties data nežinoma, tik jos tėvo Minsko že-
mės teismo raštininko, atstovo seime Antano 
Šventožeckio (apie 1719/20 –1799 ?) biografi-
joje nurodoma, kad po 1795 m. lapkričio 11 d.28 
Tačiau G. Giunterytės-Puzinienės atsiminimuo-
se, 1830 m. aprašyme minima, kad Valerija be-
veik kasmet lankydavo savo močiutę, gyvenu-
sią prie Minsko29. Tai yra nedidelė, tačiau rimta 

užuomina apie tai, kad Vankavičienė veikiausiai 
gyveno daug ilgiau ir Rustemas galėjo nutapyti 
jos portretą XIX a. pirmame ketvirtyje. Atitinka 
ir portretuojamosios amžius. Kitų jos portretų, 
kad būtų galima palyginti, aptikti kol kas nepa-
vyko, todėl, remiantis minėtais faktais, galima 
daryti tik labai tikėtiną prielaidą, kad portrete 
pavaizduota O. Šventožeckytė-Vankavičienė. 

Papildomų vertingų žinių apie rinkiniuose 
buvusius Rustemo paveikslus suteikia Kroku-
vos Jogailos universiteto Meno istorijos insti-
tuto bibliotekos fototekoje saugomas fotogra-
fijų rinkinys, kuriame iš viso yra keturiolikos 
tapybos darbų nuotraukos, priklausiusios pas-
kutiniesiems kolekcijos savininkams broliams 
Reinoldui (1884–1955) ir Jonui (1877–1944) 
Pšezdzeckiams. Fotografijos darytos Witoldo 
Dębskio ir Anatoliuszo Masłowskio fotostudi-
joje Varšuvoje apie 1909–1914 m.30 Kiekviena 
nuotrauka turi išsamias anotacijas ant kartonų 

il. 6

Jonas Rustemas

Genovaitės
Puslovskytės-Tyzenhauzienės
portretas

1909–1914

Platinotipija

Fot. Dębski Witold,
Masłowski Anatoliusz

Krokuvos Jogailos
universiteto
Meno istorijos instituto
bibliotekos fototeka

26 Kituose šaltiniuose nurodoma, kad gimė apie 1760.
27 Tadas Kazimieras Vankavičius (g. apie 1720) – Minsko pataurinin-
kis, Minsko medžioklininkas, Minsko arklininkas 1766–1772 m. Šatro-
vo (lenk. Szatrowo, žr.: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i 
innych krajów słowiańskich, Tom XI - wynik wyszukiwania - DIR (icm.
edu.pl)) seniūnas.1768 m. paskirtas LDK asesoriumi.
28 Polski Słownik Biograficzny. T. LI, Warszawa, Krakow: Polska Aka-
demia Nauk, Polska Akademia Umiejętności, 2016–2017, p. 532.

29 Giunterytė-Puzinienė, G., p. 197.
30 Už datavimo patikslinimą dėkoju Wojciechui Walanus; šis fotote-
kos rinkinys taip pat minimas straipsnyje: Vasiliauskienė, A. Grafų 
Pšezdzeckių meno kolekcija: Centriniame Ukrainos valstybės istorijos 
archyve saugomo rankraštinio katalogo duomenys. Akims ir sielai: 
privačios meno kolekcijos Lietuvoje. Sud. dr. Aistė Bimbirytė-Macke-
vičienė. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2021, p. 59, 63.
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il. 7

Jonas Rustemas

Sofijos
Tyzenhauzaitės-Chominskienės
portretas

1909–1914

Platinotipija

Fot. Dębski Witold,
Masłowski Anatoliusz

Krokuvos Jogailos
universiteto
Meno istorijos instituto
bibliotekos fototeka

kitose nuotraukų pusėse, jose nurodytas kū-
rinio autorius, pavadinimas ir priklausomybė. 
Šis rinkinys atskleidžia, kad net septyni ko-
lekcijos paveikslai, priklausę Jonui ir Reinoldui 
Pšezdzeckiams, buvo tapyti Rustemo: porinis 
Konstantino (1786–1853) ir Valerijos (1805–
1843) Tyzenhauzų, Onos Soltanaitės-Van-
kavičienės (? – 1812) ir paskutiniojo Nes-
vyžiaus-Olykos šakos kunigaikščių Radvilų 
palikuonio Dominyko Radvilos (1786–1813, 
il. 4) portretai nurodyti kaip J.  Pšezdzezckio 
nuosavybė, esanti Rokiškyje, o Konstantino 
brolio Rudolfo Tyzenhauzo (apie 1790–1830, 
il. 5) ir jo žmonos Genovaitės Puslovsky-
tės-Tyzenhauzienės (apie 1802–1827, il. 6) 
bei Sofijos Tyzenhauzaitės-Chominskienės 

(1760–?, il. 7) priklausė Reinoldui Tyzenhau-
zo (Alt-Laseno) dvare31. 

Poriniai K. Tyzenhauzo ir jo žmonos Valeri-
jos portretai yra išlikę Ukrainos nacionaliniame 
meno muziejuje Kijeve (il. 8, 9). Abu, kaip bū-
dinga daugumai Rustemo portretų, nutapyti iki 
pusės, jauni, romantizuoti. Valerija pavaizduo-
ta sėdinti prie stalelio ir tapanti, kairėje rankoje 
laikanti medalioną, nuo kurio, matyt, pertapo 
portretinę miniatiūrą. Portretuojamosios as-
menybė paveiksle identifikuota pagal Krokuvos 
meno istorijos institute esančios fotografijos 
įrašą32. Anksčiau buvo spėjama, kad jame pa-
vaizduota Konstancija Soltanienė33. 

Mįslę užduoda ir minėtoje fototekoje esan-
ti Soltanų dukros O. Soltanaitės-Vankavičienės 

31 Photo Library...
32 Лобко, О., p. 250–261.
33 Janonienė, R., p. 120.
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il. 8

Jonas Rustemas

Konstantino Tyzenhauzo
portretas

Po 1815

Drobė, aliejus

Fot. iš muziejaus archyvo

UNMM

il. 9

Jonas Rustemas

Valerijos
Vankavičiūtės-Tyzenhauzienės
portretas

Apie 1820

Drobė, aliejus

Fot. iš muziejaus archyvo

UNMM
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portreto nuotrauka ir įrašas, kad kūrinys pri-
klauso J. Pšezdzeckiui Rokiškyje: priekinėje 
kartono pusėje: FOT. W. DĘBSKI i A. MASŁOWSKI 
/ HOTEL BRISTOL / WARSZAWA / DAWNIEJ J. J. GO-
LCZ; nugarinėje kartono pusėje: Rustem px. / 
Anna z Sołtanów / Wańkowiczowa / marsząłkó-
wna nadworna W. X. Lit. / Anna Wańkowicz / née 
Comtesse Sołtan, Własność / Jana hr. Przedziec-
kiego / w Rakiszkach, Propriété / du comte Jean 
Przezdziecki / a Rakiszki, RPrzezdziecki34. Tačiau 
garsusis paveikslas (il. 10, 11), turintis taip pat 
porinį Soltanaitės sutuoktinio Antano Vanka-
vičiaus (1758–1812) atvaizdą, priklausė Rau-
dondvario grafui Benediktui Emanueliui Tiš-

kevičiui (1801–1866) – į šiuos rūmus atvaizdai 
atkeliavo kartu su jo sutuoktinės Vandos Van-
kavičiūtės (1808–1842)35 kraičiu. Prieš Pirmąjį 
pasaulinį karą abu portretai buvo išvežti į Var-
šuvą, o 1948 m. Sofija Tiškevičiūtė-Potockienė 
(1893–1989) juos pardavė Varšuvos naciona-
liniam muziejui36. 

Su LDK valstybiniu veikėju Stanislovu Sol-
tanu (1756–1836) ir jo šeima Rustemą siejo 
artimas ryšys – XVIII a. 9 deš. jis keletą metų 
gyveno jų dvare Zieteloje, mokydamas šeimos 
narius dailės37. Pranciškos Radvilaitės-Sol-
tanienės (apie 1760–1802) protekcijos dėka 
dailininkas ir gavo darbą Vilniaus universitete38. 

il. 10

Jonas Rustemas

Onos
Soltanaitės-Vankavičienės
portretas 

1909–1914

Platinotipija

Fot. Dębski Witold,
Masłowski Anatoliusz

Krokuvos Jogailos
universiteto
Meno istorijos instituto
bibliotekos fototeka

34 Jan Rustem (ur. 1762, zm. 1835), Portret Anny z Sołtanów Wańko-
wiczowej (?). Photo Library of the Art History Institute of the Jagiel-
lonian University. Prieiga per internetą: http://www.fototeka.ihs.
uj.edu.pl/navigart/en/node/114615.
35 K. Tyzenhauzo žmonos Valerijos Vankavičiūtės-Tyzenhauzienės sesers.
36 Snitkuvienė. A. Raudondvaris. Grafai Tiškevičiai ir jų palikimas. Vil-

nius: Vilniaus universiteto leidykla, 1998, p. 100; W kręgu wileńskie-
go klasycyzmu. Oprac. Elżbieta Charazińska, Ryszard Bobrow. Mu-
zeum Narodowe w Warszawe, 2000, p. 304.
37 W kręgu wileńskiego klasycyzmu, p. 304; Janonienė, R., p. 15, 18, 20.
38 Ten pat, p. 304; Janonienė, R., p. 15, 18, 20, 67.
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il. 11

Jonas Rustemas

Onos
Soltanaitės-
Vankavičienės
portretas

Apie 1805

Drobė, aliejus

Fot. Z. Reszka

NMV
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Portretuose pavaizduoti Vankavičiai buvo Van-
dos ir Konstantino Tyzenhauzo žmonos Vale-
rijos tėvai. Abu portretai priklauso negausiai 
J.  Rustemo nutapytai grupei visafigūrių repre-
zentacinių portretų, pasižyminčių bendra laiky-
senos elegancija, <...> kilmės ir socialinės padėties 
lemtu taurumu39. Kodėl šis portretas atsiranda 
Jono Pšezdzeckio kolekcijos kontekste? Vienas 
iš atsakymų galėtų būti tas, kad Pšezdzeckiai 
galėjo turėti Rustemo paveikslo repliką arba ko-
piją, kuri yra dingusi. Tai labai tikėtina ne tik dėl 
to, kad grafai, natūraliai siekdami turėti gimi-
nės portretų kolekciją, galėjo užsakyti daugiau 
variantų, bet ir dėl fakto, kad Rustemo darbai 
mokymosi tikslais buvo gausiai kopijuojami jo 
mokinių, pavyzdžiui, 1820 m. studentų darbų 
parodoje buvo eksponuojamos mokinių nuta-
pytos minėto A. Tyzenhauzo portreto kopijos 
(il. 12)40. Kolekcijoje netrūko ir kitų dailininkų 
tapytų įvairių portretų replikų arba kopijų, pa-
vyzdžiui, J. B. Lampi „Kunigaikštis Pranciškus 
Sapiega“41 ar nežinomo autoriaus tapytas Sta-
nislovo Augusto Poniatovskio portretas42 . 

A. Giunterio žmona Aleksandra dvare turėjo 
tapybos studiją ir siekė sukurti meninę aplin-
ką, kviesdama bei artimai bendraudama ne tik 
su Rustemu, bet ir su kitais lietuvių dailinin-
kais – Jonu Dameliu, Titu Bičkausku, Kazimieru 
Bachmatavičiumi. Pastarieji du Dabraulėnuose 
dailės mokė dukteris Idaliją ir Gabrielę Giun-
terytes  – pradžioje buvo pasamdytas T.  Bi-
čkauskas, vėliau jį pakeitė K. Bachmatavičius, 
Dabraulėnuose dirbęs daugiau kaip dešimt 
metų43. Dailininkas sukūrė originalių litogra-
fijų, pavyzdžiui, „Dabraulėnų dvaro rūmų ko-
plyčios vidus“ (1829), septynių lakštų albumą 
„Vilniaus prisiminimas“ (1836–1837), o pagal 
Aleksandros ir minėtų jos dukrų piešinius išlei-
do dešimties lakštų albumą „Dabraulėnų pri-
siminimas“ (pranc. Souvenir de Dobrowlany). 
Mirus šeimos bičiuliui Rustemui, K. Bachmata-
vičius, dailininką ne tik gerbęs kaip mokytoją, 
meistrą, bet ir, pasak Gabrielės, mylėjęs kaip 
tėvą, išleido šešių lakštų albumą su litografuo-
tais Rustemo darbais „Vaizdingas mažųjų Jono 
Rustemo kūrinių prisiminimas“ (pranc. Souve-
nir pittoresque des peties ouvrages de J. Rustem) .

Tyzenhauzų kolekcijos pasipildymas J. Rus-
temo paveikslais yra sietinas su I. Tyzenhau-
zu ir jo vaikų bei anūkų ryšiais su dailininku, 
pirmiausia kaip mokytoju, taip pat ir kaip su 
bičiuliu. Rustemas mokė dailės grafo šei-
mos narius, nutapė nemažai giminės portre-
tų (A. Tyzenhauzo, porinius jaunų Ignoto sūnų 
Konstantino ir Rudolfo portretus su žmono-
mis, Vankavičių giminės portretų), kurių taip 
stokoja iki šių dienų Lietuvoje išlikusi kolek-
cijos dalis. Pirmojo pasaulinio karo visuoti-
nės evakuacijos į Rusiją metu ir vėliau šeima 
pirmiausia skubėjo gelbėti šeimos portretus, 
tačiau paradoksalu, kad būtent dėl to daug jų 
pražuvo arba yra išblaškyti po įvairias vietas. 

il. 12

Jono Rustemo mokinys

Antano Tyzenhauzo
portretas

Pagal J. Rustemą

Iki 1819

Drobė, aliejus

Fot. R. Ropytė

LNDM

39 Janonienė, R., p. 117.
40 Ten pat, p. 123.
41 Saugomas Anykščių menų centre.

42 Neišlikęs (arba iki šiol nerastas), identifikuojamas pagal dvaro val-
gomojo nuotrauką iš RKM rinkinių (RKM-6346).
43 Širkaitė, J., p. 39.
44 Giunterytė-Puzinienė, G., p. 272; Lietuvos dailininkų žodynas, t. 2, p. 53.
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JUBILIEJINIO
A. ŽMUIDZINAVIČIAUS
KAVOS SERVIZO
IŠ LATVIJOS KILMĖ 

Daina Zozaitė
A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejus, 
rinkinio saugotoja

1 Iznācis izdevums „Stili un virzieni Latvijas rūpnieciskajā mākslā. 
Porcelāns“ // Rīgas porcelāna muzejs. Prieiga per internetą: https://
porcelanamuzejs.riga.lv/lv/jaunumi/iznacis-izdevums-%e2%80%9es-
tili-un-virzieni-latvijas-rupnieciskaja-maksla-porcelans%e2%80%9d/ 
[žiūrėta: 2022-05-06].

Porcelianas nuo seno buvo naudojamas indų 
gamyboje ir vertinamas už savo trapumą, 
skaidrumą, subtilumą ir tvarumą. Latvija, 
nuo XIX a. vidurio pradėjusi gaminti porce-
liano produkciją, XX a. antroje pusėje porce-
lianu kaip tyrimo objektu domėjosi menkai, 
tačiau pastaruosius 10 metų, atnaujinant 
ir peržiūrint muziejų rinkinius bei vykstant 
daugeliui svarbių šiuolaikinių meno proce-
sų, susidomėjimas juo tarp profesionalų ir 
visuomenės auga1. Porcelianas įdomus tuo, 
kad, nepaisant masinės ar vienetinės gamy-
bos, jis suderina estetiškumą ir praktiškumą, 
liudija to laikotarpio visuomenės idėjas apie 
grožį, skonį, technologinę pažangą ar net 
politinę situaciją bei brėžia paraleles tarp 
meno, gamybos ir individo. 

Dovanoti servizą švenčių, o ypač vestuvių, 
proga būdavo labai populiaru. Taip pat servi-

zus dovanodavo rašytojų ar nusipelniusių me-
nininkų gimtadienių proga. 1958 m. minint 
A. Žmuidzinavičiaus 80-asiąs vardines, latvių 
menininkai padovanojo velnių vaizdais de-
koruotą kavos servizą. Šis jubiliejinis porce-
lianinis kavos servizas šiuo metu eksponuo-
jamas A.  Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių 
muziejaus velnių kolekcijos ekspozicijoje (il. 
1). Šio straipsnio tikslas – nusakyti muziejuje 
saugomo, atrodytų, tokio kasdieninio daikto, 
kaip servizas, vertę ir reikšmę šiandieninėje 
kultūrinėje terpėje. Šiam tikslui įgyvendin-
ti bus trumpai apibūdinami A. Žmuidzinavi-
čiaus ryšiai su Latvija. Norint geriau suprasti 
porceliano reikšmę Latvijos kultūroje, trum-
pai pristatoma porceliano istorija Rygoje, kur 
ir buvo sutelktos svarbiausios porceliano ga-
myklos, ir analizuojamas dailininkui padova-
notas Rygoje pagamintas kavos servizas.
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Dailininko A. Žmuidzinavičiaus
ryšiai su Latvija

Galima manyti, kad pirmuosius ryšius su Latvi-
jos menininkais A. Žmuidzinavičius užmezgė 
1910 m., kai Lietuvių dailės draugija surengė lie-
tuvių dailės parodą Rygoje, kurioje taip pat buvo 
eksponuojami ir dailininko paveikslai. 1926–
1928 m. laikotarpiu, kai A. Žmuidzinavičius buvo 
Lietuvių dailės draugijos valdybos pirmininku, 
surengtos kelios parodos: 1926 m. Lietuvių Dailės 
draugijos salone Kaune surengta latvių dekoruo-
tų porceliano dirbinių paroda, 1927 m. įvyko La-
tvijos nepriklausomųjų dailininkų grupės paroda 
Kaune2, 1928 m. Rygoje surengta lietuvių dailės 

paroda, kurią taip pat organizavo Lietuvių dai-
lės draugija, o A. Žmuidzinavičius rodė savo pa-
veikslus3. Taip pat bendradarbiavimo santykius, 
ne tik meno srityje, patvirtina ir apdovanojimai. 
1930 m. A. Žmuidzinavičiui buvo įteiktas Aizsar-
dzības Biedrības (liet. Gynybos sąjungos) sidabro 
medalis, o 1932 m. – II laipsnio Trijų žvaigždžių 
ordinas. Vėliau, jau sovietmečio metais, A. Žmui-
dzinavičius galėjo susitikti su latvių dailininkais 
lankydamasis Kryme, Gurzufo dailininkų kūry-
bos namuose, į kuriuos suvažiuodavo meninin-
kai iš visos Sovietų Sąjungos. Taigi, ilgalaikiai 
abipusiai ryšiai buvo vystomi per meno parodas 
abiejose šalyse, bendras menininkų stovyklas ir 
kitą A. Žmuidzinavičiaus visuomeninę veiklą.

il. 1

Jubiliejinis kavos servizas iš Latvijos

1958

Porcelianas.
Rygos porceliano fabrikas

ČDM

2 1927. gada satura rādītājs // Ilustrēts Žurnāls, 1927, sausio 1 d., Nr. 1. Pri-
eiga per internetą: http://periodika.lv/#mainPage: [žiūrėta: 2022-
05-09].

3 Lietuvas mākslinieku izstāde // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts, 
1928 balandžio 1 d., Nr. 4, p. 447. Prieiga per internetą: http://perio-
dika.lv/#mainPage: [žiūrėta: 2022-05-09].
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Porceliano raida Latvijoje

Pastaraisiais metais Rygos porceliano mu-
ziejus išleido leidinių, aptariančių smulkiąją 
plastiką, konkrečių sovietmečiu fabrikuose 
dirbusių menininkų sukurtus gaminių dizai-
nus ir Rygos porceliano gamykloje dirbusių 
darbuotojų prisiminimus4. Taip pat yra pasi-
rodę straipsniai apie pagrindinių dviejų por-
celiano fabrikų veiklą įvairiais laikotarpiais, o 
apie porceliano gamybą užsimenama įvairių 
metų leistose knygose apie Latvijos meno is-
toriją. Be abejo, nemažai dėmesio sulaukia ir 
porceliano dekoravimo dirbtuvės „Baltars“ 
porceliano gaminiai, įtraukti į Latvijos kul-
tūros kanoną5. Vis dėlto didžioji dalis leidinių 
ir straipsnių yra latvių kalba, kai kas ir rusų 
kalba. Lietuviškai galima paskaityti trumpas 
anotacijas apie surengtas latviško porcelia-
no parodas Lietuvoje, moksliniuose straips-
niuose taip pat pavieniui užsimenama apie 
buvusius porceliano fabrikus, dirbtuves „Bal-
tars“, o dar šiek tiek informacijos teikia įvai-
raus pobūdžio pažintinio tikslo žurnalistiniai 
straipsniai interneto portaluose. Dėl straips-

il. 2

Pietų servizas su
Art Nouveau dekoru

XX a. pr.

Fajansas,
viršglazūrinis dekoras.
M. S. Kuznecovo
porceliano ir fajanso 
fabrikas

Fot. G. Kajonsas

RPM

nio apimties ribotumo čia bus pasistengta pa-
teikti svarbiausius porceliano raidos momentus. 

Porcelianas į Latviją, o pirmiausia į Rygą, 
atėjo iš Carinės Rusijos su kartu su Kuznecovų 
šeima, kai 1841 m. netoli Rygos buvo pastaty-
tas fabrikas, pirmasis Baltijos kraštuose gami-
nęs indus ir dekoratyvinius dirbinius iš fajan-
so ir porceliano. Kiek vėliau, 1886 m., Jakobas 
Karlis Jesenas įsteigė kitą porceliano fabriką, 
kuris tapo antru pagal svarbumą porceliano 
fabriku, sėkmingai konkuravusiu su Kuzneco-
vo fabriku6. XIX a. pab. – XX a. pr. Kuznecovo 
porceliano ir fajanso fabriko asortimentą su-
darė indai viešojo maitinimo įstaigoms, stalo 
ir virtuvės indai, įvairūs servizai. Gaminių for-
mos buvo perimtos iš Vakarų Europos gamin-
tojų, o dekoras artimas rusų liaudies menui. 
Vėliau fabriko produkcijoje atsirado moderno 
elementų, reljefinio dekoro, Art Nouveau orna-
mentų7 (il. 2). Jeseno porceliano fabrike buvo 
sekta „vokiškąja“ tradicija. Fabrikas gamino 
prabangius indus, kurie išsiskyrė puikia tech-
nine ir menine kokybe, indų formos ir deko-
ras atitiko to meto Prancūzijoje ir Vokietijoje 
vyravusias Art Nouveau tendencijas8 (il. 3). 

4 Rīgas porcelāna muzejs pakalpojumi. Prieiga per internetą: https://
porcelanamuzejs.riga.lv/lv/pakalpojumi/ [žiūrėta: 2022-05-06].
5 Latvijos kultūros kanonas – tai iškiliausių ir įspūdingiausių meno 
kūrinių bei kultūros vertybių sąrašas.

6 Grosvalds, I.; Šperberga, I. Rīgas porcelāns. Humanitārās un so-
ciālās zinātnes, 2016, Nr. 26, p. 25.
7 Konstants, Z.; Poluikeviča, T. Rīgas porcelāns un fajanss. Rīga: 
Zinātne, 1984, p. 48.
8 Grosvalds, I.; Šperberga, I., p. 28.
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Sėkmingą abiejų fabrikų veiklą nutraukė pra-
sidėjęs Pirmasis pasaulinis karas9. Kuzneco-
vo fabrikas veiklą atnaujino 1920 m., o Jeseno 
fabrikas – 1933 metais. Fabrikai reprodukavo 
tokių žinomų Europos kompanijų, kaip vokie-
čių „Rosenthal“ ar suomių „Arabia“, gaminius 
tiesiogiai iš pavyzdžių, o kūrybinis darbas daž-
niausiai apsiribodavo konkrečių darbų, nuko-
pijuotų iš užsienio, dekoravimu10. Nepaisant 
to, XX a. 4 deš. Kuznecovo fabrike prasidėjo 
pirmieji bandymai kurti originalius servizus. 
Pagrindinis tikslas buvo pagaminti tautišką 
servizą, kurio prototipų buvo ieškoma liaudies 
keramikos indų formose, todėl fabrike tokie 
servizai pradėti vadinti „Tauta“. 1937 m. Par-
yžiaus Meno ir technikos parodoje Jekabo Bi-
nės kavos servizas „Tauta“ pelnė aukso medalį 
(il.   4). Tai buvo pirmas kartas Latvijos porce-
liano istorijoje, kai autorius pats sukūrė servi-
zo formą ir dekorą11. Jeseno fabrikas gaminių 

kokybe nenusileido Kuznecovo fabrikui, todėl 
savo produkciją parduodavo nežymėtą, kad 
perpardavinėtojai galėtų ją sužymėti Vakarų 
šalių prekės ženklais12. Apskritai, Rygos porce-
lianas buvo eksportuojamas ne tik į kaimynines 
šalis Lietuvą, Estiją, Lenkiją, Suomiją, bet pa-
tekdavo ir į Rumuniją, Turkiją, JAV. 

Antrasis pasaulinis karas vėl nutraukė por-
celiano gamybą Rygoje. Atėjus sovietų val-
džiai, visos porceliano gamyklos buvo naci-
onalizuotos13. 1940 m. Jeseno fabrikas buvo 
pervadintas į Rygos porceliano fabriką (RPF). 
1946 m. Kuznecovo fabrikui buvo suteiktas 
Rygos porceliano ir fajanso fabriko (RPFF) pa-
vadinimas14. Ypatingas įvykis porceliano ga-
myboje įvyko 1953 m., kai Rygos porceliano 
fabrike buvo įkurta meninė laboratorija. Joje 
dirbusiems jauniems specialistams buvo pa-
vesta kurti naujas formas ir dekorus serijinei 
gamybai. 1954  m. Zina Ulstė sukūrė kavos ir 

il. 3

Indai iš pietų servizo
su irisų dekoru

1887–1915

M. S. Kuznecovo porceliano
ir fajanso fabrikas

Fot. G. Kajonsas

RPM

il. 4

Jekabas Binė

Kavos servizas „Tauta“

1936–1937

Porcelianas, glazūravimas, 
dekoravimas, paauksavimas. 
M. S. Kuznecovo porceliano, 
fajanso ir molio dirbinių 
fabrikas

Fot. M. Kundzinis

LNDM TDM

9 Jau iš pat pradžių Kuznecovo ir Jeseno porceliano fabrikuose susi-
formavo tradicija, kad kavos servizas 6 asmenims susideda iš kavinu-
ko, cukrinės, grietinėlės indelio, 6 puodelių ir lėkštučių bei deserto 
lėkštės. Didžioji serviravimo lėkštė (pyrago lėkštė) galėjo būti kom-
plekte arba įsigyjama atskirai. Po 1940 m. abu fabrikai tęsė kavos 
servizų gamybą tokios pačios sudėties, išskyrus pyrago lėkštę, kuri 
prarado savo stabilią vietą komplekte. Tuo pačiu metu populiarumo 
pradėjo įgyti arbatos servizai, kuriuose kavinuko vietą užėmė arba-
tinukas, o desertinės lėkštės vietą pakeitė sausainių dubenėlis. Nuo 
to laiko servizo sudėtis liko beveik nepakitusi.

10 Šuste, M. Design. Art History of Latvia. T. V 1915–1940. Institute of 
Art History, Latvian academy of Art. 2016, p. 625.
11 Grosvalds, I., Šperberga, I., p. 31–32.
12 Šuste, M., p. 626.
13 Grosvalds, I.; Šperberga, I., p. 29–30.
14 Rīgas porcelāna fabriku vēsture īsumā. Prieiga per internetą: 
https://www.rigasporcelans.lv/ [žiūrėta: 2022 02 02].
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il. 6

Zina Ulste

Kavos servizas
„Daina“

1959

Rygos porceliano
gamykla

Fot. G. Kajonsas

RPM
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arbatos servizą „Laima“ – pirmąjį serijinės gamy-
bos servizą (il. 5), taip įeidama į Latvijos dizaino 
istoriją15. Laboratorijoje dirbo visas būrys meni-
ninkų, atsakingų už gaminių formas ir jų dekorus, 
kurių dėka Rygos porceliano fabrikas užsitikri-
no ypatingą ir atpažįstamą meninį stilių (il. 6). 
1963 m. abu fabrikai buvo sujungti į vieną įmonę 
Rygos porceliano ir fajanso gamyklą, o 1968 m. 
pavadinimas sutrumpintas į Rygos porceliano ga-
myklą (RPR). Pagrindinė gamyklos užduotis buvo 
užbaigti abiejų fabrikų rekonstrukciją ir speciali-
zuotis tam tikros rūšies produkcijos gamyboje16 
(il. 7). Rygos porceliano gamykloje XX a. II pusėje, 
be masinės gamybos, buvo gaminami ir aukštos 

kokybės meninio porceliano gaminiai, kurie ga-
lėjo konkuruoti vietos ir tarptautiniu mastu. Juos 
dažnai užsakydavo dovanoms tarpvalstybiniams 
diplomatiniams santykiams stiprinti, susigimi-
niavusių miestų bendravimui skatinti ar tiesiog 
aukštiems partijos pareigūnams dovanoti iškil-
mingų renginių metu17. XX a. 7–8 deš. lietuvaičiai 
Liucija Šulgaitė, Juozas Adomonis, Egidijus Tal-
mantas taip pat vyko į Rygos porceliano gamyklą 
kurti pavienių gaminių18.

Po Nepriklausomybės atkūrimo, 1996 m., 
įkurtas SIA „Jeseno porcelianas“, tačiau jo pro-
dukcija, palyginti su kadaise buvusiais porcelia-
no gaminiais, kokybe smarkiai nusileido. Įmonė 

il. 5

Zina Ulste

Kavos servizas „Laima“

Formos dizainas
sukurtas 1954 m.

Porcelianas

Fot. G. Kajonsas

RPM

15 Latvijas dizaina zvaigznes: Zina Ulste. Prieiga per internetą: 
https://porcelanamuzejs.riga.lv/lv/jaunumi/latvijas-dizaina-zvaigz-
nes-zina-ulste/ [žiūrėta: 2022-05-05].
16 Konstants, Z.; Poluikeviča, T., p. 42.
17 Rīgas Kultūras centrā „Iļģuciems“ izstāde „Mākslas porcelāns. Rīgas 
Porcelāna muzeja kolekcija“. Prieiga per internetą: https://porcela-
namuzejs.riga.lv/lv/jaunumi/rigas-kulturas-centra-%e2%80%9cilgu-

ciems%e2%80%9d-izstade-%e2%80%9cmakslas-porcelans-rigas-por-
celana-muzeja-kolekcija%e2%80%9d/ [žiūrėta: 2022-05-05].
18 Porcelianas. Lietuvos nacionalinis dailės muziejus. Prieiga per in-
ternetą: https://www.lndm.lt/rinkiniai/rinkiniai-3/porcelianas/?fb-
clid=IwAR3CUnf2e2V7ayFRrWCHOa_ES3_9cKAevNdaBiurkRUu3fs-
D4Pn5p-BzpSA [žiūrėta: 2022-05-09].



170

il. 7

Zina Ulste

Kavos servizas „Alfa“

1963

Rygos porceliano gamykla

Fot. G. Kajonsas

RPM

pagamino tik keletą partijų lėkščių, puodelių bei 
kitų smulkių porceliano gaminių19. Fabrikas vei-
klą baigė 2003 metais. O buvęs Kuznecovo fabri-
kas, 1991 m. pervadintas į A/S „Rygos porcelianą“, 
neatlaikęs sunkumų, 1997 m. bankrutavo. 2013–
2014 m. nugriauti gamyklos pastatai, o 2016 m. 
jo teritorijoje pastatytas „Akropolis“20. 2007 m. 
Janio Ronio buvo įkurta vienintelė iki šiol veikianti 
Piebalgos porceliano gamykla, kuri gamina rankų 
darbo angliško kaulinio porceliano dirbinius. 

Šiuo metu daug porceliano ir fajanso dirbi-
nių yra saugoma Rygos porceliano muziejuje, 
privačiose kolekcijose ar namuose. Tarpukariu 
atsikūrę porceliano fabrikai lėmė palankią ter-
pę kurtis privačioms porceliano dirbtuvėms, 
tokioms kaip „Baltars“, po kurios uždarymo 

menininkai turėjo galimybę tęsti bendradar-
biavimą su porceliano gamyklomis, taip pa-
keldami jų produkciją į naują meninį lygį bei 
tęsdami profesinę veiklą. Sovietmečiu dizai-
nerių funkciją atliko gamyklose dirbantys me-
nininkai, kurių gaminiuose galima pamatyti 
tuometines tendencijas, privalomus politinius 
siužetus, postmodernistinius bandymus. La-
tvijos dizaino istorija neįsivaizduojama be 
milžiniškos Rygos porceliano gamyklos įmo-
nės, kurioje dirbo keli tūkstančiai darbuoto-
jų, o gamyba siekė milijoninius vienetus. Šiuo 
metu Rygos porceliano fabrikų gaminiai išgy-
vena renesansą. Jie tapo tokia paklausia preke 
užsienyje, kad patraukė Latvijos nacionalinės 
kultūros paveldo valdybos dėmesį, nes susi-

19 Jākobsons, E. Rīgas porcelāns. 2.daļa – Jesena un Jakša uzņēmumi. Pri-
eiga per internetą: https://www.laikmetazimes.lv/ [žiūrėta: 2022 02 03].
20 Rīgas porcelāna fabriku vēsture īsumā. Prieiga per internetą: https://
www.rigasporcelans.lv/ [žiūrėta: 2022 02 02].
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il. 8

A. Žmuidzinavičius su
menininkais iš Latvijos
savo dirbtuvėje Kaune

Iš kairės į dešinę:
J. R. Tilbergas, K. Miesniekas, 
A. Žmuidzinavičius, P. Upitis 
ir K. Ubanas

XX a. 6 deš.

RPM

rūpinta, kad greitai ši serijinės gamybos pro-
dukcija Latvijoje taps retenybe, todėl iš nau-
jo įvertinami sovietmečio laikotarpiu sukurti 
porcelianiniai dirbiniai. 

Dovana dailininkui – porcelianinis
kavos servizas 

Rygos porceliano muziejaus vyr. rinkinių sau-
gotoja Dzintra Romanovska teigia, kad Rygos 
porceliano fabriko archyve apie servizą, de-
koruotą velniais, žinių nerasta, tačiau popie-
riai galėjo kur nors pasimesti. Dzintrai kartu 
su kolegomis pasidomėjus daugiau, pasirodė, 
kad Rygos porceliano muziejaus pagalbiniame 
fonde yra saugoma 2012 m. keramikės Latvi-
tės Medniecės padovanota medžiaga: laiškas, 
keliolika nuotraukų su prierašais, originalūs 
velnių servizo eskizai ir Teodoro Zalkalnio ran-
ka rašytas poemos originalas. 

Kam pirmam kilo idėja padovanoti servizą 
A. Žmuidzinavičiui, vargu ar pavyks tiksliai nu-
statyti, tačiau L. Medniecė laiške prisimena, kad 
Latvijoje gyvenantis Tumas 1958 m. organizavo 
Kaune gyvenančio dailininko A. Žmuidzinavičiaus 
jubiliejų, velnių kolekcionieriui dovaną nuo la-
tvių menininkų21. Laiške minimas Vladas Tumas, 
gimęs Rygoje, stipriai prijautęs lietuvių kultūrai, 
ypač domėjęsis M. K. Čiurlionio kūryba ir pažino-
jęs A. Žmuidzinavičių. Be to, artinantis dailininko 
80-mečiui, dėl galimos dovanos galėjo būti pa-
sitarta ir su garsiu lietuvių keramiku Vaclovu Mi-
knevičiumi. Šis juokaudamas galėjo patarti do-
vanoti servizą, dekoruotą velniais. Taip pat tame 
pačiame laiške užsimenama, kad V. Tumas latvių 
menininkams aprodęs Kauną, Trakus ir Kryžių 
kalną, o paskui visi svečiavęsi pas A. Žmuidzinavi-
čių (il. 8), kada ir galėjo būti padovanotas servizas. 
Galiausiai pats A. Žmuidzinavičius atsiminimuo-
se užsimena: Geri draugai latviai mano vardinių 

21 L. Mednieces laiškas Rygos porceliano muziejaus muziejininkei 
Martai Šustei. 2012. RPPM/P 817.
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proga dideliu būriu su tuo pačiu Vl. Tumu priešaky-
je ir atvežė man du su viršum velnio tuzinus tų savo 
latviškų velnių. Tai porcelianinis servizas kavai iš 46 
objektų. Lėkštės ir puodeliai papuošti žymiausių la-
tvių dailininkų piešiniais22.

Minėtasis latviškasis porceliano kavos servi-
zas, skirtas trylikai asmenų, susideda iš 46 dalių: 
13 puodelių ir lėkštučių, 13 lėkščių, kavinuko, cu-
krinės, indelio grietinėlei, dubenėlio ir dekoraty-
vinės lėkštės (il. 9). Servizas pagamintas Rygos 
porceliano fabrike (buv. Jeseno porceliano fabri-
ke) 1958 metais. Pagal muziejuje esamo servizo 
formą buvo rastas kitas identiškos formos arba-
tos servizas, pavadinimu „Oktobris“, pagamintas 
1959 m. Rygos porceliano fabrike23 (il. 10). Be to, 
atsitiktinumas ar ne, tačiau servizo pavadinimas, 
reiškiantis „spalis“, taip pat siejasi su dailininko 
gimtadieniu spalio 31 dieną. Dzintra Romanovska 
teigė, kad panašios formos servizai pradėti ga-
minti kažkada XX a. 6 deš., tačiau gamyba buvo 
trumpalaikė. L. Medniecė 1955–1957 m. dirbo 
Rygos porceliano fabrike, todėl, tikėtina, išsirinko 
patikusią formą ir paskui „perkėlė“ velnių eski-
zus ant porceliano. Tikriausiai tai buvo padaryta 
pasinaudojant dekolė technika, kai vaizdas yra 
pernešamas ant keramikos, stiklo, akmens ma-
sės dirbinių naudojant aukštos temperatūros de-
ginimą, taip įgaunant atsparų ir ilgaamžį vaizdą, 
tinkama naudoti ir praktiniais tikslais. 

Latvių menininkai 

Prie servizo dekoravimo prisidėjo nemažai 
latvių menininkų: Teodoras Zalkalnis, Pėte-
ris Upitis, Indrikis Zeberinis, Janis Robertas Til-
bergas, Romanas Tilbergas, Karlis Miesniekas, 
Albertas Kronenbergas, Eduardas Jurkelis, Kar-
lis Sūninis, Imantas Žūrinis, Pavilas Glaudanas, 
Nikolajus Kūlainis, Valdis Kalnrozė, Arturas 
Apinis, Janis Rikmanis, Latvitė Medniecė. Ant 
servizo 13 puodelių, 13 lėkščių, kavinuko, cu-
krinės, indelio grietinėlei ir dubenėlio išo-
rinėje pusėje matyti menininkų signatūros 
(il.  11). Ant lėkščių užpakalinės pusės juo-
du rašalu latviškai padaryti ilgesni prierašai, 
pvz.: „Gleznotājs Ed. Jurķelis“ (liet. Dailinin-
kas Ed. Jurkelis), parašant menininko pavardę. 

il. 9

Latviškasis kavos
servizas

1958 (?)

Fotografija
17,5 x 13 cm

Fot. nežinomas

RPM

22 Žmuidzinavičius, A. Paletė ir gyvenimas. Vilnius: Valstybinė groži-
nės literatūros leidykla, 1961, p. 320.
23 Rīgas porcelāns. Tējas un kafijas servīzes pēckara periodā. Prieiga 
per internetą: https://www.rigasporcelans.lv/ [žiūrėta: 2022 02 02].



173



174

il. 10
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il. 11

Pavils Glaudāns

Puodelis

1958
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Be šių signatūrų ir ilgesnių prierašų, savo atsimi-
nimuose A. Žmuidzinavičius taip pat išvardina 
dalį menininkų, prisidėjusių prie servizo24.

L. Medniecė turėjo visų menininkų eskizus, 
todėl galima palyginti, ar yra skirtumas tarp jų ir 
vaizdų, perkeltų ant servizo. Pirmiausia pastebi-
mi du eskizai, kurių siužetų nėra pačiame servize. 
Tai lėkštės eskizas, kuriame vaizduojamas pie-
menukas ir velniu, turintis signatūrą, labai pana-
šią į P. Upičio parašą, tad veikiausiai jam galima 
priskirti šį piešinį. Antrasis eskizas, vaizduojan-
tis du velnius, neturi jokios identifikacijos, todėl 
autorius lieka neįvardintas. Kitas skirtumas tas, 
kad ne visi menininkai piešė eskizus. Karlis Sū-
ninis vietoje eskizo pateikia jo paties iliustruotą 
1943 m. Aleksandro Pelecio knygos „Aizsapņo-
šanās“ (liet. Užsisvajojimai) iliustraciją (il. 12), o 
Artūro Apinio panas paimtas iš ekslibriso, skirto 
Annai Treijai. Taigi, eskizai rodo, kad darbo metu 
būta nedidelių pasikeitimų. 

Centrinė eskizų figūra velnias, jo santykiai 
tiek su vyru, tiek su moterimi (il. 13), gyvūnais; 
įvairūs velnio išvaizdos traktavimai pagal kie-

kvieną menininką bei jo buities vaizdavimas 
(il. 14). Velnias parodomas kaip išdaigininkas, 
linksmas, liūdnas, piktas, tačiau ne blogo lin-
kintis. Įdomumo dėlei – Teodoro Zalkalnio su-
galvotos humoristinės odės velniui pirmasis 
odės stulpelis skamba taip:

Vai velna vairs nav?
Vai mums ir jāšķirās,
Pinkainais izgrudri? 
Vai jau par vecu esi kļuvis
Un arī tev ir jāmirst, draugs?

Ar velnio jau nebėra? 
Ar mums reikia skirtis, 
Gauruotasis gudročiau? 
Ar jau per senas tapai 
Ir ar tau reikia mirti, drauge?

(Vertė: D. Zozaitė)

Visi menininkai, kūrę velnių eskizus, yra gerai 
žinomi ir vienaip ar kitaip įėję į Latvijos dailės is-
toriją. Jų nupiešti velnių siužetai ir motyvai len-
gvai atpažįstami, nesiskiriantys nuo lietuviškų 

il. 12

Karlis Sūninis 

Aizsapņošanās 

1943

Spaudinys
13 x 9 cm

RPM

24 Žmuidzinavičius, A. Paletė ir gyvenimas. Vilnius:
Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1961, p. 320.
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pasakų ir legendų, todėl lengvai suprantami, 
galbūt nostalgiški ir primenantys vaikystę.

A. Žmuidzinavičiaus draugai ir kolegos ži-
nojo, kad dailininkas kolekcionuoja velnius. 
Vardinių proga tai buvo bene viena populia-
riausių dovanų, todėl nenuostabu, kad ir latvių 
menininkai sugalvojo originaliu būdu papildyti 
dailininko kolekciją. Šiuo metu augantis susi-
domėjimas Rygos porcelianu ir prabėgę metai 
leidžia iš naujo įvertinti šią dovaną. Jubiliejinis 
porcelianinis kavos servizas turi istorinę, me-
morialinę vertę dėl prie jo dirbusių ir prisidė-

jusių žymių latvių menininkų, kurių nedidelė 
kūrybos dalelė atsidūrė A. Žmuidzinavičiaus 
namuose. Nors formos dizaino atžvilgiu servi-
zas nėra unikalus ar vienetinis, tačiau jis atėjęs 
iš jau nebelikusio Rygos porceliano fabriko, o 
servizo dekoras rodo kūrybišką pritaikomumą 
individualiam asmeniui. Be abejonės, tai šiltas 
Latvijos menininkų palikimas A. Žmuidzinavi-
čiaus kūrinių ir rinkinių muziejaus Velnių ko-
lekcijos rinkinyje (il. 15), rodantis gražius ben-
dradarbiavimo ryšius tarp A. Žmuidzinavičiaus 
ir Latvijos menininkų.

il. 13

Eduardas Jurkelis

Lėkštė

1958

Porcelianas

Skersmuo
17,5 cm

ČDM

il. 14

Albertas Kronenbergas

Lėkštė

1958

Porcelianas

Skersmuo
17,5 cm

ČDM
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il. 15

Jubiliejinis kavos
servizas iš
Latvijos muziejaus
ekspozicijoje

1958

Porcelianas.
Rygos porceliano
fabrikas

ČDM
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LIETUVOS DAILININKAI KURŠIŲ 
NERIJOJE SOVIETMEČIU 

Irmantė Šarakauskienė
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, 
M. Žilinsko kolekcijos kuratorė

1 Minėta paroda Mykolo Žilinsko dailės galerijoje Kaune veikė nuo 2011 m. 
balandžio 27 d. iki 2011 m. birželio 5 d. Išleistas jos katalogas (Tarp dangaus 
ir jūros: Kuršių nerija XIX a. pabaigos – XX a. I pusės meno kūriniuose: paro-
dos katalogas (sud. Irmantė Šarakauskienė). Kaunas, 2011).

Jau daug metų domiuosi Kuršių nerijoje sukurtu 
dailės paveldu, saugomu Lietuvos muziejuose ir 
privačiuose rinkiniuose. Susidomėjimą Nidos 
dailininkų kolonijos atstovų kūryba inspiravo 
kolekcininko Mykolo Žilinsko Nacionaliniam 
M.  K.  Čiurlionio dailės muziejui padovanoti kū-
riniai, o tyrimo lauką gerokai praplėtė dailės isto-
rikas ir buvęs ilgametis šio muziejaus direktorius 
Osvaldas Daugelis (1955–2020), paskatinęs susi-
domėti ir Lietuvos dailininkų kūryba Kuršių nerijo-
je. Tema pasirodė įdomi ir išsamiau netyrinėta. Tad 
jau 2011 m. surengtoje parodoje „Tarp dangaus ir 
jūros: Kuršių nerija XIX a. pabaigos – XX a. I pusės 
dailės kūriniuose“ greta pusiasalį pamėgusių ir 
čia gausiai kūrusių užsienio menininkų (daugiau-
sia vokiečių) darbų buvo galima susipažinti ir su jį 
tik pradėjusių atrasti Lietuvos dailininkų (Antano 
Žmuidzinavičiaus, Petro Kalpoko, Kajetono Sklė-
riaus, Antano Gudaičio ir kitų) kūryba1. Temą nuo-
sekliai pratęsė Neringoje sukurto dailės paveldo 
tyrimas, perkeltas į sovietmečio laikotarpį.

Šio tyrimo rezultatus reprezentavo 2020 m. 
spalio 28 d. Kauno paveikslų galerijoje atidaryta 
paroda „Tarp dangaus ir jūros II: Kuršių nerija so-
vietmečio Lietuvos dailininkų kūriniuose“2. Joje 
pirmą kartą taip išsamiai pristatyta Neringoje 
sukurta sovietmečio Lietuvos dailininkų kūryba, 
pasiskolinta iš 5 Lietuvos muziejų, Neringos vie-
šosios V. Miliūno bibliotekos ir 7 privačių rinkinių. 
Parodoje eksponuoti A. Žmuidzinavičiaus, A. Gu-
daičio, Augustino Savicko, Leono Katino, Vytauto 
Ciplijausko, Algirdo Petrulio, Adolio Jono Krišto-
paičio, Antano Martinaičio, Arvydo Šaltenio, Edu-
ardo Jonušo, Rimto Kalpoko, Romualdo Audrūno 
Kuncos, Adelės Medutytės, Kazio Rimto ir Valeri-
jos Vijos Tarabildų, Eugenijos Jurkūnienės ir kitų – 
iš viso 38 autorių 139 meno kūriniai. Nemaža jų 
dalis buvo eksponuoti pirmąjį kartą. Kadangi pro-
jektas negavo pakankamo finansavimo ir nebuvo 
galimybės išleisti katalogą, šiame pranešime bus 
pristatytas parodai surinktos medžiagos apiben-
drinimas ir keletas įdomesnių faktų.

2 Paroda veikė iki 2021 m. rugpjūčio 22 d., jos kuratorė – šio pranešimo 
autorė.
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Po Antrojo pasaulinio karo Lietuvą okupa-
vus Sovietų Sąjungai, Kuršių nerija, kaip ir visas 
Lietuvos pajūris, tapo griežtai saugoma ir kon-
troliuojama pasienio zona. Ankstyvuoju poka-
riu čia šeimininkavo pasieniečiai ir kariškiai3. Ji 
tapo neprieinama iki pat 1944 m. nerijoje mė-
gusiems kurti užsienio menininkams. Sunku į ją 
buvo patekti ir Lietuvos dailininkams. Kiekvienas 
atvykstantysis privalėjo turėti įvažiavimo leidi-
mą ir registruotis vietiniame milicijos poskyry-
je. Tačiau šį savitą kraštą dar prieškariu pamėgę 
Lietuvos dailininkai gana greitai atrado būdų, 
kaip šią kliūtį apeiti. 

Istorija kol kas nutyli kaip, bet pirmasis ir 
bene vienintelis ankstyvuoju pokariu į Kur-
šių neriją patekęs lietuvių dailininkas buvo 
A. Žmuidzinavičius, pamilęs Neringą dar prieš 
karą. Nuo pat 1946 m. jo kūrinių registre vėl 
sutinkami darbai su nerijos motyvais4. Vienas 
jo 1946 m. Juodkrantės apylinkėse sukurtas 
etiudas buvo parduodamas LVIII Vilniaus auk-

cione5, kitas saugomas A. Žmuidzinavičiaus rin-
kinių ir kūrinių muziejuje, kaip ir 1950 m. etiu-
das iš Preilos6.

Po Stalino mirties, „atšilimo“ laikotarpiu, 
menininkų vizitai į Neringą gerokai padažnė-
jo. Išlikusieji dokumentai ir kūriniai byloja, kad 
1954 m. čia lankėsi ir kūrė LTSR valstybinio dai-
lės instituto dėstytojai Aleksandras Silinas7 ir 
A. Savickas8, 1955 m. – dėstytojai Irena Trečio-
kaitė-Žebenkienė9, A. Silinas10 ir L. Katinas11. 
Pretekstu jiems čia patekti tapo 1954 m. Nidoje 
instituto pradėtos rengti vasaros praktikos12. 
Tikėtina, kad jas rengti Neringoje, kaip savitoje ir 
vaizdingoje dailininkų pamėgtoje vietovėje, pa-
siūlė prieškariu čia lankęsis ir kūręs profesorius 
A. Gudaitis. Vieniems šios vasaros praktikos te-
buvo mielas epizodas, kiti – kaip Adelė Meduty-
tė (nuo 1955 m.) ar Romualdas Audrūnas Kunca 
(nuo 1957 m.)13 – tapdavo ištikimais Kuršių ne-
rijos mylėtojais bei vaizdoraštininkais ir čia lan-
kydavosi atradę bent mažiausią galimybę.

3 Apie tai galima plačiau pasiskaityti: Safronovas, V. Migrantai ir pa-
bėgėliai Kuršių nerijoje XX a. viduryje. Vilnius, 2018. 

4 Dail. A. Žmuidzinavičiaus (Žemaičio) paveikslų registras nuo 
1900 m., l. 56. Jis yra saugomas A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinki-
nių muziejuje Kaune.

5 LVIII Vilniaus aukcionas: katalogas, p. 16. Prieiga per internetą 
https://www.menorinka.lt/uploads/pdf/katalogas-58-web.pdf 
(žiūrėta 2021 12 09).

6 Pastarieji abu etiudai eksponuoti parodoje. Dailininkas kūrė Nerin-
goje ir vėliau, tačiau jo sukurti darbai, kaip liudija A. Žmuidzinavičiaus 
atžymos minėto kūrinių registro grafoje Savininkas, buvo populiarūs 
ne tik Lietuvoje, bet pasklido ir po „plačiąją tėvynę“ (Sovietų Sąjun-
gą). Vienas iš nedaugelio Lietuvoje likusių jo sovietmečiu Kuršių ne-
rijoje sukurtų kūrinių „Smėlis ir dangus. 1961“ (inv. Nr. LNDM T 4046) 
šiuo metu eksponuojamas LR Prezidentūroje Vilniuje.

7 Tapybos katedros dėstytojo A. Silino 1954 m. kūrybinių darbų 
„Nida. Uostas“ ir „Nida“ nuotraukos. LLMA, f. 266, ap. 1, b. 293, l. 47 ir 
l. 48. Pačių paveikslų kol kas rasti nepavyko. Parodoje eksponuotas 
Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje saugomas jo paveikslas „Nida. 
Žvejų uostas. 1955–1959“ (inv. Nr. MLIM GEK 6725).

8 Grafikos katedros dėstytojo A. Savicko 1954 m. mokslo tiriamo-
jo, kūrybinio ir mokslinio-metodinio darbo planas-ataskaita. LLMA , 
f. 266, ap. 1, b. 295, l. 24, ir 1954 m. jo kūrybinių darbų su Nidos mo-
tyvais nuotraukos. LLMA, f.266, ap. 1, b. 295, l. 16, l. 19. Nuotraukoje 
įamžinto paveikslo „Nida rudenį“ likimas nežinomas. Kitoje nuotrau-
koje užfiksuotus „Nidos laivelius“ ar jų variantą 1958 m. Mažosios 
Lietuvos istorijos muziejus įsigijo iš paties autoriaus, tik muziejuje 

jis buvo pavadintas „Nidos žvejai“ (inv. Nr. MLIM GEK 1502). Šiame 
muziejuje saugomas ir dar vienas A. Savicko kūrinys – „Nidos pakran-
tė“ (inv. Nr. MLIM GEK 6722), gautas 1970 m. iš „Klaipėdos“ viešbu-
čio. Tikėtina, kad būtent ji minima LLMA , f. 266, ap. 1, b. 295, l. 24 
išvardintame sąraše poz. 2 prie 1954 m. A. Savicko Neringoje sukurtų 
darbų. Tik patekę į muziejų darbai jau datuoti 1955 m. Minėtame mu-
ziejuje galima rasti ir dar vieną 1958 m. iš autoriaus įsigytą apie 1955 
m. A. Savicko nutapytą drobę, įamžinusią senuosius Nidos laivus (inv. 
Nr. MLIM  GEK 1503). Pastarasis paveikslas ir „Nidos pakrantė“ taip 
pat eksponuoti parodoje.

9 Tapybos katedros dėstytojos I. Trečiokaitės-Žebenkienės 1955 m. 
kūrybinių darbų „Nidos žvejų uoste“ ir „Nidos marių laivai“ nuotrau-
kos. LLMA, f. 266, ap. 1, b. 337, l. 10 ir l. 11. Parodoje eksponuotus „Ni-
dos marių laivus“ 1960 m. įsigijo Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės 
muziejus, antrojo darbo buvimo vieta kol kas nežinoma.

10 Tapybos katedros dėstytojo A. Silino 1955 m. mokslo tiriamojo, kūrybinio 
ir mokslinio-metodinio darbo planas-ataskaita. LLMA, f. 266, ap. 1, b. 337, l. 4. 
Jame minimi 1955 m. A. Silino peizažai su Nidos ir Neringos motyvais.

11 Lietuvos nacionaliniame dailės muziejuje saugomas jo 1955 m. dar-
bas „Žvejų laiveliai Nidoje“ (inv. Nr. LNDM T 7615).

12 LTSR Valst. dailės instituto direktoriaus (doc. V. Mackevičiaus) 1954 05 10 
raštas LTSR Respublikinės žvejų kolūkių sąjungos pirmininkui. LLMA, 
f. 266, ap. 1, b. 289, l. 49.

13 Jis mums paliko ne tik nuostabių kūrinių, bet ir savo prisiminimus apie 
to meto Nidą, jos žmones bei čia kūrusius menininkus. Juos galima rasti 
užfiksuotus Sauliaus Kruopio sudarytoje knygoje Nida. Brücke. Ekspresi-
onistinės tapybos plenerų antologija. Vilnius, 2009, p. 140–145.
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1959 m. pirmąją dailės praktiką Kuršių ne-
rijoje surengė Kauno vidurinės dailės moky-
klos mokytojai Algirdas Lukštas, Mečislovas 
Ostrauskas, Valerija Juškienė ir Elena Jakuty-
tė. Jos metu šį kraštą atrado ir pamėgo prakti-
kos nuotraukomis bei prisiminimais pasidaliję 
dailininkai Kazys Rimtas Tarabilda14 bei Vale-
rija Vija Lipskytė, nuo 1964 m. – Tarabildienė. 
Taip vasaros praktikos atlikimas ar diplominio 
darbo rengimas sovietmečiu tapo puikia prie-
žastimi gauti leidimą ir atrasti bei pamilti Kur-
šių neriją daliai Lietuvos dailininkų.

K. R. Tarabildos papasakoti15 jo vėlesnių ap-
silankymų Neringoje pavyzdžiai leidžia spė-
ti, kad galėjo būti ir daugiau tokių šio savi-
to krašto sužavėtų dailininkų, kurie, kaip jis, 
dar tais pačiais 1959 m. po vasaros praktikos, 
neturėdami oficialių leidimų, nepabūgdavo 
rizikuoti ir tiesiog apeidavo patikros punk-
tą mišku. Arba įsiprašę būdavo perplukdomi 
per marias Nemuno deltos gyventojų, kaip 
1960 m. padarė tas pats Tarabilda su būsimą-
ja žmona V. V. Lipskyte ir jos drauge Birute Ja-
nonyte, būsima skulptore.

il. 3

Pirmoji Kauno
vidurinės dailės mokyklos 
praktika Nidoje

Pozuoja Nidos žvejas
Mikelis Pugelis

1959

Fot. K. R. Tarabilda 

Dailininkų Tarabildų
šeimos archyvas

il. 4

Kazys Rimtas
TARABILDA
(g. 1943)

Kelionė per kopas į 
Nidą iš Juodkrantės

1960

Popierius, tempera

Fot. R. Ropytė

Autoriaus nuosavybė

14 Ten pat, p. 146–147.
15 2020 08 21 I. Šarakauskienės pokalbis su dailininkais K. R. ir V. V. Tarabildomis.
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Dar dalis menininkų į Kuršių neriją pirmą kartą 
pateko ir jos savitą kraštovaizdį atrado pažintinių 
kelionių (pvz.: Arvydas Šaltenis 1958–1959 m.16), 
kūrybinių stovyklų (pvz.: Adolis Jonas Krištopaitis 
1964 m.17) ar ekskursijų (pvz.: Domicelė Tarabil-
dienė 1963 m.18) metu. Išlikę kūriniai ir dailininkų 
prisiminimai liudija, kad tokios vienos dienos iš-
vykos gana dažnai buvo rengiamos ir iš Dailininkų 
dailininkų kūrybos ir poilsio namų Palangoje.

Situacija iš esmės pasikeitė po 1961-ųjų. Tuo-
met, kuriantis Neringos miestui ir kurortui, švel-
nėjo pasienio režimas, liberalėjo leidimų sistema. 
Tad dailininkai, kaip ir kiti Lietuvos gyventojai, be 
jau minėtų ekskursijų, vasaros praktikų ar kūrybi-
nių komandiruočių, galėdavo čia atvykti į darbo-
viečių kuriamas poilsiavietes ar vietinių gyventojų 

nuomojamus kambarius. Tiems, kurių darbovie-
tės Neringoje neturėjo savų poilsiaviečių, leidi-
mus parūpindavo giminės, draugai ar bičiuliai. Iš-
likęs dailininkų kūrybinis palikimas liudija, kad 
dauguma jų poilsiavo ir kūrė Nidoje. Tačiau buvo ir 
tokių, pvz., R. Kalpokas, kurie nuolatine vasaroji-
mo vieta pasirinkdavo Juodkrantę. Joje yra tapę ir 
A. Medutytė, R. A. Kunca, V. Ciplijauskas, K. R. Ta-
rabilda ir kiti dailininkai. O išlikę A. Žmuidzinavi-
čiaus, R. A. Kuncos ar Vaclovo Miknevičiaus dar-
bai liudija, kad kai kurie dailininkai užklysdavo ir 
į Preilą ar Pervalką.

Keletui Lietuvos menininkų sovietmečiu pa-
vyko įsigyti ir nuosavą būstą Kuršių nerijoje. 
Pavyzdžiui, dailininkai Eugenija ir Vytautas Jur-
kūnai 1959 m. nusipirko vasarnamį Nidoje19, 

16 2020 09 10 I. Šarakauskienės pokalbis su dailininku A. Šalteniu.
17 Dailininko A. J. Krištopaičio šeimos archyve saugomos 1964 m. Lie-
tuvos dailininkų sąjungos surengtos kelionės ir kūrybinės stovyklos 
Nidoje nuotraukos.
18 2020 08 21 I. Šarakauskienės pokalbis su dailininkais K. R. Ir 
V. V. Tarabildomis, kurio metu Kazys Rimtas papasakojo, kad jo mama 

dailininkė D. Tarabildienė į Kuršių neriją pirmą kartą pateko 1963 m. Ji 
čia atvyko su vyru, taip pat dailininku Petru Tarabilda ir kitais ekskur-
santais iš Dailininkų kūrybos ir poilsio namų Palangoje.
19 2020 08 21 I. Šarakauskienės pokalbis su dailininku  V. Jurkūnu 
jaun. ir jo žmona Galina Jurkūniene.
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il. 5

Dailininkų kūrybinės
stovyklos Nidoje
atidarymo akimirka

1964

Fot. nežinomas

Adolio Jono
Krištopaičio
šeimos archyvas

il. 6

Vytautas
CIPLIJAUSKAS
(1927–2019)

Liaudies meistrai
Juodkrantėje

1984–1985

Drobė, aliejus

Fot. A. Kapčius

ČDM
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Rimtui Kalpokui nuo 1964 m. buvo pavykę išsi-
rūpinti dirbtuves Juodkrantėje20, apie 1970 m. 
Nidoje apsigyveno tautodailininkas ir nerijos 
senbuvių kuršininkų etninės tradicijos puose-
lėtojas Eduardas Jonušas21, 1974 m. Neringoje 
įsikūrė dailininkas Rimantas Didžpetris22. 

Taip pamažu sovietmečiu Kuršių neriją atra-
do, pamėgo ir čia kūrė dauguma Lietuvos daili-
ninkų. Šalies muziejuose ir privačiose kolekcijose 
yra išlikę daugybė Neringoje sukurtų jų kūrinių. 
Visų jų aprėpti nei vienoje parodoje, nei viename 
pranešime neįmanoma. Kadangi nerija su pusia-
salio tipo vietovėms būdingu nuolat kintančiu 
apšvietimu visų pirma buvo tapytojų rojus, paro-

doje nutarta apsiriboti spalvotąja kūryba: aliejine 
tapyba, akvarelėmis, pastelėmis. Parodoje, be jau 
paminėtų autorių, eksponuoti: Kazimiero Abra-
mavičiaus, Juozo Banaičio, Jono Čeponio, Osval-
do Jablonskio, Aldonos Jonuškaitės-Šaltenienės, 
Česlovo Kontrimo, Sauliaus Kruopio, Juozo Mikė-
no, Bronės Mingilaitės-Uogintienės, Alfonso Mo-
tiejūno, Boleslovo Motuzos-Matuzevičiaus, Vin-
co Norkaus, Viktoro Vaidoto Palio, Igno Piščiko ir 
Petro Stausko kūriniai. XX a. 6 deš. kūriniuose do-
minuoja senųjų nerijos gyventojų kuršininkų por-
tretai (daugiausia žvejų), jų laivai (dažniausiai dar 
iki karo naudoti kurėnai), uosto vaizdai, taip pat 
didžiosios į pietus nuo Nidos nusidriekusios kopos. 

il. 7

Osvaldas
JABLONSKIS
(g. 1946)

Takas į
Nidos kopas

1979  

Popierius, akvarelė

Fot. A. Lukšėnas

LNDM

20 Kambario nuomos sutartis, Juodkrantė, 1964 09 14. LNMMB RKRS, 
f. 215-9, l. 6-7.
21 2020 06 11 I. Šarakauskienės pokalbis su dailininko žmona Vitalija 
Jonušiene. O Taikos g. 14 namo rūsyje įsirengtas jo butas ir dirbtuvė 

buvo tapę neoficialiu menininkų ir šiaip laisvesnio, drąsesnio mąsty-
mo žmonių traukos centru sovietmečio Nidoje.
22 Rimantas Didžpetris. Dorė: kultūros almanachas, 2010 / 1, p. 100.
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il. 8

Algirdas
LUKŠTAS 
(1921–1992)

Nidos uoste 

1960 

Drobė, aliejus 

Fot. A. Kapčius 

ČDM
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Vėliau daugėja nerijos naujakurių portretų, 
burinius kurėnus keičia motorizuotos dorės 
ir botai, dirbančių žvejų kompozicijas pama-
žu išstumia nerijos poilsiautojus įamžinusios 
scenos, vis dažniau dailininkų dėmesį atkreipia 
vietinė architektūra ir, žinoma, įspūdingosios 
nerijos kopos. Parodai buvo atsirinkti tie kūri-
niai, kurie ne tik įamžino savitą šio krašto gro-
žį, gyventojus, bet ir užfiksavo jo gyvensenos 
kaitą. Jie pasakojo istoriją, kaip iš žvejų kolū-
kių gyvenviečių Neringa išaugo į pripažintą bei 
geidžiamą kurortą, garsų ne tik Lietuvoje, bet 
ir visoje Sovietų Sąjungoje23. Tam labai pasi-
tarnavo daugiausia laiko Kuršių nerijoje pralei-
dusių didžiųjų jos mylėtojų bei atidžiausių ste-

bėtojų R. A. Kuncos, A. Medutytės, R. Kalpoko, 
E. Jurkūnienės ir kitų kūryba. O sovietmečio 
Neringos istoriją ir gyvensenos joje specifiką 
atskleisti talkino šio krašto istorijos, krašto-
vaizdžio bei architektūros tyrimams skirtos 
dr. Vasilijaus Safronovo24, dr. Jurgio Bučo25 ir 
dr. Marijos Drėmaitės26 publikacijos, taip pat 
parodoje pristatomi dailininkų, jų artimųjų bei 
kitų sovietmečiu nerijoje buvojusių ar gyvenu-
sių amžininkų ir vietinių gyventojų prisimini-
mai, žurnalistės Raimondos Ravaitytės-Meyer 
publikuoti „Dorėse“27 ar papasakoti parodos 
kuratorei. Keletu dailininkų ar jų artimųjų pri-
siminimų bei pavykusių išsiaiškinti įdomesnių 
faktų pasidalinsiu ir šiame pranešime.

23 Šarakauskienė, I. Dailė kaip istorijos liudininkė. Dorė: kultūros al-
manachas, 2020 / 8, p. 76–87.
24 Safronovas, V. Migrantai ir ...
25 Bučas, J. Kuršių nerijos nacionalinis parkas. Vilnius, 2001.
26 Drėmaitė, M. Nuo žvejų kolūkių iki prestižinio kurorto; Modernizmas; 
Regionalizmas. Neringa: Architektūros gidas. Vilnius, 2020, p. 92–162.
27 Dorė: kultūros almanachas, 2010 / 1, 2013 / 2, 2015 / 3, 2016 / 4.
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il. 9

Romualdas Audrūnas
KUNCA
(1935–2011)

Senieji Nidos žvejai
Peleikis ir Pugelis

1962 

Drobė, aliejus

Fot. A. Lukšėnas

LNDM

il. 10

Valerija Vija
TARABILDIENĖ
(g. 1942)

Vasara prie
marių. Nida

1975 

Kartonas, tempera 

Fot. A. Kapčius 

Autorės
nuosavybė
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Arvydas ŠALTENIS pokalbio metu28 prisipa-
žino, kad užaugo girdėdamas tėčio pasakojimus 
apie Lietuvos Sacharą – didžiulę dykumą, ku-
rią jie su pusbroliu regėjo plytinčią Kuršių neri-
joje studijų laikų kelionės pėsčiomis iš Kranto į 
Klaipėdą metu. Tad, kaip pats sako, susižavėjo 
ja čia net nebuvęs. Apie 1958–1959 m., bebai-
giant mokyklą, likimas jam lėmė pakartoti tėčio 
žygį pėsčiomis per įspūdingąjį pusiasalį į Nidoje 
vykusį visos Lietuvos turistų sąskrydį, tik jau ne 
iš Kranto, bet iš Zelenogradsko. Iš šios kelionės 
dailininko atmintin įstrigo ne tik savitas nerijos 
kraštovaizdis, jos įspūdingosios kopos, bet ir ne-
rijoje knibždantys pasieniečiai, kurie dažnai pri-
sistatydavo naktį su šunimis ir juos skaičiuodavo. 

1962 m. pabaigus pirmąjį kursą LTSR vals-
tybiniame dailės institute, A. Šalteniui vėl 
nusišypsojo laimė pakliūti į Kuršių neriją. Jis 
pateko į Nidoje vykusią instituto sporto stovy-
klą29. Šįkart dailininkas su savimi jau pasiėmė 
ir dažų bei etiudininką. Šios stovyklos metu 
A. Šaltenis nutapė ir parodoje eksponuotas Ni-
dos didžiąsias kopas bei jų papėdėje anuomet 
dar besiganiusias karves. Dažnesni dailinin-
ko vizitai į Kuršių neriją prasidėjo XX a. 8 deš. 
pabaigoje ir 9 dešimtmetyje. Tuomet jam įva-
žiavimo leidimų parūpindavo Neringoje gyve-
nantis jo buvęs studentas R. Didžpetris. O šio 
laikotarpio dailininko kūriniuose dažniausiai 
regime Neringoje poilsiaujančius žmones.

28 2020 09 10 I. Šarakauskienės pokalbis su dailininku A. Šalteniu.
29 Kaip dailininkas pasakojo minėto pokalbio metu, jo studijų metais 
vasaros praktikas institutas jau rengė kitose Lietuvos vietovėse.

il. 11

Arvydas
ŠALTENIS
(g. 1944)

Didžiosios kopos

1962 

Kartonas, aliejus

Fot. R. Ropytė 

Autoriaus
nuosavybė
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dos architektas Herbertas Reissmannas. V. Jur-
kūnas jaun. pasakoja, kad po nepriklausomybės 
atgavimo pas juos apsilankiusi R. Birnstengelio 
dukterėčia negalėjo atsidžiaugti, kad dabartiniai 
vasarnamio šeimininkai atkūrė ir išsaugojo au-
tentišką jo planą. O mes galime pasidžiaugti, kad 
ir šiandien Jurkūnų vasarnamyje saugomas ne tik 
čia gyvenusių bei kūrusių Jurkūnų, bet ir pirmojo 
jo savininko R. Birnstengelio atminimas. 

Peržvelgus kūrybinį E. Jurkūnienės paliki-
mą, akivaizdu, kad Kuršių nerija tapo svarbiu 
dailininkės įkvėpimo šaltiniu. Vasarodama Ni-
doje, menininkė labiausiai mėgo tapyti iš savo 
namo, balkono ar terasos atsiveriančius vaiz-
dus ir tapo nuoseklia Purvynės (šiaurinės Ni-
dos dalies, kurioje pastatytas jų vasarnamis) 
bei jos kraštovaizdžio kaitos fiksuotoja. Taip 
pat ji yra nutapiusi įdomių Nidos prieplaukos 
vaizdų bei pliažo etiudų. 

Eugenija JURKŪNIENĖ Kuršių neriją atrado 
1959 m., kai su vyru, taip pat dailininku Vytau-
tu Jurkūnu iš giminių perpirko vasarnamį Nidoje. 
Jų sūnus dailininkas Vytautas Jurkūnas pasakoja, 
kad giminės jį pardavė neapsikentę varginančios 
įvažiavimo leidimų sistemos30. Jurkūnams, kaip 
menininkams, buvo daug paprasčiau. Jie gaudavo 
iš Dailininkų sąjungos kūrybines komandiruotes ir 
čia su sūnumi Vytautu, o vėliau ir jo šeima leisda-
vo kone visas vasaras. V. Jurkūnas jaun. prisime-
na, kad kai tėvai įsigijo šį namą, jis buvo padalytas 
į tris butus. Jurkūnai, peržvelgę jo planą ir atradę 
anuomet sienos perskirtą didžiulį langą, spėjo, 
kad tapo dailininko namo savininkais. Ir tik gero-
kai vėliau iš vietinių sužinojo, kad įsigijo 1937 m. 
vokiečių dailininko Richardo Birnstengelio pa-
sistatydintą vasarnamį. Beje, jį, kaip ir Thomo 
Manno vasarnamį bei dar keletą tarpukario Nidos 
pastatų, suprojektavo tas pats garsusis Klaipė-

30 2020 08 21 I. Šarakauskienės pokalbis su dailininku V. Jurkūnu 
jaun. ir jo žmona G. Jurkūniene.

il. 12

Eugenija
JURKŪNIENĖ 
(1907–2005)

Nidos prieplauka

1967 

Drobė, aliejus

Fot. A. Kapčius 

Vytauto Jurkūno
nuosavybė
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Dailininko Adolio Jono KRIŠTOPAIČIO šei-
mos saugomame archyve išlikusi medžiaga 
atskleidžia, kad Kuršių nerijoje jis pirmą kartą 
apsilankė 1964 metais. Dailininko anūkė me-
notyrininkė Violeta Jocienė papasakojo, kad 
jos senelis buvo paskirtas 1964 m. Lietuvos 
TSR dailininkų sąjungos surengtos kelionės ir 
kūrybinės stovyklos Nidoje meno vadovu. Jos 
metu dailininkai plaukė laivu iš Kauno į Nidą. 
Išlikusios kelionės ir stovyklos nuotraukos liu-
dija, kad buvo organizuota turtinga kūrybinė 
programa: su sustojimais įdomiose vietose, 
nakvynėmis palapinėse, bendromis vakarienė-
mis, vakaronėmis ir vaidinimais. Bet tai tebuvo 
trumpas epizodas. Kaip ir ekskursija su grupe 

menininkų iš Dailininkų kūrybos ir poilsio namų 
Palangoje 1967 m., apie kurią jis užsimena laiš-
ke žmonai: Buvome Nidoje, Juodkrantėje. Leidimo 
nebuvo paėmę, tai, persikėlus keltu, teko visiems 
gaišti porą valandų, kol Vadas viską išrūpino, 
taip neleidžia nors iš namų turėjo kažkokį popie-
rių – sąrašą su anspaudais31. Dažniau lankytis 
Neringoje dailininkas ėmė 8 deš. pradžioje, kai 
susibičiuliavo, o 1975 m. ir susituokė su filoso-
fe Vida Gumauskaite, kurios mama gyveno Ni-
doje. Būtent šiuo metu buvo sukurti ir parodoje 
eksponuoti A. J. Krištopaičio kūriniai, o šeimos 
ir privačiuose rinkiniuose galima atrasti ir dau-
giau jo Neringoje sukurtų darbų, pasižyminčių 
metaforišku gamtos vaizdų stilizavimu. 

31 A. J. Krištopaičio laiškas žmonai, 1967 06 04, rankraštis.
Dailininko A. J. Krištopaičio šeimos archyvas.

il. 13

Adolis Jonas 
KRIŠTOPAITIS 
(1925–2000)

Nidos kopos

1971 

Drobė, aliejus

Fot. A. Lukšėnas 

LNDM
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Adelė MEDUTYTĖ – dar viena Kuršių neriją 
nuoširdžiai pamilusi ir ją nepailstamai tapiusi 
autorė. Ji šį savitą kraštą atrado studijų LTSR 
valstybiniame dailės institute metais. Šeimos 
saugomame gausiame dailininkės kūrinių rin-
kinyje galima rasti keletą Nidos etiudų, datuo-
tų 1953–1955 m.32, o iš 1955–1957 m. laiko-
tarpio jau randame ne tik daugybę etiudų, bet 
ir didesnių paveikslų. Išlikę ir parodoje ekspo-
nuoti kūriniai byloja, kad A. Medutytė čia gana 
dažnai lankėsi, kūrė ir po studijų baigimo 1957 
metais. Septintojo dešimtmečio antroje pusė-
je, sukūrus šeimą ir gimus sūnui, šios vasarinės 
dailininkės kūrybinės išvykos buvo kuriam lai-

kui nutrūkusios. Sūnui paaugus, ji vėl čia vyk-
davo ir tapydavo pasitaikius kiekvienai progai, 
o dažnai drauge vykdavęs sūnus prisimena, 
kad visai smagu būdavo pavėžėti mamos ta-
pymo reikmenų vežimėlį33. 

Studijų laikotarpio A. Medutytės darbuose 
dominuoja senasis Nidos uostas, jame stovin-
tys įvairūs laivai, vietiniai žvejai bei į pietus nuo 
Nidos stūksančios įspūdingo dydžio baltosios 
kopos. Vėliau dailininkės dėmesį vis dažniau 
atkreipia savita vietinė architektūra, nerijoje 
poilsiaujantys žmonės, ji atranda Juodkran-
tę ir už jos besidriekiančias Pilkąsias (dar vad. 
Mirusiąsias) kopas. 

32 Tikėtina, kad ši 1953–1955 m.? data atsirado vėliau dailininkei re-
vizuojant savo kūrybinį palikimą ir ji nėra tiksli, nes, kaip minėta, pir-
moji LTSR valstybinio dailės instituto praktika Nidoje įvyko 1954 m. 
Mažai tikėtina, kad būdama antrakursė A. Medutytė joje tais metais 
lankėsi. Labiau tikėtina, kad ji čia lankytis pradėjo nuo 1955 metų.

il. 14

Adelė
MEDUTYTĖ 
(1928–2014)

Senoji Nida

1957 

Drobė, aliejus 

Fot. A. Kapčius 

Dailininkės šeimos 
nuosavybė

33 2019 12 12 I. Šarakauskienės pokalbis su dailininkės A. Medutytės 
sūnumi Juru Žuku.
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il. 15

Rimtas
KALPOKAS 
(1908–1999)

Juodkrantė

1966 

Drobė, aliejus

Fot. A. Lukšėnas 

LNDM
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Rimtas KALPOKAS – dar vienas Neringoje so-
vietmečiu dažnai buvojęs ir kūręs autorius. Kaip 
minėta, R. Kalpokas nuolatine vasarojimo ir kūry-
bos vieta pasirinko ne Nidą, bet Juodkrantę ir tapo 
jos vaizdoraštininku. Kuršių neriją jis pamėgo dar 
prieš karą, kai čia lankėsi ir kūrė 1937 bei 1938 
metais34. Po karo jis tapo vienu iš kelių dailininkų, 
kuriam pavyko čia gauti dirbtuves. Kaip jas pavy-
ko išsirūpinti, atskleidžia Nacionalinėje M. Maž-

vydo bibliotekoje saugomi dokumentai. Viename 
jų rašoma: Sutinkamai su Neringos rajono vykdo-
mojo komiteto sprendimu iš 1964 m. rugpjūčio mėn. 
25 pil. Kalpokas Rimtas – Karolis, Petro, įsipareigo-
jo Juodkrantės gyvenvietės kurorte Kaimo g. Nr. 24 
name, negyvenamoje palėpės patalpoje įrengti dai-
lininko kūrybinę dirbtuvę savo medžiaga ir lėšomis. 
<...> patalpa išnuomojama Kalpokui Rimtui – Ka-
roliui, Petro dešimčiai metų užbaigus negyvenamos 
palėpės įrengimo darbus35. 1969 m. vykstant kapi-
taliniam namo remontui, dailininkui buvo iškilusi 
grėsmė netekti šio nedidelio vos 10,5 m2 kamba-
rėlio, tačiau Vykdomasis komitetas įsipareigojo iš-
skirti jam patalpas kitame name36. Pasak vietinių 
gyventojų, po 1969 m. R. Kalpoko dirbtuve buvo 
tapusi XIX a. pab. Juodkrantėje iškilusios „Mon-
bijou“ vilos veranda. Dar vėliau dailininkas ap-
sistodavo „Smeltėje“. Jis į Juodkrantę atvažiuo-
davo ir kurdavo kiekvieną vasarą. Muziejuose ir 
privačiuose rinkiniuose (ypač juodkrantiškių) yra 
išlikę daug R. Kalpoko Juodkrantėje sovietmečiu 
sukurtų darbų. Išsamiau pristatyti noriu du iš jų – 
portretus, kuriuose įamžintas asmenybes pavy-
ko identifikuoti bendraujant su juodkrantiškiais 
Virginija Burbiene, Česlovu bei Giedriumi Stoniais 
ir Arūnu Kelmeliu bei jo tėvais37. Jie papasakojo, 
kad nepaprastai mėgęs žvejoti dailininkas greitai 
rado bendrą kalbą su vietiniais gyventojais, ypač 
susibičiuliavo su tais, kurie gyveno netoliese jo 
dirbtuvės, nemažai jų ir nutapė.

Juodkrantiškiai spėja, kad „Kuršmarių žve-
jui“ pozavo Kazimieras Arcimavičius. Jis į Kuršių 
neriją atvyko po kariuomenės 1953  m. pas tė-
vus, persikėlusius čia gyventi iš Jurbarko rajono 
Padubysio kaimo38. Kazimierui Juodkrantėje 
patiko, tad nutarė likti. Įsidarbino žveju. Jį į savo 
grandį priėmė sesers Elenos vyras Kazimieras 
Stonys. Visi ir gyveno gretimuose namuose Kai-
mo g. (dabar L. Rėzos g.). Taip jau nutiko, kad 
savo pirmąją dirbtuvę 1964 m. R. Kalpokas įsi-
rengė namo, kuriame gyveno ir Arcimavičiai, pa-
lėpėje (dabar L. Rėzos g. 22, buvo Kaimo g. 24), 
tad su jais susibičiuliavo, ypač su Kazimieru. 

Kitame portrete „Senutė su grybais“ regime 
įamžintą Pauliną Kelmelienę. Ji atvyko į Juod-
krantę 1953 m. su aštuoniolikmečiu sūnumi 

34 Tarp dangaus ir jūros: ..., p.74
35 Kambario nuomos sutartis, Juodkrantė, 1964 09 14. LNMMB RKRS, 
f. 215-9, l. 6-7.
36 LTSR Neringos miesto DŽDT Vykdomojo komiteto raštas LTSR Dailininkų 
sąjungos valdybos pirmininkui, 1969 11 26. LNMMB RKRS, f. 215-9, l. 14.

37 2021 06 12 I. Šarakauskienės pokalbis su Juodkrantės gyventojais Vir-
ginija Burbiene, Česlovu bei Giedriumi Stoniais, Arūnu Kelmeliu ir jo tėvais.
38 Balsevičienė, A. Juodojo kranto žvejai: prisiminimai ir gyvi pasakoji-
mai. Klaipėda–Juodkrantė, 2014, p. 15, p. 26–27.
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Albinu iš Lazdijų rajono, Paveisninkų kaimo, 
pas čia jau įsikūrusią dukrą Joaną Jarmalienę39. 
Juodkrantiškiai P. Kelmelienę prisimena kaip 
geraširdę, dažnai besišypsančią, giedro veido 
moterį. Tokią ją regime ir R. Kalpoko portre-
te. P. Kelmelienė taip pat gyveno gretimame 
name Kaimo g., tad abu dažnai susitikdavo. 
Dailininkas ypač susidraugavo su jos vyru Jonu 
ir anūku Arūnu. Kelmelių šeimos atstovų na-
muose galima atrasti ir daugiau jos portre-
tų. P.  Kelmelienė buvo vienas mėgstamiausių 
dailininko modelių Juodkrantėje.

O užaugę aplinkinių namų vaikai, kuriems 
R. Kalpokas visuomet rasdavo ne tik saldainių, 
bet ir laiko, dar ir šiandien mielai dalijasi pri-
siminimais apie dailininką40. Arūnas Kelmelis 
R.  Kalpoką visų pirma apibūdina kaip aristo-
kratą, kuris sveikindamasis kepurę (beretę, su 
kuria nesiskirdavo net žvejodamas) nusiimda-
vo ne tik sutikęs suaugusįjį, bet ir vaiką, gerda-
vo tikrą kavą iš mažyčio porcelianinio puodelio 

ir į Neringą mėgdavo atplaukti raketa iš Kauno 
arba, atskridęs į Palangą, atvažiuodavo tak-
si. Dailininkas neakivaizdžiai mokė vietinius 
vaikus pagarbos ne tik žmogui, bet ir gamtai. 
Česlovas Stonys prisimena, kad žvejybos metu 
suvalgytų konservų dėžutės jis niekuomet ne-
mesdavo per bortą, bet parsinešdavo į krantą ir 
išmesdavo į šiukšlių dėžę. Taip pat dailininkas 
stebino juos valgydamas keistus ilgus makaro-
nus (sovietmečiu jam pavykdavo gauti ne tik 
tikros kavos, bet ir spagečių) ir pasakodamas 
apie savo keliones į tolimus kraštus.

Taigi, pasitelkus išlikusius meno kūrinius, 
rašytinius šaltinius, archyvinius dokumentus, 
parodoje, o kartu ir šiame pranešime buvo pri-
statyta nemaža dalis Neringoje sovietmečiu 
kūrusių dailininkų, ir norisi pasidžiaugti, kad 
dar pavyko užfiksuoti bent kelių dailininkų, jų 
artimųjų ar su jais bendravusių žmonių „gy-
vus“ prisiminimus ir atsekti jų buvojimo bei 
kūrybos Kuršių nerijoje istoriją.

39 Ten pat, p. 37, p. 41. 
40 2020 06 12 I. Šarakauskienės pokalbis su Juodkrantės gyventojais...

il. 16

Rimtas
KALPOKAS 
(1908–1999)

Senutė su grybais.
Paulina Kelmelienė 

1964–1969 

Popierius, akvarelė, 
pieštukas

Fot. R. Ropytė

ČDM
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DIDŽIAUSIA NACIONALINIO
M. K. ČIURLIONIO DAILĖS
MUZIEJAUS KOLEKCIJA:
SOVIETMEČIO FOTOGRAFO
ALGIRDO ŽUKAUSKO RINKINYS 

Aidas Kulbokas 
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, 
Fototekos, dokumentacijos ir leidinių skyrius, 
rinkinio saugotojas

Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus 
Fototekos, dokumentacijos ir leidinių skyriuje 
yra saugomas nemažas fotografijų rinkinys, ku-
rio laikotarpio ribos siekia nuo jos ištakų – dage-
rotipų, ferotipų ar ambrotipų, iki šių laikų me-
ninės fotografijos. Iš jų sovietmečio nuotraukos 
sudaro bene didžiausią muziejuje turimos fo-
tografijos kolekcijos dalį. Nors tiek muziejaus 
darbuotojų, tiek įvairių tyrinėtojų ar leidėjų iš 
šalies didžiausio susidomėjimo sulaukia tarpu-
kario ir dar kiek ankstyvesnio laikotarpio – dva-
rų fotografijos, tačiau pastaraisiais metais vis 
labiau auga susidomėjimas ir sovietmečio vaiz-
dais. Muziejaus saugomas pastarojo laikotarpio 
fotografijų rinkinys ir jų autoriai yra dar netyri-
nėta, mažai kam žinoma ir labai įdomi medžia-
ga, iliustruojanti gyvenimą to meto Lietuvoje. 
Sovietmečio vaizdų autorių yra keletas, iš jų di-
džiausias ir labiausiai dėmesio vertas yra mažai 
kam žinomo fotografo Algirdo Žukausko rin-
kinys. Jo sukaupta ir muziejui perduota kolekcija 

yra didžiausias ne tik skyriaus, bet ir viso mu-
ziejaus vieno autoriaus rinkinys, kurį sudaro 
apytiksliai net daugiau nei 52 000 eksponatų. 
Tad straipsnyje bus pristatyta A. Žukausko as-
menybė, jo, kaip fotografo, veikla ir, žinoma, 
pati kolekcija: bus nagrinėjama, kokios vyrauja 
fotografijų temos, kas lėmė tokių vaizdų atsi-
radimą, taip pat bus apžvelgiami įdomiausi di-
džiulio rinkinio pavyzdžiai.

Fotografas A. Žukauskas gimė 1925 m. ge-
gužės 20 d. Kaune. Šiame mieste jis praleido ir 
fotografu dirbo visą savo gyvenimą. Prieš pat 
mirtį, 2003  m., A. Žukauskas Nacionaliniam 
M. K. Čiurlionio dailės muziejui dovanojo arba, 
kitaip sakant, už simbolinę kainą perdavė didžiu-
lį savo darbinės veiklos archyvą, kurį daugiausia 
sudaro XX a. 7–9 deš. fotografijos ir negatyvai. 
A.  Žukauskas fotografijos niekur nesimokė, ta-
čiau visą savo gyvenimą skyrė ir aktyviai domė-
josi būtent šia sritimi. Anot fotografo dukros 
Audronės Žukauskaitės, jis prenumeravo visą 
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įmanomą lietuvišką spaudą, taip pat speciali-
zuotus fotografijos meno žurnalus iš tuometinės 
Čekoslovakijos, kolekcionavo Lietuvos fotome-
nininkų albumus1. Norėdamas oficialiai užsiimti 
fotografija, A. Žukauskas, kaip ir kiti sovietmečio 
fotografai, turėjo dirbti valstybinėse įstaigose ar 
priklausyti tam tikrai oficialų statusą turinčiai or-
ganizacijai. Anot Vytauto Michelkevičiaus, Lietu-
voje individualiai užsiimti kūrybos sklaida viešu-
moje buvo beveik neįmanoma, todėl visi kūrėjai 

buvo suburti arba patys susiburdavo į sąjungas ar 
draugijas, o visi kiti fotografijos srityje dirbę foto-
grafai buvo įdarbinti valstybės įstaigose (laikraš-
čių redakcijose, paslaugų įmonėse ir pan.)2. Taip 
sovietmečiu fotografinė veikla buvo fragmen-
tiškai išsibarsčiusi po laikraščių ir žurnalų redak-
cijas bei mėgėjų fotoklubus3. Tad ir A. Žukauskas 
buvo įstojęs į Lietuvos fotomenininkų sąjungą. 
Jis tuo labai didžiavosi, tačiau su žymiais Kau-
no fotografais, kurie telkėsi to meto „Nemuno“ 

il. 1

Buitinio gyventojų
aptarnavimo kombinato
„Pažanga“ fotografo
Algirdo Žukausko portretas

1988 m. kovo 31 d.

1 Interviu su Audrone Žukauskaite, fotografo Algirdo Žukausko du-
kra, 2022 m. kovo 29 d.
2 Michelkevičius, V. LTSR fotografijos meno draugija – vaizdų gamybos 
tinklas. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla. 2011, p. 97, 111.

3 Ten pat, p. 97.
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žurnalo redakcijoje, nesibičiuliavo. Fotografas 
dirbo ir ne vienoje valstybinėje įstaigoje. Viena iš 
jo darboviečių buvo buitinio gyventojų aptarna-
vimo kombinato „Pažanga“ 1-oji fotoateljė Kau-
ne, adresu Laisvės alėja 31. Ne taip toli nuo Kauno 
soboro esančioje fotoateljė A. Žukauskas daryda-
vo portretines ar grupines nuotraukas. Joje foto-
grafas turėjo pagalbininką – kartu su juo darbavosi 
Laimutis Šalna, kuris atlikdavo techninius darbus, 
t. y. nuotraukų ryškinimą ar spausdinimą5.

Vis dėlto svarbiausios A. Žukausko pareigos 
buvo fotokorespondento buitinių patarnavimų 
įmonių ir organizacijų susivienijimo „Aušra“ 
laikraščio „Už gražią buitį“ redakcijoje. Šioms 
pareigoms tinkamai atlikti susivienijimas 
„Aušra“ fotografui buvo suteikęs fotostudiją 
Laisvės alėjos gale, netoli buvusios parduotuvės 
„Skalsa“. Studiją sudarė trys nedideli kamba-
riukai: pirmasis buvo įrengtas kaip fotoateljė, 
antrajame buvo archyvas, spintos chemika-
lams, pjaustymo ir retušavimo stalai, o trečia-
jame – fotolaboratorija6. Tačiau, skirtingai nei 
fotografo pareigos „Pažangos“ fotoateljė, lai-
kraščio „Už gražią buitį“ fotokorespondento 
darbas buvo pakankamai aktyvus, jo paslaugų 
prireikdavo įvairiose vietose, tekdavo dirbti pa-
gal iškvietimą. Straipsniams iliustruoti reikė-
davo pateikti nemažus skaičius fotografijų, iš 
kurių dalį redakcija atsirinkdavo ir publikuoda-
vo kas savaitę išeinančiame leidinyje. 1984 m. 
išleistame jubiliejiniame 500-ajame laikraščio 
numeryje apie A. Žukauską buvo parašytas ne-
didelis straipsnelis „Fiksuojant buities tarnybos 
akimirkas“. Jame trumpai rašoma apie svarbų 
fotografo darbą: Algirdas Žukauskas nuotrau-
komis iliustruoja mūsų laikraštį nuo pirmųjų nu-
merių. Apytikriai paskaičiavus, laikraščio pusla-
piuose atspausta ne mažiau pusantro tūkstančio 
jo fotonuotraukų. Algirdo Žukausko fotoobjekty-
vas fiksuoja tai, kuo gyvena, dirba, alsuoja buities 
tarnyba. Jo archyvas – tai vaizdingas pasakojimas 
apie gamybos pirmūnus, kolektyvo tradicijas7. 
Ten pat užsimenama ir apie laikraščio redak-

cijos darbo specifiką: Be abejo, redakcija, kaip ir 
kiekvienas skyrius, savo darbą planuoja iš anksto. 
Tačiau visko suplanuoti iš anksto neįmanoma. [...] 
būna ir taip, kad paskambina iš kokios įmonės ir 
sako, kad ryt pas juos rengiama vakaronė, susiti-
kimas su darbo veteranais, paroda ar panašiai,  ir 
kviečiami čia apsilankyti redakcijos darbuotojai. 
Be abejo, mes su malonumu priimame šiuos pa-
kvietimus, nes žinome, kad reportažai, vaizdeliai 
iš tokių renginių yra bene įdomiausi, gyviausi, 
skaitytojų labiausiai skaitomi8. Žinoma, kartu su 
laikraščio redakcija keliaudavo ir fotografas: Na, 
o koks reportažas be nuotraukų. Ir, reikia pasaky-
ti, tos nuotraukos būna. Kad ir kaip būtų užsiėmęs 
fotomenininkas Algirdas Žukauskas, jis visuomet 
suranda laiko nuvykti į renginį, nufotografuoti ir, 
kas ne mažiau svarbu, laiku pristatyti į redakci-
ją pluoštą nuotraukų. Būtent, ne vieną, o pluoštą 
nuotraukų, kad galėtume bendrai atrinkti tinka-
miausią laikraščiui9.

Fotografo A. Žukausko darbo pobūdis skir-
davosi: dirbant fotoateljė, reikėdavo priimti 
norinčius nusifotografuoti klientus, laikraš-
čio fotokorespondento darbe reikėdavo nuolat 
skubėti į įvairias įstaigas ir renginius, o fotola-
boratorijoje reikėdavo ryškinti ar kitaip tvarky-
ti nuotraukas. Fotografo dukra A. Žukauskaitė 
prisimena, kad tėvas būdavo visiškai prapuolęs 
darbuose, nuo ankstyvo ryto iki nakties, be to, jis 
buvo perfekcionistas ir galėdavo dirbti valandų 
valandas10. Anot dukros, daug laiko praleisda-
vo vietose, kur fotografuodavo, vėliau dažniau-
siai dirbdavo savo fotostudijoje11. Kartais dar-
bui skirtas nuotraukas fotografas ryškindavo ir 
savo namuose, vonioje, retkarčiais namuose at-
likdavo ir kitus su fotografija susijusius darbus, 
pavyzdžiui, pjaustydavo ir retušuodavo nuo-
traukas12. Anot A.  Žukausko dukros, tėvas fo-
tografuodavo nuolatos: ir laisvalaikį, ir šventes, 
ir netgi savo šeimos kasdienybę: Tai sukeldavo 
namiškiams psichologinį diskomfortą, nes nuolat 
jautėmės stebimi13. Fotografo dukra vis dar turi 
daugybę dėžių su šeimos nuotraukomis. Likusi 

4 Interviu su Audrone Žukauskaite, fotografo Algirdo Žukausko du-
kra, 2022 m. kovo 29 d.
5 Ten pat.
6 Ten pat.
7 Fiksuojant buities tarnybos akimirkas. Kauno „Aušros“ buities tar-
nybos įmonių ir organizacijų susivienijimo partinio komiteto, admi-
nistracijos, profsąjungos, komjaunimo komitetų laikraštis Už gražią 
buitį, Nr. 23(500), 1984 m. birželio 15 d., p. 2.

8 Ten pat.
9 Ten pat.
10 Interviu su Audrone Žukauskaite, fotografo Algirdo Žukausko dukra, 
2022 m. kovo 29 d.
11 Ten pat.
12 Ten pat.
13 Ten pat.
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su darbine A. Žukausko veikla susijusi medžia-
ga iš buvusių susivienijimo „Aušra“ fotografo 
veiklai skirtų patalpų, kaip jau minėta, buvo at-
gabenta ir priimta į Nacionalinį M. K. Čiurlionio 
dailės muziejų. 

Muziejaus Fototekos, dokumentacijos ir lei-
dinių skyriaus fonduose fotografo A. Žukausko 
kolekciją, kaip minėta, sudaro per 52 000 nespal-
votų ir spalvotų nuotraukų, negatyvų. Tokia eks-
ponatų gausa muziejuje dar gali „pasigirti“ ko-
lekcininko, kultūros veikėjo Aleksandro Mykolo 
Račkaus kolekcija, kuri pasklidusi po įvairius įstai-
gos skyrius. Tačiau jo muziejui perduotas rinkinys 
yra labai įvairialypis: nuo Amerikos lietuvių fo-
tografijų, senųjų žemėlapių ir leidinių iki vėliavų, 
uniformų ir gausios numizmatikos kolekcijos14. 
Tad A. Žukausko rinkinys gali pelnytai vadintis 
didžiausia vientisa, vieno autoriaus sukurta ir su-
kaupta kolekcija. Aptariant detaliau, kokie eks-
ponatai sudaro fotografo rinkinį, reikėtų išskirti 
tai, kad didžioji jo dalis yra negatyvai, sukarpyti 
po vieną ar kelis kadrus, kurių priskaičiuojama 
per 33 000. Pačių nespalvotų ir spalvotų foto-
grafijų yra perpus mažiau – per 17 000. Palyginti 
nedidelę dalį sudaro skaidrės kartoniniuose rė-
meliuose ir sukarpytos skaidrinės fotojuostelės, 
kurių yra per 2000. Prie tam tikrų nuotraukų dar 
yra jas papildanti medžiaga – tai laikraščio „Už 
gražią buitį“ egzemplioriai, kvietimai į renginius, 
parodas, koncertus ar tarnybiniai leidimai foto-
grafuoti. Kitame muziejaus Taikomosios dailės 
ir numizmatikos skyriuje yra saugomas visai ne-
didelis kiekis kiek kitokios fotografo išsaugotos 
medžiagos: taikomosios dailės rinkinyje – 35 

vienetai įvairių įstaigų ir organizacijų emblemų, 
gairelių, o numizmatikos rinkinyje – 16 vienetų 
organizacijų ženkliukų, medalių. Kolekcijos lai-
kotarpis yra XX a. 8–9 deš. ir kiek mažesnė dalis 
yra iš 7 dešimtmečio. Kalbant apie fotografijas, 
beveik ant kiekvienos fotografo darytos nuotrau-
kos kitoje pusėje yra uždėtas atspaudas „FOTO A. 
Žukausko KAUNAS“ arba „FOTO A. Žukauskas“ 
ir su būtinai nurodyta tikslia data. Tokiu principu 
pažymėtos ir skaidrės – autoriaus antspaudas su 
data. Fotografas, perduodamas rinkinį muziejui, 
buvo kruopščiai suskirstęs medžiagą temomis, 
sudėliojęs fotografijas į vokus su aprašymais, su-
karpytos fotojuostelės taip pat sudėtos į nedide-
lius vokelius, aprašytos. Dalis kolekcijos į muziejų 
atkeliavo metalinėse kino juostų dėžėse. Nepai-
sant to, kad fotografas medžiagą buvo suskirstęs 
ir aprašęs, dėl didžiulio kiekio, pasikartojančių 
eksponatų ir jų temų yra labai sunku suvaldyti ir 
tinkamai priimti kolekciją į muziejų. Prie šio rin-
kinio dirbo (t. y. skaičiavo, skirstė ir aprašinėjo) ne 
vienas muziejaus darbuotojas. Ši kolekcija nėra 
dar iki galo sutvarkyta ar bent jau peržvelgta, to-
dėl, aptariant įamžintų vaizdų temas, straipsnyje 
bus remiamasi tik jau suinventorintų ir aprašytų 
eksponatų dalimi – apytiksliai penktadaliu viso 
A. Žukausko rinkinio. Vis dėlto tam tikrą įspūdį 
apie kolekciją galima susidaryti ir iš šios dalies. 

Peržvelgus dalį sutvarkytos didžiulės kolek-
cijos, matyti, kokios yra A. Žukausko fotogra-
fijų temos. Iš to galima teigti, kad beveik visos 
nuotraukos yra darytos laikraščiui „Už gražią 
buitį“: nerasta fotografijų su kitos jo darbovie-
tės, t. y. fotoateljė „Pažanga“, rėmeliu aplink 

il. 2

Kauno „Aušros“ buities
tarnybos įmonių ir
organizacijų susivienijimo
partinio komiteto,
administracijos, profsąjungos,
komjaunimo komitetų
laikraštis „Už gražią buitį“
Nr. 23(500)

1984 m. birželio 15 d.

Audronės Žukauskaitės
asmeninis archyvas

14 Pagal parodos katalogą Ypatinga dovana Lietuvai: paroda iš Ame-
rikoje surinktų kolekcijų, skirta A. M. Račkaus 125-osioms gimimo me-
tinėms. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus. Kaunas, 2018, 
p. 15.
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įamžinamą vaizdą ar nematyti darytų portre-
tų minėtos fotoateljė patalpose. Kas savaitę 
leidžiamam laikraščiui reikėjo publikuoti daug 
nuotraukų, tad ir aptariamos kolekcijos kiekiai 
yra tokie didžiuliai. Peržvelgus įmažintų vaizdų 
temas, matyti, kad didžioji dalis jų yra „padik-
tuotos“ „Už gražią buitį“ redakcijos. Ji orienta-
vosi į tai, ką tuo metu buvo svarbu viešai paro-
dyti, kokias temas reikia paliesti, ką publikuoti 
leidinyje. Žinoma, daugiausia A. Žukausko fo-
tografijų yra iš buitinių patarnavimų įmonių ir 
susivienijimui „Aušra“ priklausiusių organiza-
cijų, tokių kaip aprangos fabrikas „Mada“, in-
dividualaus siuvimo ir taisymo avalynės fabri-
kas „Tauras“, buitinių gyventojų aptarnavimo 
kombinatas „Pažanga“, buitinių patarnavimų 
įmonė „Ąžuolas“, cheminio drabužių dažymo 
ir valymo fabrikas „Snaigė“, buitinės technikos 
remonto įmonė „Žaibas“, buitinių gyventojų 
aptarnavimo kombinatas „Jaunystė“, buitinių 
patarnavimų įmonė „Varsa“, gamybinis susi-
vienijimas „Autoservisas“, trikotažo fabrikas 
„Vaivorykštė“ ir radijo techninių patarnavi-
mų įmonė „Gama“15. Visų pirma, nuotraukose 
yra įamžinta nemažai minėtų įmonių, fabrikų 

ar kombinatų pastatų, patalpų, to meto naujų 
įrengimų. Kiekvienas didesnis to meto įvykis, 
toks kaip naujas gamyklos korpusas ar tech-
niniai pasiekimai, būdavo plačiai pristato-
mas spaudoje su nuotraukomis ir aprašymais. 
Įamžintuose kadruose matyti ir naujos įmo-
nių ar fabrikų darbuotojų gerovei pritaikytos 
patalpos, poilsio kambariai, net pirtys su ba-
seinais. A. Žukauskas fotografavo ir maisto, 
buities prekių ar specializuotas parduotuves, 
taip pat knygynus, restoranus, kavines, barus. 
Nuotraukose užfiksuoti jų pastatai, interjerai, 
įranga, baldai, prekės, darbuotojai, kartais ir 
pirkėjai ar klientai. Tokius fotoreportažus fo-
tografas neretai darydavo jų atidarymo proga, 
kad būtų galima pristatyti visuomenei naujai 
atvertą objektą. Žinoma, tokiose fotografijose 
yra matoma tik gražioji to dalis – nauji pastatai, 
įspūdį keliantys to meto interjerai, parduotuvių 
lentynose tvarkingai išdėlioti negausūs pre-
kių kiekiai, gražiai apsirėdęs ir paslaugiai nu-
siteikęs aptarnaujantis personalas, patenkinti 
pirkėjai ir klientai. A. Žukausko fotografijose 
neatsispindi kitos to meto realybės – eilės prie 
prekių, pustuštės maisto prekių lentynos ir kiti 

il. 3

1-osios skalbyklos
lyginimo ceche Kaune

1981 m. liepos 2 d.

il. 4

„Girstupio“ restorano
interjeras Kaune

1979 m. vasario 12 d.

15 Pagal BPĮ Reklamos biuro užsakymų knyga. Monikos Gineikienės 
asmeninis archyvas.
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reiškiniai, kurių, savaime suprantama, spau-
doje ar kitur viešai nebuvo galima publikuoti. 
Remdamasis interviu su garsiu fotografu Romu-
aldu Rakausku, dirbusiu ir fotokorespondentu 
keliuose leidiniuose, V. Michelkevičius primena, 
kaip tais laikais neužtekdavo nuvažiuoti į įvykio 
vietą ir užfiksuoti, reikėjo stengtis atvaizdą su-
konstruoti taip, kad būtų slepiamas skurdas ir at-
skleidžiami optimistiniai temos aspektai16.

Kaip rašoma laikraščio „Už gražią buitį“ 
straipsnelyje „Fiksuojant buities tarnybos aki-
mirkas“, redakcijos darbuotojai iš anksto ap-
tardavo temas, kurias būdavo būtina paliesti, 
numatydavo įmones, kuriose reikėtų apsilan-

kyti, sužinodavo gamybos pirmūnų, socialisti-
nio lenktyniavimo nugalėtojų pavardes17. Tad 
A. Žukausko darbas buvo fotografuoti ne tik 
pastatus, jų interjerus, bet ir darbuotojų por-
tretus. Jis keliaudavo į susivienijimui „Aušra“ 
priklausiusias įmones, fabrikus ar kombinatus, 
kad galėtų įamžinti jų darbuotojus, vadovus 
savo darbo vietose. Autoriaus fotografuoti dar-
buotojai buvo parinkti neatsitiktinai – dažniau-
siai tai pripažinti darbo pirmūnai, socialistinio 
lenktyniavimo prizininkai. Neretai jų padarytų 
portretų kitose pusėse fotografas užrašyda-
vo darbuotojo pavardę ir pasiekimus. Žinoma, 
tokie portretai buvo spausdinami laikraštyje 

il. 5

Radijo techninių patarnavimų
įmonės „Gama“ darbuotojai

1980 m. sausio 25 d.

16 Michelkevičius, V. LTSR fotografijos meno draugija – vaizdų gamybos tinklas, p. 211.
17 Fiksuojant buities tarnybos akimirkas. Už gražią buitį, Nr. 23(500), 1984 m. birželio 15 d., p. 2.
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„Už gražią buitį“, galbūt kabinami darbovietės 
skelbimų lentose. Neretai, kad nuotrauka ne-
būtų statiška, fotografas režisuodavo vaizdą su 
portretuojamu asmeniu, imituodamas neva jis 
buvo užkluptas paties darbo procese. Taip fabri-
kų darbininkai, įmonių darbuotojai atvaizduoti 
su įrankiais ar susikaupę stebintys gamyklos 
įrengimus. Režisuojamą kadrą buvo sunku pa-
slėpti, kai fotografuoti tuo metu aukštas parei-
gas užimantys darbuotojai, vadovai. Labai daž-
nas nuotraukose pasikartojantis siužetas – kai 
direktorius ar vadovas, vadovė, buhalterė dirba 
kabinete prie darbo stalo, kalba telefonu ar prie 
didelio stalo su kolegomis aptarinėja svarbius 

klausimus. To paties darbuotojo ar grupinių 
darbuotojų nuotraukų daryta nemažai: vie-
noje nuotraukoje žmogus pozuoja laikydamas 
telefono ragelį, kitoje – rankose laiko rašiklį, 
dar kitoje – diskutuoja su kolegomis. To paties 
žmogaus portretinių nuotraukų fotografas da-
rydavo ne vieną ar dvi, o kur kas daugiau. Tokie 
pasikartojantys ar panašūs kadrai ir yra viena iš 
priežasčių, kodėl tokie dideli yra A. Žukausko 
nuotraukų kiekiai. Tad jo darytuose portretuose 
galima įžvelgti, kaip stengtasi „teisingai“ įam-
žinti tam tikrų profesijų atstovus, kaip norėta 
parodyti etaloninį jų įvaizdį. Margarita Matuly-
tė mini, kad sovietiniam piliečiui buvo siūlomi 

il. 6

Fabriko „Mada“
darbuotojo
portretas

1979 m. spalio 8 d.
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jo pavyzdiniai etalonai, portretuose įkūnijami 
sovietinio mokslininko, rašytojo, darbininko, 
valstiečio, kario, pionieriaus ir kiti įvaizdžiai18. 
Be to, prie viso įvaizdžio kūrimo, kas labai maty-
ti ir A. Žukausko nuotraukose, labai prisidėdavo ir 
portretuojamų asmenų turimi darbo įrankiai, ku-
rie, anot M. Matulytės, pabrėžia atstovavimą tam 
tikrai visuomenės grupei, piliečių kategorijai19.

Kita A. Žukausko fotografijų tema – tai tų pa-
čių įmonių ir fabrikų kolektyvų veikla po darbo ar 
ne darbo vietoje. Pristatant visuomenei tai, ko-
kiomis smagiomis veiklomis užsiima darbo ko-
lektyvai laisvalaikiu, yra padaryti pluoštai įvairių 
susibūrimų gamtoje, stovyklų, sporto renginių 
nuotraukų. Viena tokių – Kauno 2-osios maist-
prekybos sporto šventė, kur dalyvaudavo ne 
tik darbuotojai, bet ir jų šeimos nariai. Tokiose 
šventėse viena iš veiklų būdavo sporto rungtys, 
vykdavo komandų prisistatymai su išskirtinė-
mis aprangomis, kaukėmis, taip pat su daino-
mis, šūkiais, plakatais ar vaišėmis. Kita veikla 
po darbo – tai įvairios talkos, kur kolektyvams 

būdavo svarbu, net privaloma dalyvauti. Foto-
grafijose A.  Žukauskas įamžino aplinkos tvar-
kymo talkas prie įmonės ar fabriko pastatų, 
žaliosiose miesto erdvėse, taip pat medžių so-
dinimo, net administracijos pastato langų valy-
mo. Žinoma, tai turėdavo užfiksuoti fotografas, 
nes šios nuotraukos, be abejo, buvo publikuo-
jamos laikraštyje kaip parodomasis, svarbus ir 
įkvepiantis pavyzdys kitiems.

A. Žukauskas fotografavo ir patį Kauną, 
svarbius jo pokyčius, statybas. Šio miesto, ku-
riame gyveno ir pats autorius, fotografijų yra 
nemažai, tačiau tai tik mažesnioji visos ko-
lekcijos dalis. Tarsi norėtųsi, kad A. Žukauskas 
būtų daugiau dėmesio skyręs besikeičiančiam 
Kaunui, kaip yra Kauno miesto muziejuje sau-
gomoje fotografo Stanislovo Lukošiaus pana-
šaus laikotarpio nuotraukų kolekcijoje. S. Lu-
košius visą savo kaip fotografo dėmesį buvo 
nukreipęs būtent į miesto fiksavimą, jo sparčiai 
kaitai įamžinti20. Nors šio autoriaus nuotraukų 
kolekcija, palyginti su A. Žukausko, yra gero-

il. 7

Fabriko „Tauras“
darbuotojų kolektyvinė
talka (valomi pastato
langai) Kaune

1977 m. balandžio 16 d.

18 Matulytė, M. Nihil obstat. Lietuvos fotografija sovietmečiu. Vilnius: 
Vilniaus dailės akademijos leidykla. 2011, p. 150.
19 Ten pat, 151.

20 Pagal parodos katalogą „Sovietmečio Kaunas 1955–1975 m. Iš fotografo 
S. Lukošiaus archyvo = Kaunas in Soviet times: 1955–1975. From photogra-
pher S. Lukošius archives“. Kauno miesto muziejus. Kaunas, 2012.
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kai mažesnė, tačiau indėlis fiksuojant miestą 
yra nepalyginti reikšmingesnis. Grįžtant prie 
A. Žukausko, ir jo kolekcijoje yra reikšmingų 
Kauno kadrų. Juose galima matyti besikeičian-
tį miestą su statomais ar naujai pastatytais vi-
suomeniniais, administraciniais ir gamybiniais 
pastatais, naujais daugiabučių rajonais, naujai 
rekonstruojamomis ar rekonstruotomis gatvė-
mis. Pristatant fotografo reportažus iš statybų 
aikštelių, iš visuomeninių pastatų norėtųsi iš-
skirti M. Žilinsko dailės galerijos ir buitinių pa-
tarnavimų komplekso, vėliau, nepriklausomy-
bės laikotarpiu, geriau žinomo kaip laisvalaikio 
centro „Undinė“, statybas.  A. Žukausko dėme-

sio sulaukė ir pradėtos Požėlos rajono partijos 
komiteto priestato statybos J. Gruodžio gatvė-
je, kur jo vieta tuo metu buvo specialiai parinkta 
taip, kad galėtų užstoti nuo gatvės matomą Šv. 
Gertrūdos bažnyčią21. Gerai kauniečiams ži-
nomo prekybos centro „Merkurijaus“ vietoje 
Laisvės alėjoje iki 1975  m. stovėjo carinio lai-
kotarpio pastatai, kuriuos minėtais metais fo-
tografas dar spėjo įamžinti prieš pat griaunat 
ir jau atliekant griovimo darbus. Kitas svarbus 
užfiksuotas to meto XX a. 9 deš. pokytis mies-
te – tai Senamiesčio požeminės perėjos staty-
ba, taip pat Vilniaus gatvė prieš rekonstrukciją, 
jos metu ir pabaigus rekonstrukcijos darbus. 

il. 8

M. Žilinsko dailės
galerijos statybos Kaune

1985 m. liepos 16 d. 

21 Apie statomą Požėlos rajono partijos komiteto priestatą J. Gruodžio 
gatvėje ir Šv. Gertrūdos bažnyčią. Prieiga per internetą: https://www.
lrt.lt/mediateka/irasas/2000191957/7-kauno-dienos-kaunieciu-issau-
gota-baznycia-ledines-eketes-dziaugsmai-ir-teatro-mokyklele.
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il. 9

Universalinės
parduotuvės
„Merkurijus“
statybos pradžia 
Laisvės alėjoje
Kaune

1975 m. spalio 7 d. 

il. 10

F. Dzeržinskio ir K. Poželos gatvių,
Raudonosios Armijos prospekto ir
Laisvės alėjos sankryža Kaune

1979 m. rugsėjo 4 d. 
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Visi šie fiksuoti pasiekimai, be abejo, buvo pu-
blikuojami laikraštyje „Už gražią buitį“, galbūt 
ir kituose leidiniuose. Tačiau ne mažiau svar-
bu ir nuotraukose matomas kasdienis miesto 
gyvenimas: kaip praėjusio amžiaus 7–9 deš. 
atrodė Kauno senamiestis, Naujamiestis, kiti 
rajonai, įvairios gatvės, aikštės, atskiri pas-
tatai, kokios buvo parduotuvių, kavinių ir kitų 
įstaigų iškabos, vitrinos, kokios buvo to meto 
skelbimų lentos, paminklai, skulptūros, barel-
jefai, miesto želdiniai, gatvių šviestuvai, fon-
tanai, kaip atrodė įamžinti praeiviai, jų apran-
ga, kokios buvo visuomeninės ir individualios 
transporto priemonės ir daug kitų to meto 
mažiau ar daugiau pastebimų ženklų. Daugelio 
jų, kasdien matytų ir įprastų dalykų, šiandien 
mieste jau nebematome – tai jau istoriniai 
kadrai. Labai įdomūs nekasdieniai Kauno ka-

drai yra iš 1967 m. patvinusios Laisvės alėjos ir 
gretimų jai gatvių. Iš fotografijų matyti, kad po 
didžiulės liūties potvynis buvo nemažas: visiš-
kai apsemta Laisvės alėja, apsemtos patalpos, 
žmonės, palypėję ant Centrinio pašto pastato 
laiptų ir negalintys niekur eiti. Nuotraukose 
matosi ir kitą dieną, jau atslūgus potvyniui, 
likviduojami jo padariniai: valomos buvusios 
apsemtos patalpos, išvežamas iš patalpų van-
dens sugadintas inventorius, ant tvorų džio-
vinami drabužiai, pastatų kiemuose matyti 
purvo sankaupos. Patvinusi Laisvės alėja, ma-
tyt, buvo neretas reiškinys sovietmečiu, nes 
yra nuotraukų ir iš vėlesnių metų, kaip, pavyz-
džiui, patvinusi pagrindinė Kauno gatvė ties 
universaline parduotuve „Skalsa“.

A. Žukausko nuotraukose yra ir linksmesnių 
įvykių, užfiksuotų centrinėse miesto gatvėse. 

il. 11

Potvynis Laisvės alėjoje Kaune: žmonės
susibūrę ant Centrinio pašto laiptų

1967 m. gegužės 23 d.
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Visų pirma, tai įvairios mugės, vykusios Lais-
vės alėjoje ir Vilniaus gatvėje. Jos buvo orga-
nizuojamos tiek pavasarį, tiek vasarą, tiek ru-
denį. Pastaroji, žinoma, vadindavosi Rudens 
gėrybių muge. Žiemą taip pat būdavo rengia-
mos mugės, tik patalpose ir ne tokios didelės. 
Viena tokių – Naujametinė mugė buitinių pas-
laugų centre „Viešnagė“. A. Žukauskas yra už-
fiksavęs ir miesto gatvėse rengtų mugių metu 
vykusius renginius, pasirodymus, koncertus. 
Žinoma, būdamas laikraščio „Už gražią buitį“ 
fotografu, įamžindavo susivienijimui „Aušra“ 
priklausiusių įvairių įmonių ar fabrikų sten-
dus, prekystalius su jų pristatoma produkcija 

ir gaminiais. Kai kurie jų itin įspūdingi, pvz., 
prekybos centro „Girstupis“ reklaminis sten-
das-laivas, aprangos berniukams parduotuvės 
prekybinis stendas-karieta ar kaip iš pasakos 
nužengusi prekybinė palapinė su užrašu „Ma-
tijošiaus pyragas“. Dar iš nuotraukų matyti, 
kad itin gausaus susidomėjimo buvo sulaukęs 
fabriko „Mada“ aprangos kolekcijos pristaty-
mas šalia siuvimo cecho pastato Laisvės alė-
joje. Beje, pastarasis fabrikas ir jo produkcija 
sulaukė didelio A. Žukausko dėmesio, jis pa-
darė didžiulius kiekius nuotraukų iš jau minėtų 
mados pristatymų, modelių portretų ar vaizdų 
iš paties fabriko su įamžintais jo darbuotojais. 

il. 12

Prekybos centro „Girstupis“
reklaminis stendas-laivas
Kauno mugėje Laisvės alėjoje

1983 m. rugsėjo 23 d.  

il. 13

Fabriko „Mada“ moteriškos laisvalaikio
aprangos pristatymas senojoje
Nemuno prieplaukoje Kaune

XX a. 8-9 deš. 
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il. 14

Panemunės rajono
prisistatymas
Spalio revoliucijos
minėjimo parade
K. Donelaičio
gatvėje Kaune

1980 m. lapkričio 7 d.



219

Kita A. Žukausko fotografijų tema – tai įvai-
rūs to meto paradai, įvairių delegacijų sutiki-
mai, suvažiavimai, posėdžiai. Kaip laikraščio 
„Už gražią buitį“ fotografas jis turėjo fiksuoti 
tokių renginių akimirkas, susijusias su įvairių 
įmonių, fabrikų, susivienijimų veikla. Žiūrint iš 
šių dienų perspektyvos, labiausiai neįtikėtinai 
atrodo Gegužės 1-osios ir Spalio revoliucijos 
minėjimo paradai, vykę K. Donelaičio gatvėje 
Kaune. Iš fotografijų matyti, kad tuo laiku bū-
davo uždaroma visa gatvė, jos šonuose pasta-
tomos tribūnos svarbiems aukšto rango postus 
užimantiems parado stebėtojams, miesto sve-
čiams. Nuotraukose užfiksuotos centrine Kauno 
gatve einančios, dažnai ir ne savo noru, minios 
žmonių su vėliavomis ir plakatais, lėtai judan-
tys išpuošti automobiliai, platformos. Parade 
prisistatydavo įmonės, gamyklos, kombinatai 
ar net Kaune buvę trys administraciniai rajo-
nai – Lenino, Panemunės ir Požėlos. Kiekvie-

nas jų stengdavosi prisistatyti kuo sumaniau, 
vizualiai patraukliau. Kita dalis nuotraukų – tai 
įamžintos atvykusios delegacijos iš Lietuvos 
komunistų partijos Centro komiteto, taip pat 
valdžios ar įmonių ir fabrikų atstovai iš kitų Lie-
tuvos miestų, Sovietų Sąjungos respublikų, so-
cialistinio bloko šalių, miestų partnerių. Nere-
tai svarbiuose to meto įvykiuose dalyvaudavo ir 
tuometinis LKP CK sekretorius Algirdas Myko-
las Brazauskas. A. Žukauskas yra padaręs daug 
nuotraukų iš susivienijimui „Aušra“ priklau-
siusių įmonių ar fabrikų posėdžių, aptarimų, 
konkursų. Iš fotografo darytų vaizdų skaičiaus 
šia tema matyti, kad tokie renginiai buvo labai 
dažni ir buvo organizuoti siekiant aptarti praė-
jusius ar ateinančius metus, pristatyti penkme-
čio planus, įvertinti pasiekimus ar vadinamojo 
socialistinio lenktyniavimo rezultatus, taip pat 
pristatyti naują produkciją, išrinkti geriausius 
gaminius, paminėti jubiliejinius įmonės, fabri-
ko ar sovietų valdžios Lietuvoje metus. Iš foto-
grafijų matome, kad tokiomis progomis būda-
vo apdovanojami darbuotojai, vadovai už darbo 
rezultatų pasiekimus ar už konkursinius laimė-
jimus. Jiems būdavo įteikiamos menkavertės 
moralinio skatinimo priemonės, tokios kaip 
medaliai, ženkliukai, statulėlės. Įvairūs kon-
kursai su vertinimo komisijomis būdavo labai 
dažni, varžytasi nuo geriausio gaminio iki gra-
žiausios šukuosenos ar net geriausios skalbė-
jos titulo. Ir galiausiai beveik kiekvienas tokio 
renginio, konkurso, posėdžio ar svarbių svečių 
priėmimo fotoreportažas neapsieidavo be bal-
tomis staltiesėmis nuklotų, gausiai maistu ir 
alkoholiniais gėrimais nukrautų stalų.

Vėliausiai A. Žukausko darytos fotografijos 
datuojamos 1989 metais. Peržiūrėjus dary-
tų nuotraukų datas, matyti, kad ties minėtais 
metais tarsi nutrūksta visa A. Žukausko darbi-
nė ir kūrybinė veikla. Deja, ir pačių 1989 m.  – 
Lietuvos atgimimo laikotarpio – fotografijų 
kolekcijoje yra labai nedaug. Pastebėta, kad 
jų metu darytų nuotraukų temos kardinaliai 
pasikeitė. Viena tokių – tai 1989 m. vykęs Va-
sario 16-osios minėjimas Kaune. Panašu, kad 
tai jau ne laikraščio „Už gražią buitį“ redakci-
jos paliepimu darytas reportažas, fotografas 
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šį įvykį įamžino jau savo iniciatyva. Viename 
iš vėliausiai darytų fotoreportažų įamžintas 
Vasario 16-osios išvakarėse Kauno Aukštų-
jų Šančių karių kapinėse vykęs pirmasis viešas 
šventės minėjimas sovietų okupuotoje Lietu-
voje, pagerbiant už Lietuvos nepriklausomybę 
žuvusius savanorius22. Keliose nuotraukose 
įamžintas Vasario 16-osios šventės proga pa-
puoštas Kauno valstybinio muzikinio teatro 
pastatas ir jame vykęs minėtai datai paminėti 
skirtas Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Seimo 
trečiasis neeilinis posėdis23. Iš fotografijų ma-
tyti, kad 1989 m. Vasario 16-osios dieną eise-
noje nuo senamiesčio pusės iki karo muziejaus 
sodelio buvo nešamas bažnyčioje pašventintas 
paminklinis akmuo į vietą, kur stovėjo pamin-
klas Žuvusiems kovose dėl Lietuvos nepriklau-
somybės24. Taip pat tą šventinę dieną karo mu-
ziejaus sodelyje, dabartinėje Vienybės aikštėje 
ir K. Donelaičio gatvėje Kaune buvo susirinkusios 
minios žmonių su jau tuo metu sovietų valdžios 
oficialiai pripažintomis Lietuvos trispalvėmis. 
Tąkart vyko atstatyto skulptoriaus Juozo Zikaro 
„Laisvės“ paminklo pašventinimo ir atidengi-
mo iškilmės25. Tais pačiais 1989 m. A. Žukaus-
ko daryta ir kita fotografijų grupė – tai Kovo 
8-osios – Tarptautinės moters dienos proga 
vykusi tam tikra protesto eisena Kauno mies-
to centrinėmis gatvėmis. Iš nuotraukų matyti, 
kad didžioji dalis eisenoje Laisvės alėja ir Vil-
niaus gatve su plakatais dalyvavusių žmonių 
buvo moterys. Tai buvo tarsi pirmoji protesto 
akcija už moterų teises, tačiau neišvengiamai 
tai buvo pasisakymas ir už Lietuvos nepriklau-
somybę. Fotografijose matosi plakatai su šū-
kiais ir piešiniais apie moterų teisių problemas, 
apie valdžios nesirūpinimą žmonėmis ir didžiulį 
norą būti nepriklausomiems nuo Maskvos: „Vi-
sam pasauly moterys, o mes tarybinės“, „Vasa-
rio 23 – rekrūtų diena“, Kovo 8-oji – tarybinių 
vergių diena“, „Vaikų negimdysiu  – socializmą 

statysiu“, „Esu laiminga, kaip kariamas šuo“, 
„Noriu būti moterimi visada, ne tik Kovo 8-ąją“ 
ar tokie, kaip „Balsuokime už sąjūdžio remiamus 
kandidatus“, „Mėsa Maskvai – kanopos mums“, 
„Skalbiame be muilo, valome dantis be pastos. 
Kiek ilgai?“, „Genocidui Lietuvoje – ne“, „Valdžios 
pažadai – šakėm ant vandens rašyti...“ ir kiti. 

Žinoma, vertingų A. Žukausko fotografijų temų 
būtų galima atrasti ir daugiau, nes aptartos tik tos, 
kurios labiausiai išsiskiria. Vis dėlto, kad ir kiek 
apžvelgtume teminių nuotraukų grupių, visos jos 
susiveda į keletą to meto socrealizmo principų. 
Vienas tokių – fotoaparatu fiksuojant realybę, 
iš tiesų svarbiausia buvo ne pats fiksavimas, 
bet situacijos ir temos pasirinkimas, remiantis 
ir ideologinėmis nuostatomis26. Taip pat, anot 
E. Grigoravičienės ir V.  Michelkevičiaus įžvalgų 
apie to meto fotografiją ir jai artimą vaizduo-
jamąjį meną – tapybą, greta istorinio ir revo-
liucinio teminio paveikslo gerai buvo vertintas 
buitinis teminis paveikslas bei jo potemės  – 
„kolūkinė“ ir „pramoninė“, o pagrindiniai te-
minio paveikslo objektai buvo darbas, šventė 
ir poilsis27. Būtent šiuos paminėtus to meto 
vaizduojamojo meno kūrimo principus, temas, 
potemes ir pagrindinius vaizdavimo objektus 
labiausiai ir matome A. Žukausko nuotraukose. 
Jis, kaip ir daugelis to meto fotografų, norėda-
mas viešai publikuoti savo darbus, turėjo taiky-
tis prie tam tikrų to meto aplinkybių. Nepaisant 
to, ši fotografo kruopščiai rinkta ir tvarkyta ko-
lekcija – tai labai gausus neretai ir pagražintos 
sovietmečio kasdienybės archyvas, kuris, kaip 
istorinis, vizualinis tyrimo objektas, yra ir bus 
svarbus Lietuvai. Ir, be abejo, kadangi šįkart 
straipsnyje buvo remtasi tik dalimi fotografo 
Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muzie-
juje esančio A. Žukausko rinkinio, dar daug nau-
jos medžiagos bus galima atrasti ir susipažinti, 
kada bus galutinai pabaigta tvarkyti gausiausia 
muziejaus vieno autoriaus kolekcija.

22 Pagal Lietuvos ypatingojo archyvo parengtą virtualią parodą Va-
sario 16-osios minėjimas sovietinėje Lietuvoje. Prieiga per internetą: 
https://virtualios-parodos.archyvai.lt/lt/virtualios-parodos/34/
vasario-16-osios-minejimas-sovietineje-lietuvoje-lya/exh-62. Pagal 
„Lietuva, Nepriklausomybės šventė: pirmoji diena. Čia ilsis Tavo Sū-
nūs, Tėvyne...“ Kauno tiesa, Nr. 40(12824), 1989 m. vasario 16 d., p. 1.
23 Pagal Lietuvos ypatingojo archyvo parengtą virtualią parodą Va-
sario 16-osios minėjimas sovietinėje Lietuvoje. Prieiga per internetą: 
https://virtualios-parodos.archyvai.lt/lt/virtualios-parodos/34/va-
sario-16-osios-minejimas-sovietineje-lietuvoje-lya/exh-62. Pagal „Lie-

tuva, Nepriklausomybės šventė: pirmoji diena. Iškilmingas Sąjūdžio 
Seimo posėdis Kaune“. Kauno tiesa, Nr. 40(12824), 1989 m. vasario 
16 d., p. 2.
24 Pagal „Lietuva, Nepriklausomybės šventė: antroji diena. ...Laisvės ne-
vertas, kas negina jos“. Kauno tiesa, Nr. 41(12825), 1989 m. vasario 17 d., 
p. 1-2.
25 Ten pat.
26 Michelkevičius, V. LTSR fotografijos meno draugija – vaizdų ga-
mybos tinklas, p. 211.
27 Ten pat, p. 213.
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