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Su
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kt
yspranešėjų, geriausiai tam tinka rūmų interjerų atkūrimas ir tinka-

mų interjerų ekspozicijų įrengimas. Interjerų ekspozicijos galėtų 
būti ir minimalios, įrengiamos vėliau, tačiau jos būtinos, nes kitu 
atveju rūmai nėra atkuriami. Atkūrus tik išorę, o pastate įkūrus 
kultūros įstaigas, bet neturint rūmų aplinką atspindinčios ekspo-
zicijos, lankytojas būtų apgaunamas. Jis rūmuose nerastų rūmų. 
Vienas ryškiausių pateiktų neigiamų pavyzdžių buvo Braunšveigo 
rūmų rekonstrukcija, kai atkuriama tik išorė, o viduje įrengiamas 
prekybos centras. Kaip pavykęs ir geras pavyzdys pristatyta 
Manheimo rūmų rekonstrukcija. Po karo atstatyti rūmai buvo 
pritaikyti universiteto, bibliotekos ir kitoms kultūros įstaigoms, 
o šiandien pagrindinis korpusas yra iš naujo remontuojamas ir 
atkuriami piano nobile interjerai (apie 20 salių). Pirmame aukš-
te planuojama įrengti didaktinę ekspoziciją, supažindinančią su 
rūmų raida ir Reino pfalcgrafų dinastijos istorija. Patogus lan-
kytojų aptarnavimas labiausiai buvo akcentuojamas pranešime 
apie Dresdeno rūmų atkūrimą ir pritaikymą muziejams. 

Konferencijos pabaigoje kalbėjęs Berlyno tarptautinės archi-
tektūros akademijos prezidentas Hansas Kollhoffas akcentavo, 
kad istorinę rezidenciją pasiryžę atkurti architektai turi vengti 
istorinių ir modernių formų, spalvų kontrasto, siekti užmaskuoti 
šiuolaikines technologijas ir neišvengiamas naujos architektūros 
formas, kad jos nekristų į akis ir ateityje netaptų nepageidauja-
mais ir nelogiškais elementais. Jis teigė, kad, pavyzdžiui, Berly-
no rūmuose būtina atkurti bent keletą reprezentacinių interjerų ir 
juos papuošti taikomosios dailės kūriniais, kurie pabrėžtų rūmų 
dvasią. Dalis rūmų interjerų gali būti atkurta ir vėliau, svarbiau-
sia – palikti tam techninę galimybę (iš maždaug 1 000 patalpų 
Berlyno rūmuose iš pradžių planuojama atkurti bent 60 repre-
zentacinių salių). Šiandien atkūrimui keliami didesni reikalavimai 
nei po Antrojo pasaulinio karo. Negalima pasitenkinti tik abstra-
huotomis istorinėmis formomis, būtina sutelkti dėmesį į smul-
kias interjero architektūrinio dekoro detales. Profesorius kritikavo 
ir sumanymą Berlyno rūmuose eksponuoti Azijos ir Afrikos tautų 
meno rinkinius. Jo manymu, tai rezidencijai svetimos kolekcijos, 
kurioms reikėtų ieškoti kitų erdvių. Rūmams labiau tiktų perkel-
tos Taikomosios dailės muziejaus ar Berlyno paveikslų galerijos 
ekspozicijos. 

Turint galvoje bendras konferencijos išvadas, dvi Valdovų rū-
muose Vilniuje numatytos nuolatinės ekspozicijos – didaktinė 
istorinės raidos ir rekonstruotų istorinių interjerų – yra kaip tik tos 
formos, istorinės rezidencijos esmės, dvaro gyvenimo ir kultūros 
pristatymo būdai, kurie yra tarptautinės mokslinės ir kultūrinės 
visuomenės vertinami kaip geriausi, labiausiai atitinkantys visuo-
menės kultūrinius poreikius. Vilniaus rūmų projektas ir reziden-
cijos institucijos veiklos daugiafunkciškumas (daugiafunkcinė 
salės veikla, parodų centras, edukaciniai renginiai, turizmo infor-
macija) – tai pranašumas, kurio kitos pristatytos rekonstruoja-
mos istorinės Vokietijos rezidencijos neturi arba jo dar išsamiau 
nesvarstė. Vilniaus rūmuose numatytos lankytojų patogaus ap-
tarnavimo priemonės atitinka visus geriausius vokiečių siūlymus. 
Konferencija buvo naudinga – patikrinta, ar tinkamai atkuriama 
Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų ekspozicijų ir kitos kultūrinės 
veiklos strategija.         
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„Užeikit, visi 
kas norit į mano 
aukštąją pilį“  
                  (K. Šimonis)
Violeta ALEKNIENĖ

K upiškėnai nepamiršo unikalaus  
 tarpukario Lietuvos dailininko 

Kazio Šimonio, pasaulyje savo talentu 
garsinusio savąją tautą, o namuose 
stebinusio kantrumu, tolerancija. 
Rašydama apie dailininką nesiekiau 
plačiai atskleisti jo asmenybės ir kūrybos, 
nes tai jau yra padaryta. Šio straipsnis 
skirtas skaitytojams priminti, kaip 
gimtinėje buvo paminėtos K. Šimonio 
120-osios gimimo metinės, kokie 
unikalūs eksponatai papildė Kupiškio 
etnografijos muziejaus rinkinius. 
Visa tai pateikti platesnei visuomenės 
daliai padėjo Lietuvos Respublikos 
kultūros ministerijos ir Kupiškio rajono 
savivaldybės finansuotas projektas 
„Kazio Šimonio atspindžiai liaudies 
mene“.

VERŽĖSI Į PLATŲ PASAULĮ

„G amtos grožis žadino ir skatino mane iš tėviškės  
 sodybos pajudėti ir judėti išieškoti tako į pasaulį, kur 

rasčiau vizijų, pasakų ir gražių garsų sritį1,“ – rašė Kupiškio 
rajone, Starkonių kaime, 1887 m. rugpjūčio 25 d. gimęs žinomas 
Lietuvos dailininkas, spalvingų pasakų kūrėju vadinamas Kazys 
Šimonis. 

Būsimasis dailininkas išties neužsibuvo tėviškėje – dar vai-
kystėje su tėvais iškeliavo kitur laimės ieškoti. Tėvai apsigyveno 
buvusios Raseinių apskrities Būdų vienkiemyje, netoli Vosyliškio 
bažnytkaimio. Mažame Vosyliškio miestelyje jis sužinojo apie 
spaudos draudimo panaikinimą. Savo prisiminimuose rašo: 
„Man važiuojant su motina traukiniu pas tetulę, vagone nugirdau 
pokalbį apie lietuvišką spaudą, esą lietuviai dabar turės laisvą 
1 K. Šimonis „Gyvenimo nuotrupos“
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<...>. Šis nugirstas pokalbis, kad lietuviams gražinta spauda 
man didžiai įstrigo širdin ir liko atmintyje2“. 

Namuose Kazys Šimonis pramoko skaityti ir rašyti, o vėliau 
mokėsi pas Vosyliškio ir Kupiškio vargonininkus. Šiauliuose lan-
kė pradžios mokyklų lietuvių klasių kursus. Čia jis susidomėjo 
mėgėjų teatro vaidinimais, pradėjo pažinti meno pasaulį ir spal-
vingomis kreidelėmis piešti gamtos vaizdus. 

1907 m. atvykęs į Kauną, K. Šimonis įstojo į „Saulės“ draugi-
jos mokytojų kursus. Čia jam besimokant mirė mama. Dailininkas 
savo prisiminimuose rašo: „Mums susirinkusiems motina sunkiai 
alsuodama tarė: „Aš jaučiu, kad turiu iškeliauti. Jus palieku gy-
venti padoriai, kaip gyvenimas reikalauja...“, pakėlus ranką mus 
peržegnojo ir liepė eiti prie savo darbų. Su tos dienos gęstančia 
šviesa mūsų motinos gyvybės žiburėlis užgeso amžiams3“. Tik iš 
motinos dailininkas išmoko branginti gimtąją kalbą. 

Kaip daugelio vidutinių valstiečių sūnus, K. Šimonis nepasirin-
kęs kunigystės neteko tėvo paramos. Reikėjo dirbti ir save išlai-
kyti. Tuomet pradėjo kopijuoti šventųjų paveikslus, piešė iškabas, 

2 K. Šimonis „Iš gyvenimo laikotarpio Vosyliškyje“, 1971, KEM. B. Nr. 4. 6 p. 
3 K. Šimonis „Prisimenant motiną“, 1972, KEM. B. 9. 20 p.
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dekoravo sienas. Jo talentą pirmasis pastebėjo mokytojas A. Vo-
kietaitis ir supažindino su meno kultūros veikėju Tadu Daugirdu. 
Šis žmogus ne tik suteikė pagrindinių profesinių žinių, bet ir rūpi-
nosi juo po ilgų klajonių grįžus į Kauną. 

PIRMOSIOS KLAJONĖS PO PASAULĮ

1909  m. dailininkas išvyko iš Lietuvos. Giminaitis  
 J. Petronis, ilgą laiką bendravęs su dailininku, 

prisimena, kad apie praeitį K. Šimonis kalbėjo labai epiškai. Caro 
kariuomenei paaukojo septynerius metus, per kuriuos nutapė 
pirmuosius darbelius. Tuomet tikriausiai jis ėmė artėti prie jo sielai 
artimo pasaulio, kurį vėliau perteikė spalvų ir formų deriniu. 

 Trumpai gyvenęs Amerikoje, Latvijoje, Rusijoje, 1918 m. grįžo 
į tėviškę. Petrapilyje daug teko bendrauti su emigravusia Lietuvos 
inteligentija. Įsimintiniausi dailininkui buvo susitikimai su A. Var-
nu. Jam padedant K. Šimonis galėjo lankyti dailės kursus. 

1919 m. K. Šimonis apsigyveno Kaune ir galiausiai apsispren-
dė dėl savo ateities. Trisdešimt dvejų metų vyras, pasiskolinęs iš 
tėvo 25 rublius, nešinas 13 paveikslų, atskubėjo pas dailininką 
T. Daugirdą. Šiuos paveikslus Kauno valdininkams pardavė dau-
giau nei už tūkstantį litų. Grįžęs namo tėvui grąžino keturis kartus 
daugiau pinigų. 

K. Šimonis sukūrė šeimą (sulaukė trijų sūnų), likusį gyvenimą 
nugyveno Kaune. Laikinoje tarpukario Lietuvos sostinėje dirbo 
„Saulės“ gimnazijoje, mokytojų seminarijoje, dailės mokykloje, 
o pokariu Kauno politechnikos katedroje dėstė piešimą, braižybą, 
tapybą. Muziejuje saugomas prisiminimų rankraštis, kuriame jis 
aprašo darbą teatre piešiant dekoracijas, susirinkimus su įvairiais 
menininkais: „Su teatralais turėjau garbės ne tik susitikti, bet ir 
dirbti teatrui dekoracinius projektus ir tik šiek tiek tapyti pačias 
dekoracijas. Bene pirmą kartą 1920 m. teko tapyti dekoracijas 
A. Sutkui, statant „Pilėnų kunigaikštį“. Kadangi pjesė turėjo daug 
veiksmų, tai, rodos, turėjo būti šešios ar septynios pagrindinės 
dekoracijos4“.

K. Šimonis – ne tik dailininkas, bet ir poetas, meno kritikas, 
savo tautos istorija, archeologija besidomintis žmogus. Poetiška 
ir nuoširdi K. Šimonio kūryba įvairiose meno srityse užima labai 
svarbią vietą Lietuvos kultūros istorijoje. 

PER PARODAS – KELIAS Į MENO PASAULĮ IR PRISIMINIMĄ

I storikė, Tėvynės pažinimo draugijos narė, Kauno skyriaus  
 pirmininkė Irena Žigelienė teigia, kad iš viso buvo surengtos 

47 personalinės dailininko parodos. Į stiprių, pasaulyje savo 
kultūra garsėjančių valstybių parodų salonus nebuvo lemta 
prasimušti pradedančiam dailininkui iš Lietuvos. Tik dabar  
K. Šimonio kūrybą tyrinėjantys ir mylintys žmonės gali pasakyti, 
kad dailininkas neturėjo nei mokytojų, nei pasekėjų. Paveikslai – 
tai jo sielos ir širdies mintyse sukurtas vaizdinių pasaulis, 
išreikštas sudėtingais spalvų akordais. 

Šio žmogaus brandžios kūrybos kelias prasidėjo nuo parodų. 
1923 m. nuvykęs į Berlyną, lietuvis niekur nerado vietos savo 
parodai rengti. Teko grįžti į Kauną ir skolintis 300 litų paveikslams 
iš muitinės išpirkti. 

Po ketverių metų pavyko surengti parodą Paryžiuje. Eksponavo 
36 darbus. Praėjus nuo parodos 70 metų Vilniaus universiteto 

4 K. Šimonis „Pažintys su menininkais“, 1935, KEM. B. Nr. 9. 1–2 p.

�

�

�

�

�

�

“All Willing, Enter my High Castle“ (K. Šimonis)
Violeta ALEKNIENĖ

The author of the article informs about the commemoration 
of artist K. Šimonis 120-th birth anniversary in his homeland, 
unique items, which enriched collections of Kupiškis Etno-
graphic museum. Three events were held to commemorate 
the jubilee. During the International Cultures Festival “Lin-
gaudala“ the Kupiškis Etnographic Museum presented exhi-
bition “Reflections of Kazys Šimonis Creations in Folk Art“. 
K.Šimonis creations’ exhibition – is comparable to going 
back to the first half of 20-th century landscape of Lithuania, 
with lingering crosses, the Sun rising up in the morning and 
sinking in the evening, meadows full of young Lithuanian 
girls leaning at hay or a blossoming flower. Two exposition 
halls show paintings K.Šimonis taken from the deposits of 
National M.K.Čiurlionis Museum. The image of mysterious 
world in this exhibition was outlined “Suns“ coined from 
metal by unknown folk artists, as well as crafted from wood 
figures of the Saints. These items were brought from Utena 
and Panevėžys Local Lore Museums. The exhibition exposes 
the artist’s easel for the first time ever.

Su
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kt
ys K. Šimonis Sankt Peterburge. 1910 m.
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filologijos docentė Genovaitė Dručkutė teigė, kad prie K. Šimonio 
gyvenimo nuotrupų prisilietusi skaitydama ir perrašinėdama dar 
ranka Oskaro Milašiaus rankraščius. Jai buvo smagu pamatyti 
1927m. Paryžiuje parengtą parodos katalogą. „Parodai patalpos 
išnuomojo lenkas Slivinskis, o Milašius sutiko parašyti įvadą 
katalogui, kuriame turėjo paliesti okupuoto lenkų Vilniaus krašto 
klausimą. Sliviskis sužinojęs, kad K.Šimonis yra lietuvis norėjo 
atšaukti parodą. Organizatoriai rado išeitį. Lenkams ir lietuviams 
buvo paruošti atskiri parodos katalogai.5“. 

Nėra tikslo perpasakoti daugelį parengtų K.Šimonio perso-
nalinių parodų. Visose dominavo siauresniame ar platesniame 
kontekste K.Šimonio tapyti realios gamtos fragmentai, realistiniai 
portretai, dangaus šviesulių kompozicijos, alegoriniai, figūriniai 
paveikslai, praturtinti liaudišku panteistiniu suvokimu. 

Išskirtinė yra 1987 m. surengta Nacionaliniame M. K. Čiur-
lionio dailės muziejuje K. Šimonio tapybos paroda, skirta  
100-osioms jo gimimo metinėms. A. Borisaitė rašo: „Į šią jubilie-
jinę parodą pateko tik nedidelė dalis gausaus palikimo. Paveikslai 
surinkti iš privačių asmenų, kauniečių ir vilniečių, M. K. Čiurlio-
nio dailės, K. Petrausko memorialinio, Vilniaus dailės, Vilniaus 
etnografinio muziejų fondų. Eksponuojama ir K. Šimonio grafika: 
piešiniai, knygų iliustracijos, etnografiniai etiudai, architektūros 
fragmentai. Po dailininko mirties kūryba tarsi pratęsia dvasios 
ramintojo misiją, kurią jis nusakė „Girių giesmėse“6“. Ta ramybė, 
grožis reikalingas kiekvienai tautos kartai.
5 G. Dručkutė „Prisiminimai iš Paryžiaus“, 2007, KEM. B. Nr. 9. 22 p.
6 A. Borisaitė „Ant kalno viršūnės rūmai saulėti“, 1987 08 20, „Kauno 
diena“. 4 p.
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K. Šimonio 120 metų jubiliejui paminėti buvo skirti trys ren-
giniai. Tarptautinio kultūrų festivalio „Lingaudala“ metu Kupiškio 
etnografijos muziejuje vyko parodos „Kazio Šimonio kūrybos 
atspindžiai liaudies mene“ pristatymas. K. Šimonio kūrybos par-
oda – tai lyg grįžimas į XX a. pirmosios pusės Lietuvos gamtos 
peizažą, kuriame rymo kryžiai, rytą teka, o vakare leidžiasi saulė, 
pievose jaunosios lietuvaitės palinkusios prie šieno pradalgės ar 
gėlės žiedo. 

Dviejose parodų salėse buvo eksponuojami K. Šimonio pa-
veikslai iš Nacionalinio M. K. Čiurlionio muziejaus fondų. Slėpi-
ningo pasaulio įvaizdį parodoje išryškino daugiau nei prieš šimtą 
metų nežinomų liaudies meistrų nukaltos metalinės „Saulutės“, 
iš medžio išdrožtos šventųjų figūros. Šie eksponatai buvo atvežti 
iš Utenos ir Panevėžio kraštotyros muziejų.

Į šią jubiliejinę parodą pateko tik nedidelė garsaus dailininko 
kūrybinio palikimo dalis. Jo kraitis – daugiau nei 2 000 darbų, 
tiek pat priskaičiuota piešinių. Lankytojai parodoje galėjo pama-
tyti įvairių gyvenimo laikotarpių kūrybos darbus. Atrinkti tie pa-
veikslai, kuriuose dominuoja su liaudies kūryba susijęs gamtos 
reiškinių suvokimas. Vėją įkūnija lekianti figūra „Vėjas“, saulei – 
pagrindiniam gyvybės, šviesos, kūrybos šaltiniui – suteikiamas 
poetinis jaunos mergaitės paveiksle „Saulės dukrytė“. Tyrumo, 
jaunystės idealu tapo paveikslas „Mergaitė su gėlėmis“. Visi pa-
veikslai stebina netikėtais spalvų deriniais, įdomių formų stilizaci-
ja. Žvelgiant į juos atrandi erdvės šviesą, kuri jaudina laiką, pade-
da pajusti gyvenimo pilnatvę. K. Šimonio paveikslai yra tie meno 
kūriniai, kuriais gali grožėtis daugelis kartų. Kuklaus išsilavinimo, 
paprasto, bet išskirtiniu talentu apdovanoto dailininko gyvenimas 
ir kūryba taip liko tautos atmintyje kaip dvasinės giedros, harmo-
nijos, gėrio kelrodės.

Parodoje pirmą kartą pristatytas dailininko asmeninis molber-
tas, prie kurio padėta citra, iš portretinės nuotraukos žvelgiantis 
K. Šimonio veidas tarytum prisiliečia prie lauko gėlių puokštės. 
Aktoriai Virginija Kochanskytė ir Petras Venclova skaitė K. Šimo-
nio ir jį pažinojusių žmonių prisiminimus. Šalia prozos skambėjo 
lietuviškos sutartinės, atliekamos Kupiškio rajono kultūros centro 
ansamblio „Kupkėmis“ (vadovė A. Pustovaitienė), Biržų rajono 
kultūros centro ansamblio „Seudela“ (vadovė J. Garnelienė), 
Rokiškio rajono kultūros centro ansamblio „Gastauta“ (vadovė  
N. Lungienė), Šiaulių universiteto ansamblio „Vaiguva“ (vadovė 
D. Martinaitienė).

K. Šimonis turėjo gražų balsą. Paėmęs citrą į rankas, mėgo už-
dainuoti. Pasigrožėti išsaugotu muzikos instrumentu kupiškėnai 
galėjo per parodą, nes jį sutiko eksponuoti marti J. Šimonienė. 
Gal todėl jis iliustravo sudarytą Kazio Binkio rinkinį „Dainos: žmo-
nių poezijos antologija“. Į šį rinkinį įtrauktas dainas atliko Pane-
vėžio miesto bendruomenių rūmų folkloro ansamblis „Pulkelis“ 
(vadovė D. Tijunovienė). 

Atkurti Aukštaitijos krašto tautinių kostiumų raštai ir spalvos 
šokio sūkuryje derėjo prie „šimoniškosios“ fantazijos ir šviesos.

PRISIMINTI PASKUTINIEJI KAZIO ŠIMONIO GYVENIMO 
DEŠIMTMEČIAI

K eli dailininką pažinoję žmonės atvyko iš Kauno į Kupiškį ir  
 tarytum kartu atvežė „pasakų senelį“. Bičiuliai teigė, kad jo 

asmenybė ir kūryba vieno nuo kitos neatsiejamos. 
K. Šimonio palikimo saugotoja, marti J. Šimonienė, ne vieną 
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K. Šimonis su savo draugu keturkoju Murkiu Kaune



42 LIETUVOS MUZIEJAI 2007’3

Su
ka
kt
ys kartą lankėsi, kaip ji sako, „savo senelio tėviškėje“ ir jį pamilo 

visa širdimi.
Netikėjo ji ir kiti svečiai, kad kupiškėnai praėjus daugeliui metų 

taip nuoširdžiai prisimins K. Šimonį. Palikimo saugotoja muziejui 
padovanojo įrėmintą tautinės juostelės dalelę, tris tomus „Lietu-
viškų dainų“, pilną dėžutę dailininko surinktų gintarėlių. Su ašaro-
mis akyse ji teigė: „Visą gyvenimą senelis trispalvę juostelę laikė 
savo namuose. Jam mirus, atkirpusi dalį juostelės įdėjau į švarko 
kišenę. Į amžinybę jis iškeliavo su laisvos Lietuvos simboliu“7. 
Trispalvėje juostelėje tilpo viso dailininko gyvenimo prasmė. 

Poetas Alvydas Rapkevičius trumpai prisiminė, kad Kazimieri-
nės buvo didžiausia šventė Šimonių namuose: „Apie svečių atvy-
kimą pranešdavo numylėtas dalininko katinas Murkis, nuolat tu-
pintis ant palangės ar prie šeimininko kojų. Atėjusiems svečiams 
jis nėra niekada pasakęs – neturiu laiko, dirbu ir negaliu jūsų pri-
imti. Čia lankydavosi Petras Stauskas, Valerija Karužienė, skulp-
torius V. Žuklys, dailininkė V. Šleivytė ir kiti. Švenčiant 90-metį, 
kraštietė V. Šleivytė linkėjo jubiliatui: „Būk kietas kaip ąžuolas, 
auk ir bujok“. Deja, neilgai bujojo Lietuvos kultūros išskirtinis, ra-
mybę ir pasakų grožį skleidęs ąžuolas. Mėgo paskutiniaisiais gy-
venimo metais pasėdėti Maironio gatvėje, nedidelėje „Skanėstų“ 
kavinukėje. Jam be eilės duodavo žuvies, stiklinę arbatos, mažytę 
taurelę konjako. Neilgai jis ten ir užtrukdavo. Mažai kas rūpinosi 
K. Šimonio šarvojimu ir laidotuvėmis. Buvo paskirta nešvari salė 
ir sunkvežimis su keturiomis šonuose pastatytomis eglutėmis. 
Mes abu su Janina mirusiam „pasakų seneliui“ užspaudėme akis 
ir sudėjome rankas,“8 – renginyje pasakojo poetas.

DAILININKO PAMĖGTOJI SAULĖ ŠVIES ANT 
KOPLYTSTULPIO

T iek daug žmonių, kiek susirinko 2007 m. rugpjūčio 25 d.  
 Starkonių kaime, niekas nebuvo matęs. Po šv. mišių Kristaus 

žengimo į Dangų bažnyčioje į gimtąjį dailininko kaimą skubėjo 
giminaičiai, kultūros darbuotojai, buvę šio kaimo gyventojai ir 
besidomintieji šio talentingo žmogaus gyvenimu ir kūryba.

Čia buvo pašventintas ir atidengtas ąžuolinis koplytstulpis dai-
lininkui K. Šimoniui atminti.

Dailininkas niekada nepamiršo gimtųjų Starkonių. Su šventės 
diena siejasi jo paties aprašomas vaizdas: „Pakelėj dažnai praei-
nu koplytstulpį, kuris patraukia akį savita architektūrine forma bei 
ornamentika, tokia malonia širdžiai ir akiai. Pavargusiam malonu 
atsisėdus ties juo pailsėti, norisi jį nupiešti“9.

Traukė jie gimtieji laukai, Jurgiškio ežero pakrantė. Sulaukęs 
brandaus amžiaus ir atvykęs su giminaičiu K.Valatka ir marčia 
J. Šimoniene, Starkonyse tėvų buvusioje sodyboje terado klėtį, 
apmirusį dar su medine svirtimi tėvo kastą šulinį, sesers Uršu-
lės pasodintą berželį. Ilgokai dailininkas apžiūrėjo klėtį, sėdėjo po 
beržu. Ką jis tuo metu mąstė ir jautė, galime tik spėti. Atvykėliai 
laukų platybėse tuo metu nekalbėjo apie Šimonių giminės įam-
žinimą. Sovietmečiu apie kryžiaus pastatymą galėjai tik mąstyti. 
Jaunystės beržas rado prieglobstį paveiksle „Praeities liekanos“.

Nuo tų dienų praėjo daugiau nei trys dešimtmečiai. Jubilieji-
niais K. Šimonio metais išsipildė puoselėta skulptoriaus J. Kė-
dainio mintis. Dar gyvas būdamas jis norėjo Starkonyse pastatyti 

7 J. Šimonienė „Prisiminimai apie K. Šimonį“, 2007, KEM. Nr. 9. 24 p.
8 A. Rapkevičius „Prisiminimai apie K. Šimonį“, 2007, KEM. Nr. 9. 24 p.
9 K. Šimonis „Gyvenimo nuorodos“ 
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paminklą savo kraštiečiui: „Manau, geriausia vieta jam būtų prie 
tako, einančio nuo ežero – yra pasakęs skulptorius10“.

Toje pačioje vietoje ir iškilo liaudies meistrų Jono Šmigelsko, 
Leono Perekšlių ir Gintauto Bernadicko sukurtas koplytstulpis. 

K. Šimonio atminimo išsaugojimu rūpinosi jo giminaičiai Liuci-
jus ir Vanda Šimoniai. L. Šimonis pats išaugino ąžuolą.

Renginio vedėja Vilija Morkūnaitė susirinkusiems priminė, kad 
dailininko vardas daugeliui žinomas nuo vaikystės. Jo iliustruotos 
knygos atlydėjo iš šviesių pasakų karalystės iki šių dienų. Atrodo, 
kad šio žmogaus nėra užgožę jokie tragiškumo šešėliai, o jo pa-
saulis visada buvo sklidinas saulės virpesio. Kalbintas vienas iš 
koplytstulpio autorių J. Šmigelskas dėkojo už pakvietimą Iškaltas 
piemenėlis – tai vaikystė, saulės spinduliai, angelas – kūryba, 
rūpintojėlis – saugotojas menininko vėlės Anapilyje. Koplytstul-
pio viršūnę puošia iškalta G. Bernadicko saulutė. Kalbėdamas 
autorius juokavo, kad nebuvo laiko groti armonika, teko dirbti 
visą mėnesį. 

Pašventinęs koplytstulpį Kupiškio bažnyčios vikaras Mindau-
gas Mizaras sakė, kad K. Šimonio kūrybos pagrindas – spindulių 
linija. Todėl neatsitiktinai atskiros koplytstulpio detalės susijusios 
su saule. Anot kunigo, dar turės praeiti nemažai laiko, kad Lietuva 
įvertins jo kūrybą. 

Menotyrininkas V. Jankauskas pastebėjo, kad Šimonių seniū-
nijoje atsirado simbolinis trikampis. Migonyse iškilus paminklas 
architektui Laurynui Stuokai-Gucevičiui, Karaliūniškio kaime prie 
namo prikalta paminklinė lenta, o Starkonių kaime iškilo naujas 
koplytstulpis trečiam iškiliam lietuvių tautos menininkui. 

K. Šimonio paramos fondo pirmininkas Juozas Sagatauskas 
prisiminė, kad šiais metais „Vagos“ leidykla išleido K. Šimonio 
kūrybos darbų albumą. Fondas atrinko ir susistemino dailininko 
eilėraščius ir išleido K. Šimonio poezijos ir grafikos rinktinę. 

Tarnaudamas carinėje armijoje, K. Šimonis išrinko iš Rusijos 
metraščių visus šaltinius apie Lietuvos istoriją. Kupiškėnas do-
mėjosi Šimonių girios pavadinimo ir savo pavardės kilme. 

Pirmą kartą į Kupiškį atvyko dailininko krikštaduktė Dalia Rai-
bikienė. Jai labai norėjosi nors kartą pamatyti, kur gimė garsusis 
krikštatėvis, vadinęs ją savo spindulėliu. 

Po koplytstulpio atidengimo visi rinkosi į netoliese esančios 
Aldonos Bernatonytės sodybos kiemą ir apžiūrėjo Kupiškio etno-
grafijos muziejaus parengtą K. Šimonio fotografijų parodą. Nuo-
traukos atrinktos iš J. Šimonienės asmeninio albumo.

PALIKIMO DALELĖ 

K upiškio etnografijos muziejuje saugoma labai maža dalis  
 K. Šimonio palikimo. Iki 2001 m. teturėjome tris dailininko 

paveikslus. Meno vertybes būtina kuo skubiau restauruoti. 
Artimai su J. Šimoniene bendraudami muziejininkai galėjo 

išsamiau susipažinti su kraštiečio palikimu, kuris saugomas 
bute Kaune, Kęstučio g. 68–40. Čia dabar gyvena J. Šimonienė. 
Dviejų kambarių butas panašus į muziejų. Ponia Janina maloniai 
priima kiekvieną šių namų svečią. Tai pajuto ir muziejininkai, ne 
kartą apsilankę J. Šimonienės bute. 

Pirmosios viešnagės metu muziejininkams ji dovanojo dailinin-
ko molbertą, medinių ir tikrų margučių kolekciją (34 vnt.), rašytus 
žydo biržiečio laiškus, keletą kraštiečio prisiminimų rankraščių, 
dailininkės V. Zalenskienės tapytą K. Šimonio portretą. 

10 V. Jankauskas „Kupiškėnų suėjimas“, 2000, 204 p.
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Visi žinome, kad dailininkas domėjosi archeologija, metraš-
čiais, rinko senovines knygas, kurių apie 2 000 padovanojo Vil-
niaus universiteto bibliotekai. 

Perskaičius biržiečio rašytus laiškus dailininkui sužinome, kad 
jis prašydavo, jei tik įmanoma, surasti, nupirkti, palaukti ir dar 
pasaugoti senuosius leidinius, monetas. Jeigu pavyktų surasti  
K. Šimonio rašytus laiškus minėtam autoriui, galėtume labai iš-
samiai sužinoti, kiek laiko, pastangų ir pinigų dailininkas skyrė 
šiam savo pomėgiui. 

Archeologijos rinkinį, kuriame yra 2 plokštelės su runų įrašais, 
aprašė Panevėžio kraštotyros muziejaus archeologė A. Petrulie-
nė. Žvelgiant į surinktus archeologinius eksponatus, prisiminiau 
J. Šimonienės išsakytus žodžius: „Daugelyje gyvenimo laikotar-
pių mano senelis buvo vienišas žmogus. Tokį jį matė prie Kačer-
ginės laukuose bevaikštantį ir kažką berenkantį“.11

Antrą kartą atvykusi į Kupiškį, palikimo saugotoja muziejui do-
vanojo tautinės juostelės dalelę, tris tomus „Lietuviškų dainų“, 
pilną dėžutę gintarėlių. Be to, muziejaus fonduose saugomi K. Ši-
monio parengti ir apie jį parašyti leidiniai. Nuo 1998 m. kaupiami 
Aukštaitijos regiono tautodailininkų K. Šimonio vardo parodos-
konkurso laureatų kūrybos darbai. Kupiškio etnografijos muzie-
juje saugomi 172 eksponatai.

Išsamiau su K. Šimonio gyvenimu ir kūryba supažindins šia-
me žurnale publikuojami jo paties rašyti prisiminimai: „Žvilgsnis 
į gyvenimą“ (1977 m.), „Prisimenant motiną“ (1972 m.), „Iš gy-
venimo laikotarpio Vosyliškyje“ (1971 m.).

Muziejininkai, saugodami „pasakų senelio“ kūrybinį palikimą, 
rengdami ir pristatydami parodas, menotyrininkai, tyrinėdami ir 
publikuodami vaizdinių pasaulį, artimieji ir bičiuliai, prisidėdami 
prie jo sukurtų dvasinių ir materialinių vertybių populiarinimo, tar-
si kreipiasi į jaunąją kartą K. Šimonio žodžiais: „Užeikit visi, kas 
norit į mano aukštąją pilį“.        

11 J. Šimonienė „Prisiminimai apie K. Šimonį“. 2007, KEM. B. Nr. 9. 23 p.
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Prie atidengto ir pašventinto koplytstulpio K. Šimoniui. Iš kairės į dešinę 
Kupiškio Kristaus Žengimo į Dangų bažnyčios vikaras M. Mizaras,  
paminklo autoriai G. Bernadickas ir J. Šmigelskas, dailininko kikštaduktė 
D. Raibikienė, giminaitė R. Maliausienė ir anūkė R. Šimonytė-Mikučionie-
nė, Kupiškio rajonas, Starkonių kaimas, 2007 m. rugpjūčio 25 d.

Atlanto  
nugalėtojui  
Feliksui  
Vaitkui –  
100 metų
Jonas ČEPAS
Lietuvos aviacijos muziejus

2007  m. birželio 20 d.  
 sukako 100 metų kai 

JAV, Bridžporte (Bridgeporte), Čikagos 
priemiestyje, gimė Feliksas Vaitkus – 
lietuvių kilmės JAV lakūnas, 1935 m. 
rugsėjo 21–22 d. lėktuvu Lituanica 
II (Lockheed L-5B Vega) perskridęs 
Atlanto vandenyną. Lietuvos aviacijos 
muziejus iškilmingai paminėjo Felikso 
Vaitkaus 100-ąsias gimimo metines. 
2007 m. birželio 22 d. muziejuje buvo 
atidaryta unikali (Lietuvoje nerodytų) 
fotografijų paroda (jas atsiuntė muziejui 
Phillip Waitkus). Įvyko naujai sukurto 
dokumentinio filmo „Atlanto nugalėtojui 
Feliksui Vaitkui – 100“ pristatymas. 

F ilmo autoriai – muziejininkas Jonas Čepas ir operatorius  
 Stasys Dargis. Po filmo peržiūros muziejaus salėje vieni 

braukė ašarą, kiti santūriai džiaugėsi, daugiau sužinoję apie jau 
nutolusį, bet brangų lietuvio lakūno žygdarbį ir gyvenimą.

Šiuo renginiu F. Vaitkaus 100-ųjų gimimo metinių minėjimas  
nesibaigė. Sužinojusi apie parodą ir filmą, Kauno miesto savi-
valdybė skyrė lėšų filmui įgarsinti anglų kalba ir naujai parodai 
sumontuoti su angliškais subtitrais. Visa tai buvo nuvežta į Airi-
ją, Ballinrobės miestelį, kur rugsėjo 30 d. įvyko Felikso Vaitkaus 
100-ųjų gimimo metinių minėjimas. Renginio metu Kauno miesto 
meras A. Kupčinskas su Aviacijos muziejaus darbuotoju Jonu 
Čepu pristatė ir padovanojo Ballinrobės miesteliui fotografijų par-
odą. Buvo rodomas dokumentinis filmas.

Lietuvos aviacijos muziejus parengė trečiąją, kilnojamąją fo-
tografijų parodą. Buvo organizuojami išvažiuojamieji renginiai, 
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