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muziejininko  
Vito Valatkos 
rašytinis  
palikimas – jau 
prieinamas  
visiems
Danutė MUKIENĖ

2007  m. sausio 26 d. sukako  
 80 metų, kai gimė Vitas 

Valatka, muziejininkas, archeologas, 
daugelį metų garsinęs žemaičių kraštą 
ir Telšiuose esantį Žemaičių muziejų 
„Alka“. Šie metai paženklinti ir liūdna 
sukaktimi – rugpjūčio 23 d. sukaks  
30 metų, kai V. Valatka mus paliko.

R engiantis šioms sukaktims, prieš kelerius metus Žemaičių  
 muziejus „Alka“, bendradarbiaudamas su Žemaičių 

akademija ir Regionų kultūrinių iniciatyvų centru, parengė 
leidybos projektą, kurio pagrindinis tikslas buvo padaryti 
visuomenei prieinamą gausų ir iki šių dienų didelę išliekamąją 
vertę turintį, tačiau plačiajai visuomenei mažai žinomą Žemaičių 
muziejaus „Alka“ moksliniame archyve saugomą Vito Valatkos 
rašytinį palikimą.

Pirmiausia ši medžiaga buvo susisteminta, vėliau atrinkti ver-
tingiausi, spausdinti skirti darbai ir nutarta juos paskelbti kny-
goje. Kol buvo surasta lėšų tokiam leidiniui išleisti, dalis tekstų 
buvo parengta ir paskelbta muziejaus interneto leidinio (interneto 
prieiga http://zam.mch.mii.lt) skyriuje „Mokslas ir švietimas“, kur 
juos galima skaityti ir dabar.

2005 m. išleista V. Valatkos rašytinio palikimo pirmoji dalis 
(straipsniai archeologijos tema), o 2007 m. sausio pradžioje, 
pažymint Žemaičių muziejaus „Alka“ įkūrimo 75-metį ir vieno 
iš jos buvusių direktorių V. Valatkos gimimo 80-ąsias metines, 
skaitytojai sulaukė ir antrosios knygos, į kurią įtraukti svarbiau-
si V. Valatkos darbai muziejininkystės, etnografijos, kraštotyros 
temomis, taip pat dienoraščių fragmentai, poezija, miniatiūros 
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proza. Šis leidinys, kaip ir pirmasis, gausiai iliustruotas paties  
V. Valatkos nuotraukomis.

Dvitomio pagrindinė sudarytoja ir leidybos vadovė – Lietuvos 
dailės muziejaus Skaitmeninių leidinių centro vedėja ir žurnalo 
„Žemaičių žemė“ redaktorė Danutė Mukienė. Rengiant spaudai 
rašytinį palikimą daug prisidėjo ir V. Valatkos žmona, Žemaičių 
muziejaus „Alka“ archeologė Laimutė Valatkienė.

V. Valatka gimė Plungės rajono Keturakių kaime, valstiečių šei-
moje. Pradžios mokyklą baigė Keturakiuose. Istorija ir archeolo-
gija susidomėjo jaunystėje. Nuo vaikystės jį supo piliakalniais, 
alkakalniais, pilkapiais nusėtos Žemaitijos apylinkės, netikėčiau-
siose vietose atsitiktinai surandami senovę menantys daiktai. Pir-
mieji jų Vitui į rankas pakliuvo dar tada, kai jis, vaikas būdamas, 
su bendraamžiais paskui bandą lakstė. Vėliau jo dėmesį buvo 
prikausčiusios Petro Tarasenkos knygos. Kad kartais „savaime 
iš žemės išlendantys ietigaliai, segės ir sagtys“ iškalbingi ir 
svarbūs norint geriau pažinti krašto istoriją, jis sužinojo perskai-
tęs senienas rinkusio ir jas tyrinėjusio kunigo Juozo Žiogo, iki  
1905 m. dirbusio Medingėnų bažnyčioje, knygelę. 

Antrojo pasaulinio karo metais V. Valatka mokėsi Plungės ir 
Telšių gimnazijose, įstojo į Telšių kunigų seminariją. Dvidešimties 
neturintis V. Valatka, jau pirmaisiais metais studijuodamas kuni-
gų seminarijoje, suabejojo, ar dvasininko kelias – jo pašaukimas, 
todėl, nuvildamas artimuosius, studijas seminarijoje nutraukė. 
Įsidarbino mokytoju kaime, dirbo bibliotekoje. 

1947 m. balandžio mėnesį Telšių Žemaičių muziejui „Alka“ 
pradėjo vadovauti Bronius Švėgždavičius. Jis subūrė kūrybingą 
muziejininkų komandą. 1947-ųjų rudenį dirbti į muziejų buvo pa-
kviestas ir V. Valatka. Jam buvo patikėtos muziejaus fondų saugo-
tojo, vėliau – vyresniojo mokslinio bendradarbio pareigos. 

V. Valatka dirbo ir mokėsi, daugiausia savarankiškai. 1957 m. 
jis Vilniaus universitete neakivaizdžiai pradėjo studijuoti istoriją. 
Pablogėjus sveikatai, IV kurse studijas nutraukė. Širdies liga vė-
lesniais metais jį kamuodavo nuolat, tačiau, praėjus krizėms, kib-
davo į darbą. 

Lietuvoje V. Valatka labiausiai buvo žinomas kaip archeologas. 
Jo mokytojas buvo Adolfas Tautavičius. Vėliau jis tyrinėjo V. Va-
latkos darbus, parengė jo 1948–1979 m. bibliografiją. 1996 m. 
„Baltų archeologijos“ žurnale (Nr. 2, p. 6–7) A. Tautavičius rašė: 
„V. Valatka negalėjo atsidėti tik archeologijai. Jis buvo ir muzie-
jininkas. Muziejininkystės, kaip ir archeologijos, teko mokytis. 
Mokėsi iš savo kolegų, ypač vertino tuo metu Kretingoje dirbusį 
Kraštotyros muziejaus direktorių Juozą Mickevičių, kraštotyrinin-
ką, ypač gerai pažinojusį kaimo buitį, Igną Jablonskį“. 
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V. Valatka daug dėmesio skyrė žvalgomiesiems Žemai-
tijos piliakalnių ir alkakalnių tyrimams, organizuodavo 
archeologines ekspedicijas, rūpindavosi kultūros pa- 
veldo objektų, ypač kapinynų, apsauga, rengdavo muziejaus 
ekspozicijas, parodas, sukūrė ekspozicijas „Alkos“ muziejaus 
filialuose – Žemaitės gimtinėje Bukantėje, Paragiuose, prisi-
dėjo kuriant muziejus Pievėnuose, Židikuose. Jis buvo vienas 
iš iniciatorių ir steigiant Telšiuose Žemaitijos kaimo buities mu-
ziejų, kartu su kitais Kultūros ministerijos 1963 m. sudarytos  
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Written Heritage of the Archaeologist and Museum Staff Vi-
tas Valatka is already Accessible to Everyone
Danutė MUKIENĖ

The Samogitian Museum “Alka”, in cooperation with the 
Samogitian Academy and the Center of Regional Cultural 
Initiatives, have developed a publication project aiming to 
make the written heritage of Vitas Valatka accessible to the 
society at large. The heritage stored at the scientific archive 
of the Samogitian Museum “Alka” is abndant and has a high 
permanent value up to these days, however, is little known to 
the wide public. 

The first volume of Vitas Valatka written heritage (articles on 
archaeology) was published in 2005, and the second volume 
was presented to the readers in early January, 2007, when 
the Samogitian Museum “Alka” celebrated its 75-th anni-
versary and the 80-th birth anniversary of Vitas Valatka, one 
of its former directors. The second book included the most 
important works by Vitas Valatka on museology, ethnography, 
regional studies, and fragments from diaries, poetry, and 
miniature prose. Just like the first publication this one is 
abundantly illustrated with Vitas Valatka’s photographs.

komisijos nariais (V. Miliumi, K. Čerbulėnu, V. Žilėnu, M. Černiaus-
ku, B. Švėgždavičiumi) atrinko trobesius, kitus eksponatus, skir-
tus šiam muziejui. 1952 m. V. Valatka „Alkos“ muziejuje pradėjo 
kaupti mokslinį archyvą. Tuo pat metu jis buvo daugelio Žemaitijo-
je organizuojamų etnografinių, kompleksinių kraštotyrinių ekspe-
dicijų dalyvis. Jo rūpesčiu 1975-aisiais muziejuje pradėti rengti 
kamerinės muzikos koncertai. V. Valatka vienas pirmųjų Lietuvoje 
pradėjo rūpintis ir kilusio iš Šarnelės poeto Vytauto Mačernio at-
minimo įamžinimu, jo kūrybos puoselėjimu. 

Iš jo mokėsi daugelis muziejininkų, kraštotyrininkų, archeolo-
gų, tarp jų ir Algirdas Girininkas, Adomas Butrimas, Konstantinas 
Bružas, Jonas Andriusevičius, Antanas Jonušas, Kazimieras Bla-
žys, Laimutė Valatkienė ir kiti. 

Savotiška V. Valatkos, kaip muziejininko, 20 metų darbo ata-
skaita tapo 1968 m. „Alkos“ muziejuje atidaryta jo parengta 
pirmykštės bendruomenės ir ankstyvojo feodalizmo laikotarpio 
ekspozicija. Jo ekspozicinio darbo patirtis susisteminta 1979 m. 
pirmame žurnalo „Muziejai ir paminklai“ numeryje išspausdinta-
me straipsnyje „Muziejininkas ir ekspozicija“. Jis kaip metodinė 
medžiaga vertingas ir šiandien ekspozicijas rengiantiems muzieji-
ninkams, kuriuos V. Valatka vadina kūrėjais. Toks muziejininkas, 
anot jo, „kaip ir dailininkas, rašytojas ar kompozitorius, nori lan-
kytojui ką nors pasakyti, pasakyti tai, ką subrandina savo širdyje 
studijuodamas epochos šaltinius, literatūrą, stebėdamas gamtą. 
Grupuodamas eksponatus, sudarydamas jų komplektus, muzieji-
ninkas stengiasi ne tik išdėstyti faktus, bet kartu perteikti ir savo 
požiūrį, savo neišsakytą, pasąmonėje glūdėjusią mintį. Jis ekspo-
natus komplektuose numato taip išdėstyti, kad jie geriausiai at-
skleistų tai, kuo gyvena ekspozicijos rengėjas, tai, kaip jis vertina 
epochos reiškinius, ir taip pateikti, kad būtų sudaryta erdvė net 
muziejaus lankytojo minčiai“. 

Žemaičių muziejus „Alka“ XX a. šeštajame–aštuntajame de-
šimtmetyje tarp periferijos muziejų buvo vienas ryškiausių. Jis iš-
siskyrė ne tik turtingais rinkiniais, bet ir gerai organizuojamomis 
parodomis, mokslo tiriamąja veikla. V. Valatkos iniciatyva  
1955 m. Telšių muziejuje įdiegta nauja eksponatų aprašymo  
forma – moksliniai eksponatų pasai, kurie sulaukė Lietuvos mu-
ziejininkų pritarimo ir daugelyje muziejų yra rašomi iki šiol. V. Va-
latka tokiuose pasuose išsamiai yra aprašęs 29 vertingus žemai-
čių muziejaus „Alka“ eksponatus. 

1959 m. pavasarį Lietuvos muziejininkų seminaras buvo su-
rengtas Telšių kraštotyros muziejuje (taip žemaičių muziejus 
„Alka“ vadinosi 1948–1988 m.). V. Vaitekūnas antroje V. Valatkos 
knygoje spausdinamuose prisiminimuose nurodo, kad vieta se-
minarui surengti buvo pasirinkta neatsitiktinai: „Tada jau akivaiz-
džiai buvo įsitikinta, kad V. Valatkos metodika, taikoma rengiant 
ekspozicijas, yra teisinga (ekspozicijos tematika, apipavidalini-
mas, masinis propagandinis darbas ir kt.). Buvusios Sovietų Są-
jungos kultūros ministerija tada Telšių kraštotyros muziejui įteikė 
diplomą (pirmajam iš Lietuvos muziejų). Visi tuomet supratome, 
kad tai didelis V. Valatkos ir jo bendradarbių nuoširdaus darbo 
įvertinimas. Vykstant tam įspūdingam seminarui, visur matėsi ir 
jautėsi V. Valatkos rūpestis, pastangos, geras renginio organiza-
vimas. Nuo to suvažiavimo V. Valatka tapo labai populiarus tarp 
muziejininkų, o pats Telšių muziejus neoficialiai buvo pradėtas 
vadinti Valatkos muziejumi“. 

Mirus B. Švėgždavičiui, 1969 m. V. Valatka tapo „Alkos“ muzie-
jaus direktoriumi. 1972-aisiais jis direktoriaus pareigų atsisakė ir 
vėl dirbo muziejaus moksliniu bendradarbiu. 
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savarankiškai vykdo Žemaičių muziejus „Alka“, iniciatorius ir 
pradininkas. Straipsnyje „Dešimt archeologinių ekspedicijų“ jis 
rašo: „Telšių kraštotyros muziejus iki pokario metų buvo surin-
kęs apie 900 archeologinių eksponatų. Visi jie buvo surasti at-
sitiktinai. Daugumos nebuvo žinoma net radimo vieta. Po karo 
muziejus kasmet surinkdavo po 20–30 eksponatų. Bet ir šie buvo 
vien tik atsitiktiniai radiniai. 1951–1952 m. rengiant pirmykštės 
bendruomenės ekspoziciją, pasirodė, kad atsitiktinai muziejaus 
sukaupta archeologinė medžiaga yra vienpusiška, negalinti išsa-
miai atskleisti pirmykštės bendruomenės santvarkos žmonių gy-
venimo. Tai buvo priežastis pradėti sistemingus archeologinius 
kasinėjimus ir taip surasti reikalingų eksponatų. Archeologines 
ekspedicijas organizuoti paskatino ir bloga archeologinių pamin-
klų būklė, jiems gresiantis sunaikinimas“. 

1956–1976 metais V. Valatkos organizuotas archeologines 
ekspedicijas straipsnyje „Iškalbingi Žemaičių žemės kapinynai“ 
(„Žemaičių žemė“, 2004, Nr. 3, p. 14–17) išsamiai aptarė V. Va-
latkos žmona, ilgametė Žemaičių muziejaus „Alka“ darbuotoja, 
archeologė Laimutė Valatkienė ir šio muziejaus archeologė Dalia 
Karalienė. 

Tyrinėjimų medžiagą V. Valatka sutvarkydavo ir ją aprašydavo. Ją 
iliustruodavo archeologinių kasinėjimų planais, radinių piešiniais. 

Daug dėmesio V. Valatka skirdavo ir surinktos informacijos 
sklaidai, populiarinimui. Spaudoje jis dažniausiai rašydavo apie 
archeologiniu požiūriu svarbiausius eksponatus, pateikdavo išva-
das, hipotezes. Skaitydavo pranešimus archeologų, istorikų, mu-
ziejininkų, kraštotyrininkų seminaruose, konferencijose. 

Žemaičių muziejaus „Alka“ direktoriaus pavaduotoja Zita Dar-
gaitė straipsnyje „Tiriamoji veikla žemaičių muziejuje „Alka“ („Že-
maičių žemė“, 2004, Nr. 3, p.10–12) rašo: „V. Valatkos vykdytų 
archeologinių tyrinėjimų metu sukaupta medžiaga ir jo padarytos 
išvados, apibendrinimai leidžia šias ekspedicijas įvardinti kaip 
mokslo tiriamąjį darbą. (…) Ši medžiaga – ekspedicijų ataskai-
tos, straipsniai, išvados – sudaro muziejaus archyvo pagrindą 
ir didžiąją jo dalį. Muziejuje ji pateikta atskiruose mokslo darbų 
sąsiuviniuose arba yra įtraukta į bendras bylas“. 

V. Valatkai archeologija ir muziejininkystė buvo tapusios jo gyve-
nimo tikslu. Straipsnyje „Archeologinės miniatiūros iš Zastaučių“ 
jis rašo: „Kasinėjimai baigti. Į mašiną sukraunamas ekspedicijos 
inventorius: neštuvai, kastuvai, matavimo ir braižymo prietaisai. 
Dar viena kita minutė, ir išvažiuosime. Paliksime šiuos pilkapius 
ir jau niekada čia tyrinėti nebeatvyksime. 

Palieku mašiną ir grįžtu prie pilkapių. Senųjų pilkapių nebėra, 
tik apardyti akmenų vainikai ir šalia supilti kalnai žemių primena 
juos. Vienas po kito vaizduotėje prieš akis iškildavo čia palaidoti 
žmonės. Nors buvo likę jų tik kauleliai, bet jie man daug ką pasa-
kojo apie save, apie savo kasdienybę, tikėjimus, draugus ir bičiu-
lius, kurie pylė šiuos pilkapius, laidojo mirusiuosius. Su šešias-
dešimt vienu čia palaidotu žmogumi buvau susitikęs. Buvo vyrų, 
moterų, berniukų, mergaičių. Vieni jų pasakojo, kaip dirbo žemę, 
kiti – kaip kalė geležį, treti – kaip skaptavo karstus. Ir maži vaikai 
man porino, kaip juos tėvai mylėjo, kaip juos gražiai papuošė, kai 
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laidojo. Mieli pasidarė man tie iš amžių glūdumos atėję žmonės. 
Su jais aš bendravau visą mėnesį. Iš jų aš sužinojau, kad jie buvo 
tokie pat žmonės kaip ir mes“. 

V. Valatka mirė 1977 m. rugpjūčio 23 d. Širdis sustojo. Tyrinė-
jant jo rašytinį palikimą pirmiausia dėmesį patraukia jo darbštu-
mas, konkretumas ir tikslumas. Nerasime čia nė vienos nuotrau-
kos, nė vieno straipsnio, kuriame nebūtų nurodyta kiekvieno 
fakto fiksavimo data; dažnai pateikiami svarbiausi duomenys 
apie dokumento atsiradimo aplinkybes. Jis buvo muziejininkas.  
1962 m. rugsėjo 17 d. dienoraštyje rašė: „Muziejus – tai lyg dalis 
manęs paties. Ir tikrai, kai manęs nebebus, po daugelio metų tos 
vertybės, kurias aš sukaupiau, primins jas studijuojančiam ma-
ne, kuklų muziejininką, negarsų, tylų, neieškantį garbės ir nekopu-
sį karjeros laiptais žmogelį. Tai būsiu aš. Būsiu ne visas numiręs, 
mano dalelė bus išlikusi gyva“. 

Išliko ne tik jo darbai. V. Valatka išugdė didelį būrį jaunų  
archeologų, muziejininkų. Pirmiausia tai jo žmona, ilgametė že-
maičių muziejaus „Alka“ darbuotoja Laimutė Valatkienė. Nuo 
1978 m. ji tęsia Vito Valatkos archeologinius tyrinėjimus. „Alkos“ 
muziejus archeologinius tyrinėjimus vykdo iki šiol. Muziejaus fon-
duose šiandien sukaupta daugiau kaip 20 tūkst. vienetų archeolo-
ginių radinių. Šis rinkinys papildomas kasmet. 

Idėja parengti ir išleisti Žemaičių muziejuje „Alka“ sukauptą  
V. Valatkos rašytinį palikimą gimė prieš kelerius metus. V. Valatka 
svajojo, kad kada nors jo darbai bus sudėti į knygą. Apie tai jis 
užsimena savo „Archeologinėse miniatiūrose iš Zastaučių“. 

1997 m. būsimam leidiniui svarbiausius V. Valatkos darbus at-
rinko L. Valatkienė ir A. Girininkas. Tąsyk didžią dalį minėtų darbų 
pasisekė paskelbti tik elektroniniame leidinyje „Žemaičių muziejus 
ALKA“ http://zam.mch.mii.lt. Pradėjus rengti spaudai V. Valatkos 
rašytinį palikimą, paaiškėjo, kad tai turėtų būti ne viena, o kelios 
knygos. Pirmajai buvo atrinkti V. Valatkos organizuotų archeologi-
nių ekspedicijų aprašymai, keli jo parengti archeologinių radinių 
moksliniai pasai, „Archeologinės miniatiūros iš Zastaučių“, keli 
mažesni rašiniai archeologinių tyrinėjimų tema ir jo bibliografija. 

Kita rašytinio palikimo dalis buvo įtraukta į antrąją knygą, kurios 
pagrindą sudaro tekstai muziejininkystės, etnografijos, kraštoty-
ros temomis. V. Valatka užrašinėjo linų auginimo, jų apdirbimo ir 
rugiapjūtės papročius, tyrinėjo Žemaitijos krašto mažosios archi-
tektūros paminklus, yra užrašęs nemažai legendų ir padavimų, 
senų žmonių prisiminimų. Antrojoje V. Valatkos knygoje dėmesį 
atkreipia poetui Vytautui Mačerniui skirtas skyrius. Spausdinama 
ir V. Valatkos ekspedicijos į Šėmas (Telšių r.), kur jaunystėje ke-
lerius metus praleido Žemaitė, ataskaita, keli rašiniai apie Šatrijos 
Raganą Pavandenėje, V. Valatkos daugelį metų rašyto dienoraš-
čio fragmentai, eilėraščiai... Leidinyje kartu su V. Valatkos teks-
tais išspausdinta ir L. Valatkienės publikacija „Vito Valatkos dar-
bai žemaičių muziejaus „Alka“ moksliniame archyve (ŽMA MA)“,  
D. Mukienės straipsnis „Vytauto Mačernio atminimo puoselėto-
jas“ ir Algirdo Girininko, Kazio Blažio, Vinco Vaitekūno prisimini-
mai apie V. Valatką. Abi knygos iliustruotos nuotraukomis, pieši-
niais, brėžiniais.                       
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