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Bibliofilo Kazio 
Grikšos palikimo 
apžvalga
Lina KANTAUTIENĖ

2008  metų gegužės mėnesį  
 Raseinių krašto istorijos 

muziejus įsigijo bibliofilo Kazio Grikšos 
biblioteką, kurią sudaro keliolika 
tūkstančių knygų. 

Kazys Grikšas (1923–2004) gimė Tickinuose (Klaipėdos r.). 
Baigė Endriejavo valsčiaus Pažvelsio pradžios mokyklą, po 

karo neakivaizdiniu būdu Klaipėdos žemės ūkio technikume 
įgijo agronomo specialybę, dirbo žemės ūkio ir valstybinių 
įstaigų tarnautoju. Ilgą laiką gyveno Žaiginyje (Raseinių r.). Nuo 
vaikystės pamėgęs knygas, rinko jas visą gyvenimą. Daug 
spaudinių neteko karo ir pokario metais. Daugiausia jų surinko 
keliaudamas po Žemaitiją, mainydamas ir pirkdamas iš knygynų. 
Sukaupęs didžiulę ir labai įvairią biblioteką neužsidarė joje – savo 
patirtimi dalijosi ir bendradarbiavo su bibliotekomis, muziejais, 
mokyklomis. Svajojo asmeninės bibliotekos pagrindu Žaiginyje 
įkurti knygos istorijos muziejų. 

Bibliofilui mirus, kolekcijos likimu susirūpino šeima. Pavel-
dėtojai pageidavo, kad knygos liktų Raseinių rajone, joms būtų 
skirta atskira patalpa, kurioje galėtų lankytis ir dirbti asmenys, 
studijuojantys ir besidomintys senąja knyga bei kitais spausdin-
tiniais šaltiniais.

Muziejininkams apsilankius K. Grikšos namų bibliotekoje, 
knygos lentynose buvo sudėtos pagal temas, apimančias 

įvairiausias sritis: nuo literatūros, istorijos iki medicinos, žemės 
ūkio ar religijotyros mokslo. Didelę dalį užėmė tarpukario ir 
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1615 m. žodynas: Dictiones hebraicae.  
Basileae. M.D.C.XV

Profesoriaus Pr. Mažylio bibliotekos spaudas

Spaudas knygoje.

Naestvedo muziejuje veikia vaikų klubas, kurio nariai renkasi 
vieną kartą per mėnesį. Susirinkusiesiems irgi buvo pristatyta 
kalėdinė edukacinė pamoka. Vėliau vyko diskusijos apie Kalėdų 
tradicijas, namų dekoravimo būdus. Vaikai vaišinosi sultimis ir 
tradicinėmis kalėdinėmis spurgomis su obuoliais. 

Naestvede veikia Vaikų kultūros centras, kuris rengia bendrus 
mokyklų, muziejaus ir bibliotekos projektus. Šią veiklą finansuo-
ja savivaldybė. Centras turi visas sąlygas dirbti su vaikais ir yra 
labai populiarus. 

Su Naestvedo muziejininkėmis aplankėme Roskildės vikingų 
muziejų, įsikūrusį šiuolaikiniame pastate. Čia eksponuojami pen-
ki rekonstruoti vikingų laivai, rasti Roskildės įlankoje. Edukacinė 
šio muziejaus veikla daugiausia skirta šeimoms: galima pasižiū-
rėti 15 min. filmuką apie vikingų amžių Danijoje, muziejuje eks-
ponuojamų laivų suradimą, iškėlimą iš vandens ir rekonstravimą, 
pamatyti, kaip vikingų amžiuje buvo audžiami audiniai iš vilnos. 
Taip pat visa šeima gali apsirengti vikingų drabužių kopijomis ir 
nusifotografuoti.

Naestvedo muziejininkės taip pat pakvietė į susitikimą su peda-
gogais bei kultūros darbuotojais. Pasirodė, kad darbas su vaikais 
ir jaunimu tiek Danijoje, tiek Lietuvoje yra panašus. Muziejaus 
įvaizdis – taip pat. Danai guodžiasi, kad jaunimui muziejus vis dar 
yra vieta, kur „nuobodu, tamsu ir daug dulkių“. Ir tik įdomi, netra-
dicinė muziejų veikla gali šį įvaizdį pakeisti. Naestvedo muziejaus 
edukatorių šūkis – „neprimeskime vaikams savo kultūros, kultūrą 
vaikai turi kurti patys“.

Danijos muziejai turi ištikimų pagalbininkų – savanorių. Tai dau-
giausia pagyvenę arba negalią turintys žmonės, didelę savo laiko 
dalį aukojantys muziejams. Keletas Naestvedo muziejuje sutiktų 
savanorių ateidavo kasdien ir būdavo visą muziejaus darbo laiką. 
Savanorė Elsa yra puiki pasakotoja ir kiekvieną dieną sekdavo 
pasakas atėjusiems į muziejų vaikams. Matyti, kad savanoriai 
muziejų pagalbininkai Danijoje yra laukiami ir gerbiami. 

L ankydamasi įvairiuose Danijos muziejuose supratau,  
 kad svarbu ne tik dideli renginiai, edukacinės programos. 

Nemažiau svarbios yra smulkmenos, detalės, kurios skatina 
muziejaus lankytojų pažintinį interesą. 

Danų muziejininkų darbo stilius yra labai lankstus, jie lengvai 
prisitaiko prie lankytojų amžiaus ir poreikių. Nustebino, kad danai 
vaikams siūlo, bent jau mūsų supratimu, gana nesaugius užsiė-
mimus, kaip antai šaukštų drožimą, kovą ietimis.       
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Moesgårdo muziejuje galima palyginti savo ir geležies amžiaus žmonių ūgį
L. Kuncytės nuotr.
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Overview of the Heritage of a Bibliophile Kazys Grikša
Lina KANTAUTIENĖ

The article introduces the library of a bibliophile Kazys 
Grikša (1923-2004), acquired by the Raseiniai Regional 
Museum of History in May 2008 and consisting of several 
thousand books. Since the early childhood till the end of his 
life K.Grikša was involved in the collection of books. Having 
accumulated a huge and versatile library, he exchanged the 
experience and was in close co-operation with libraries, 
museums and schools. After his death, the family took care 
of the book heritage. The inheritors wished the books were 
kept in Raseiniai district, in a separate room and accessible 
to visitors studying and interested in the ancient books and 
other printed sources.   
The library of a bibliophile K.Grikša includes the scientific 
books on literature, history, medicine, agriculture and reli-
gious science not only in Lithuanian, Russian and Polish, but 
also in German, Latin and other languages.  It also contains 
numerous and rare examples of the Lithuanian language 
of the 18th century – the first half of the 19th century, and 
publications of the press prohibition period of 1864-1904. 
The library presents collections of periodicals, textbooks, 
calendars, literature, the first publications of the Lithuanian 
classics of the 19th century and first half of the 20th century. 
Funds of the museum have also been supplemented by the 
books of Jonas Mačiulis-Maironis (1862-1932), the best-
known priest-poet of the Raseiniai land, and by the books 
of other fellow-countrymen. The numerous heritage is well 
known for its rare printings, inscriptions, prints and  
bookplates.  

Knygos priklausomybės žymos

Lietuvos aeroklubo 
pirmininko  
Z. Žemaičio 
autografas

Raseinių žemesniosios žemės ūkio  
mokyklos vedėjo K. Skabeikos išleistas 
pradžiamokslis

Raseinių apskrities, Šiluvos valsčiaus,  
Kontrimo dvaro bibliotekos knyga

sovietmečio grožinė literatūra. Iš pirmo žvilgsnio sunku buvo 
nustatyti bendrą bibliotekos vertę. Pasidairę radome retų 
lituanistikos pavyzdžių iš XVIII–XIX a., 1864–1904 m. spaudos 
draudimo laikotarpio leidinių. Nustebino periodinių spaudinių 
rinkinys. Pastebėjome, kad yra daugiau nei 50 vnt. savilaidos 
knygelių spausdintų mašinraščiu – gali būti, kad tai bibliofilo 
draugo, Žaiginio klebono Radavičiaus palikimas, kurį reikėtų 
ištirti atskirai. 

Knygų pervežimas vyko gana skubotai, o neradus sąrašų, iš-
kilo svarbus uždavinys bent dalinai sugrupuoti, o vėliau jau ir ka-
taloguoti knygas. Pasistengėme pirmiausiai atsirinkti senuosius 
lituanistikos spaudinius, XX a. pradžios, tarpukario leidinius, at-
skyrėme grožinę to meto literatūrą. Ji dar neperžiūrėta. Gali būti, 
jog tarp šių knygų rasime ir pirmųjų mūsų klasikų leidimų. Tuo 
tarpu peržiūrėti keli tūkstančiai spaudinių, kai kuriuos iš jų pasi-
stengsiu čia pristatyti.

Pati seniausia rasta knyga – 298 puslapių 1615 m. Bazelyje iš-
leistas žodynas: Dictiones hebraicae. Basileae. M.D.C.XV. Su-
darytas Paulo Tossano. Priešlapiuose ir tituliniame puslapyje yra 
apvalių antspaudų, ranka darytų įrašų, kurie nurodo ankstesnę 
knygos priklausomybę. Knygelė nedidelio formato, gana geros 
būklės, originaliais kietais šviesios odos viršeliais.

Seniausia knyga lietuvių kalba – Ziwatas pona yr Die-
wa musu Jezusa Christusa, tay ira kielas yszganima...par  
S. Bonawentura...aprasitas...1759 m....Wilniąw. Knyga labai 
prastai išsilaikiusi, neturi titulinio lapo, prasideda nuo 17 pus-
lapio, baigiasi 296 puslapiu. Amžius nustatytas pagal LTSR bi-
bliografijos pirmame tome, 55 psl. pateiktą aprašą, klaidingas 
paginacijas. Gavome ir šitos knygos 1826 m. leidimą. Leidinys 
gana geros būklės, yra titulinis ir visi kiti lapai, tik perrišta kitu 
viršeliu. 

Kita XVIII a. knygelė – Pawinastes krikscioniszkas arba ka-
techizmas,...Naujey...par storone kuniga Kazimiera Klimavi-
ciaus... surasitas...1769 m. Wilniuy. Ji, taip pat, neturi titulinio 
ir pirmų 12 puslapių (13-190 p.), perrišta kietu melandžiniu vir-
šeliu.

XIX a. pirmosios pusės litianistikos spaudinių žymiai daugiau. 
Tai daugiausiai religinė literatūra; nemažai leidinių – geros bū-
klės: ABECIELA Lijtuwiu-Kalnienu ir žiamajtiu kalbos. Petropilie,  
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1842 m., 70 p. PASAKAS Phedro iszguldę isz lotiniszkos kal-
bos i žemajtiszką. Petrapilis, 1846 m. 58 p., viršeliai kieti, tam-
siai margi, nugarėlė juoda, odinė. Tituliniame puslapyje yra įrašas 
ranka – Bibliotekas Juozapo Stropaus Nazrienu Nr. 106.

Ypač pradžiugino tarp knygų rasta Žemajtiu Wiskupiste ap-
rasze K. Motiejus Wolonczewskis. I-II dalys susiūtos kartu, 
spausdintos Wilniuj, 1848 m., Juozapa Zawadzki spaustuvėje. 
Knyga gerai išsilaikiusi tik be viršelių.

Perėmėm tikrai gausų spaudos draudimo laikotarpio knygų 
rinkinį. Didžiąją jo dalį sudaro maldynai, kitos katalikiško pobū-
džio bei ūkininkams skirtos knygelės. Tai Šventasis Raštas ir 
giesmynai, vyskupo Motiejaus Valančiaus „Kantiškos“, ūkiški 

patarimai, įvairios istorijos. Kai kurios 
knygos įrištos puošniuose natūralios 
odos viršeliuose su apkaustėliais, seg-
tuvais-klauzūromis. Gausiausią spau-
dinių grupę sudaro leidiniai iš Mažo-
sios Lietuvos, kai kurie išspausdinti 
gotišku šriftu. Pvz.: Jono Arnto Rojaus 
Darzelis pilnas kriksczionisku Wiezli-
byscziu kaip tokios per Dwases pel-
nas Maldas i duses yra sodinamos. 
Tilsit, 1875. Ši knyga su mediniais oda 
aptrauktais viršeliais bei vario užsegi-
mais, priešlapyje uždėtas ovalus Šilu-
tės knygrišio BUCHBINDERMEISTER 
W. Sebanna HEYDEKRUG spaudas. 
Kita dalis spaudinių išleisti JAV: A. Bur-
ba. Jo gyvenimas ir darbai. Plymouth,  
1898 m., Prof. R. Vipper. Trumpa Se-
nobes istorija, Chicago ILL., 1904 m., 
Istorija suvienytu walstiju Amerikos 
Darauge Konstitucija suvien. Wals-
tiju. Chicago, 1896 m., Istorija Chi-
cagos Lietuviu ju parapiju. Chicago,  
1900 m. ir kt.

Iš šio laikotarpio periodikos muzie-
jus įsigijo spaudos draudimo metais 
Lietuvoje nelegaliai platintą, Tilžėje 
spausdintą lietuvišką laikraštį „Tėvynės 
sargas“. 1896 m., Nr. 10, 11, 1897 m.,  
Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 1898 m., 
Nr. 1, 10, 1899 m., Nr. 6, 7–8, 9, 11, 
1901 m., Nr. 4–5, 1903 m. Nr. 11–12,  
1904 m., Nr. 1, 2–3, 4, 5–6.

Šiame rinkinyje yra kontrafakcinių 
spaudinių. Kol kas tikslaus skaičiaus 
nežinome – gali būti net keli šimtai. 
Tarp jų Novenos prie Vieszpaties 
Jezaus, Szvencziausios Panos Ma-
rijos ir Szventujų Dievo. - Naujas 
spaudimas su pridėjimu meditacijų 
ant 40 adynavų atlaidų ir apmislyjimai 
arba meditacijos rekolekcijų. - [Tilžė: 
J. Šenkės sp., 1898]. - Kontrafakci-
ja. - Antr. lape leid. duomenys: Vilniu-
je. Kasztu ir spaustuvėje J. Zavads-
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kio. - 1862. Ši knygelė turi originalų plono rausvo popieriaus 
viršelį; Mokslas Rima-kataliku suraszitas ir iszspaustas diel 
paugusiu žmoniu / M. Valančius. - Tilžė : b. l., 1900? - 332 
p. Kontrafakcija. - Antr. p. leid. duom.: Wilnuoje, Spaustuwiej  
P. Juzupa Zawadzkie, 1863. Viršeliai kieti, raudoni, pir-
mo viršelio antroje pusėje ir tituliniame lape įrašas raša-
lu: Bibliotekas Juozapo Stropaus. Sopulinga muka vies-
zpaties musu Jezaus Christaus. Pagal apdumojimu 
Onos – Kotrinos Emmeryk, zokonikes Augustijonu. Tilžė,  
E. Vejerio ir L. Arnolto sp. 1887. - Kontrafakcija. Ant knygelės 
atspausdinta: Wilniuje. Kasztu ir spaustuwieje Juzupa Za- 
wadzkia. 1864.

Rinkinyje yra ir to laikotarpio konvoliutų: Kun. Ambrazie-
jus Pabrėža. Pakratimas Saužines. Wilnius, 1849 m., 96 p. 
ir Gyvenimas iszganytojaus sviėto vieszpaties musų Jezaus 
Kristaus. 1879 m., 366 p. Kietais rudos ornamentuotos odos 
viršeliais. Taip pat K. Skryweris. Kelios mišios iš K. Skyverio 
knygų „Dušios skarbo“; „Jono Porsto amžiaus aprašyms“;  
J. Porstas. „Priekalba Jono Porsto“; 1899 m. K. Melis. Trubi-
jimai amžiu amžiaus“. Memel, 1899 m. Viršeliai odiniai, kieti su 
kniedėmis. Daugiau konvoliutų radome iš XX a. pradžioje spaus-
dintų knygų.

Labai džiaugiamės muziejaus fondus papildžiusiomis gar-
siausio mūsų žemiečio Jono Mačiulio-Maironio (1862–1932) 
knygomis. Pati seniausia knygelė – tai St. Garnio slapyvardžiu 
išleista poema Terp skausmu į Garbę. Tilžė, 1895 m. Ši Mai-
ronio poema įrišta į A. Jakšto „Nakties matymai. Vaizdeliai“ 
knygelės viršelius. Apsakymai apie Lietuvos praeiga. Tilžė,  
1891 m., Lietuvos istorija su kunigaikščiu paveikslais ir že-
mėlapiu. Petropilis, Ekaterininski, 1906 m., Pavasario balsai ir 
Kur išganymas. Peterburgas, 1905 m., Mūsų vargai. Kaunas, 
1920 m., Maironio Raštai. II Epas. Kaunas, 1926 m., Pavasario 
balsai. Kaunas, 1942 m., Pavasario balsai. Bavarija-Wiursbur-
gas, 1947 m., X laida, tiražas 3000, 301 p., viršeliai ploni, žalsvi, 
iliustruoti, ir krūvelė sovietiniais metais išleistų Maironio leidinių.

Nemažiau džiugina bei svarbią vietą užima ir kitos žemiečių 
knygos ar leidiniai apie mūsų kraštą, žmones ir jų darbus. Mūsų 
muziejus iki šiol neturėjo A. Gužučio (Fromo). Vaidilutė, arba 
Žemaičių Krikštas. Ryga, 1910 m., plonais žaliais viršeliais, 
Juozapo Miglovaros. Viduklės krasztas. Šiauliai, 1928 m., 
11 p., plonais pilkais viršeliais, Dainos. Litauische Voltsgesan-
ge... Lietuvių liaudies dainos su natomis kanklėms. Leipzi-
gas, 1918 m., 112 p. Yra Dovainio-Silvestraičio ir F.Gužučio, žr. 
23 p., plonais, rausvais, iliustruotais viršeliais, Kun. P. Daujoto. 
Garbinkime Šiluvos Šv. Paną Mariją. Kaunas, 1925 m., 31 p., 
plonais, rausvais, iliustruotais viršeliais, Kun. Pauliaus Katelos. 
Šiluvos Marijos Šventovės Istorija, plonais viršeliais, iliust-
ruota, Raseinių ž. žemės ūkio mokyklos vedėjo K. Skabeikos 
vadovėlis Mano akiniai. Skaitymo ir rašymo mokslas. Rašytojo 
ir diplomato Jurgio Savickio (1890–1952) rinkinį papildėme kny-
ga Šventadienio sonetai. Berlynas, 1922 m.

Krašto istorijos tyrimui labai vertingi po spaudos draudi-
mo panaikinimo pasirodę periodikos leidiniai. Nors iki galo jie 
neperžiūrėti, bet jau galime pasidžiaugti laikraščių rinkiniais: 
Nedėldienio skaitymas. Mėnesinis laikraštis. 1906m. Nr. 4–54; 
Žarija. Savaitinis darbininkų, bežemių ir mažažemių laikraštis. 
1907 m. rinkinys; Skardas. Savaitinis darbininkų, bežemių ir 
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M. Valančiaus  
Žemajtiu Wiskupiste.  

1848 m.

1908 m. Europinės  
Rusijos sieninis žemėlapis.  

Chromolitografija. Odesa
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Trumpai apie 
Borisą Izenbeką 
ir jo drugių  
kolekciją
Akmenės krašto muziejus 2007 metų 

pabaigoje įsigijo unikalią Boriso 
Izenbeko drugelių kolekciją. Lėšų skyrė 
Akmenės rajono savivaldybės taryba. 
Kolekciją leidinio skaitytojams pristato 
Vilniaus universiteto Ekologijos instituto 
Entomologijos laboratorijos vadovas  
dr. Povilas IVINSKIS

Borisas Izenbekas (1910–2006) yra garsus dieninių drugių 
kolekcininkas ir geras jų žinovas. Per ilgą savo gyvenimą 

jis kelionių metu ar aktyviai bendradarbiaudamas su žinomais 

Borisas Izenbekas. Akmenės krašto muziejaus archyvo nuotr.

mažažemių laikraštis. 1907 m. Nr. 1–16; Vienybe. Savaitinis 
laikraštis. 1908 m. Nr. 1–53, 1909 m. Nr. 1–52; Literatūros, 
mokslo ir politikos žurnalas Draugija. XVI ir XVIII tomai,. Kaunas 
1912 m. t. XVIII yra straipsnis – Lietuvių kryžiai (p. 281–282).

Kol kas detaliau negalim apibūdinti gausaus tarpukario spaudos 
rinkinio, kurio didelė dalis yra vadovėliai ir kalendoriai, periodikos 
komplektai, mokslinė literatūra, neminint grožinės literatūros.

Antrojo pasaulinio karo metais leistų leidinių nedaug. Iš 
retesnių knygų gavome Žemaičių kankiniai. Rainių miškelio 
tragedija 1941.VI. 24–25. Telšiai, 1942 m., viršeliai ploni. Ke-
turis tomus Lietuvių archyvas. Bolševizmo metai. Kaunas, 
1942 m. Iš periodinių leidinių, be 1943 m. Ūkininko patarėjo 
komplekto, įsigijome keletą 1942 m. ir 1943 m. numerių Saugos 
dalių savaitraščio Karys, 1944 m. Ateitis ir Tėvynė, 1943 m. 
Žemaičių žemė.

Bibliofilas K. Grikšas buvo ypač apsiskaitęs ir turėjo didelių 
siekių. Jis domėjosi beveik viskuo ir rinko pačius įvairiausius 
spaudinius. Todėl nenustebino rasta XX a. 8-9 dešimtmečiais 
išleista disidentinė spauda ir savilaidos sąsiuviniai, „Lietu-
vos Katalikų Bažnyčios Kronika“, Čikagoje leisti Lietuvos 
pogrindžio spaudos leidinukai: Dievas ir tėvynė, Pastogė, Vytis,  
Perspektyvos. 

Kaip paminėta straipsnio pradžioje, bibliofilo K. Grikšos biblio-
tekoje yra ne tik lietuvių, rusų, lenkų, bet ir vokiečių, lotynų ir kito-
mis kalbomis išleistų knygų. Pirmas mūsų uždavinys – peržiūrėti 
ir sukatoluoguoti lituanistinę bibliotekos dalį. Nors neabejojame, 
kad rasime vertingų knygų išleistų ir kitomis kalbomis, be to, 
yra keletas įdomių žemėlapių, krūvelė XIX a. dokumentų, keli 
nuotraukų albumai. Tarp peržiūrėtų spaudinių radome knygų, ku-
riose išlikę autografai, įrašai, spaudai, ekslibrisai. Manome, kad 
toliau tvarkydami biblioteką, rasime dar nemažai staigmenų, apie 
kurias parašysime kituose straipsniuose.       

�

�

�

�

K. Grikšos draugo kunigo Radavičiaus  
bibliotekos knyga
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