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Marijos Matušakaitės talentas
Ina Dringelytė

Iškilios lietuvių dailės istorikės
Marijos Matušakaitės protėviai iš mo
tinos pusės priklauso plačiai ir garsiai
bajorų Tvirbutų giminei. Šios gausios
giminės, dabar išsibarsčiusios po visą
pasaulį, genealoginis medis turi de
vynias pagrindines šakas. Atšakos,
kuriai priklauso Marija, pradininkas
buvo bajoras Andrius, gimęs greičiau
siai XVII a. pirmoje pusėje Vilkijõs
apskrities Krūvandÿ kaime ir valdęs
Jotautÿ (Pakrūvandºs) ūkį. Andriaus
palikuonys kelis amžius gyveno dau
giausia prie Nev¸žio ir Šùšvės santakos.
Marijos prosenelis Antanas
Anupras Tvirbutas (1828–1892), gimęs
Kampÿ–Motiej¿nų kaime (dabar Kė
dãinių r.), vedė Juzefą Želniūtę (1833–
1912). Jie susituokė 1857 m., susilaukė
keturių sūnų ir keturių dukrų: Ipolito
Tado (1859–1919), Bronislovo Mataušo
(1861–1915), Kazimiero (1863–?), Ma Marija Matušakaitė. 2009 m.
rijos (1865–1936), Stanislavos (1867–?), I. Dringelytės nuotr.
Viktorijos (1870–?), Konstantino (1873–
1873) ir Leonijos Anelės (1875–1875). Paskutiniai du vaikai mirė visai maži.
Marijos močiutė iš motinos pusės Marija Tvirbutaitė (1865–1936) ištekėjo
už veikiausiai iš svetur atsikėlusio Juozapo Jakimavičiaus ir užaugino 2 vaikus:
Eleonorą (1895–1985) – Marijos mamą ir Karolį (1896–1940) – vienintelį Marijos
dėdę. Vaikai pamečiui gimė Baj¸nų dvare, tuomet priklausiusiame Jósvainių vals
čiui, ir pakrikštyti Panevėžiùko filijinėje bažnyčioje.
Marija Tvirbutaitė-Jakimavičienė neragavo mokslų, net nemokėjo skaityti,
bet buvo tvirta, energinga ir savarankiška moteris. Senelis Juozapas Jakimavičius,
kurio gimimo data nežinoma, mirė 1915 m. Anksti tapusi našle, Marijos močiutė
buvo priversta viskuo rūpintis pati ir sumaniai tvarkėsi. Turėdama 36 ha nuosa
vos žemės Lab¿navoje, ji iš pradžių dar nuomojo Bajėnų dvarą prie Nevėžio ir
Šušvės santakos, o vėliau – Babtôno dvarą prie Båbtų, 1922 m. atitekusį gene
rolui Vladui Nagevičiui (1881–1952) ir pavadinusiam jį Žema¤tkiemiu. Baj¸nuose
ir Babtyne M. Jakimavičienė ūkininkavo, samdydama pagalbininkus. Iš Babtyno
moteris persikėlė į Raudóndvarį, kurį paliko prieš Pirmąjį pasaulinį karą į užsienį
išvykęs paskutinis Tiškevičių giminės dvarų savininkas Benediktas Jonas Tiškevičius
(1875–1948). Ten taip pat nuomojo žemę, o gyveno buvusioje dvaro oficinoje. Vėliau
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Močiutė Marija
Tvirbutaitė
Jakimavičienė
(1865–1936). XIX a.
10 deš. Iš Elenos
Jakimavičiūtės
Mičiulienės asm.
archyvo
Senelis Juozapas
Jakimavičius (?–1915).
XIX a. 10 deš.

Močiutė
M. Tvirbutaitė
Jakimavičienė
su dukra Eleonora
(M. Matušakaitės
mama) ir sūnumi
Karoliu.
Sankt Peterburgas.
Apie 1903 m.
Iš M. Matušakaitės
asm. archyvo
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Raudondvario ūkyje šeimininkavimą iš Mama Eleonora Jakimavičiūtė Matušakienė
jos perėmė sūnus Karolis, Marijos Ma (1895–1985). Kaunas. 1923 m.
tušakaitės dėdė. Mirė M. Jakimavičienė Iš E. Jakimavičiūtės Mičiulienės asm. archyvo
1936 m., palaidota Lab¿navos kapinėse.
Marijos Matušakaitės motina Eleo Marija su tėvu Jonu Matušaku (1890–1962).
nora Jakimavičiūtė, tarp savųjų vadinta Apie 1926 m. Iš M. Matušakaitės
Leose, Kaunê buvo baigusi mergaičių asm. archyvo
gimnaziją. Pirmojo pasaulinio karo me
tais dvidešimtmetė mergina Vokietíjos–Rùsijos fronto buvo atskirta nuo šeimos ir
priversta, kaip ir daugelis Lietuvos gyventojų, trauktis į Rytus. Turėjo pažįstamų
Ukraínos Chãrkovo mieste, tad ten nuvažiavo ir iki karo pabaigos dirbo maši
ninke. Nuo šeimos buvo atskirtas ir jos brolis, Marijos dėdė Karolis. Žinodamas,
kad sesuo gyvena Chãrkove, tačiau neturėdamas tikslaus jos adreso, atvykęs liepė
vežikui važinėti ten ir atgal pagrindine gatve, kol pagaliau surado seserį. Po
karo grįžusi į Lîetuvą, Eleonora apsigyveno pas mamą tuo metu jos nuomotame
Babtyno dvare. Čia ji susipažino su būsimu vyru Jonu Matušaku, kuris, valdžios
pavestas, neramiu pokario metu saugojo Babtyną nuo plėšikaujančių caro armijos
likučių ir kitokių perėjūnų.
Jonas Matušakas (1890–1962) buvo kilęs iš Lénkijos Poznånės krašto Šamotùlų
(Szamotuły, apie 40 km nuo Poznanės) miesto, greičiausiai iš smulkių miestiečių
šeimos. Kaip pasakoja pati Marija, jos tėvas buvęs vienturtis, bet nenorėjęs mo
kytis. Susivaidijęs su tėvais, visam laikui nutraukė su jais ryšius, – Marija savo
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senelių iš tėvo pusės nepažinojo. Pirmojo pasaulinio karo metais J. Matušakas
pateko į vokiečių kariuomenę ir atsidūrė Lietuvojê. Nors mokslų nebaigęs, mokėjo
vokiečių, lenkų bei lietuvių kalbas, turėjo nemažai gyvenimo patirties, matyt, tuo
ir sužavėjo jaunąją bajoraitę.
Po 1923 m. sausio 20 d. įvykusios santuokos Eleonora ir Jonas Matušakai
persikėlė gyventi į 80 ha žemės Vareikónių dvarą, įsikūrusį priešais Babtùs ki
tame Nevėžio krante. Dvarą jie nuomojo iš Jono Glemžos (1887–1988), žinomo
nepriklausomos Lietuvos ekonomisto ir politiko, ilgamečio kooperatinės bendrovės
„Pienocentras“ valdybos pirmininko ir direktoriaus. Čia augino javus ir cukrinius
runkelius, o žemę dirbo samdiniai – gretimo kaimo moterys ir vyrai, – „juodo“
darbo Marijos tėvas niekada nesiėmė.
Gyvendami Vareikóniuose, Matušakai vasaromis priimdavo iš Ka÷no atvyks
tančius poilsiautojus. Eleonora, aukštos klasės konditerė ir kulinarė, jaunystėje baigusi
maisto gaminimo kursus Lénkijoje, svečiams kelis kartus per dieną patiekdavo ska
niai ir subtiliai pagamintus patiekalus. Rimtai ji ir bitininkavo – turėjo daug avilių,
kuriuos pati prižiūrėjo. Laisvalaikio dalį Eleonora skirdavo rankdarbiams – mėgo
nerti vąšeliu ir siuvinėti karpytinio siuvinėjimo (rišeljė) technika. Namo kambarius
puošė jos vąšeliu nerti užtiesalai lovoms, rišeljė siuvinėtos staltiesės, takeliai ir
užuolaidėlės. Dailiai nerti vąšeliu Eleonora išmokė ir dukrą Mariją, tik ši vėliau
visai užmetė rankdarbius – nemėgo ir neturėjo laiko. Eleonora labai mėgo skaityti,
ypač detektyvus, rinko kulinarijos knygas, kurių turėjo daugybę. Marija prisimena,
kad visuomet, norėdama pradžiuginti mamą, dovanų jai veždavo knygų. Vėliau
Eleonora visada perskaitydavo ir savo dukros mokslinius straipsnius.
Didžiausia Eleonoros laisvalaikio aistra buvo preferansas. Atvažiavus svečiams,
iš karto buvo sėdama prie kortų stalo ir lošiama iki vėlumos su trumpa pertrau
ka vakarienei. Lošti preferansą susirinkdavo giminaičiai, kaimynai, Panevėžiùko
klebonas.
Pirmieji Marijos vaikystės prisiminimai siejasi
būtent su Vareikóniais, kur jaukiame, žalumoje pasken
dusiame dvare, prižiūrimame iš Kauno atvykstančio
sodininko, 1924 m. kovo 9 d. gimė. (Prisiminimus apie
gimtinę M. Matušakaitė surašė straipsnyje „Vaikystė
Vareikonių dvare“, žr. šios knygos p. 00-00..)
Vienas Marijos prisiminimų iš ankstyvos vai
kystės kelia šypseną: mažutę mergaitę mama išpuošė,
įdavė kraitelę ir pirmą kartą išleido savarankiškai
pasivaikščioti už namų teritorijos – po žydinčią pievą
prie Nevėžio. Mažoji grįžo pakrantėje priuogavusi
pilną pintinėlę avių spirų.
Ryški Marijos prisiminimuose močiutės sesuo Sta
nislava Tvirbutaitė (1867–?). Ji buvo išsilavinusi moteris,
neturėjo šeimos ir gyveno Kaune, Ožeškienės gatvėje.
Pas ją Marija su mama apsistodavo garlaiviu atvykusios Marija. Apie 1928 m.
į Kauną. Tuo metu iš Babtų į Kauną kasdieną plauk Iš M. Matušakaitės
davo trys garlaiviai: „Aušra“, „Lietuva“ ir „Pegasas“. asm. archyvo
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Iš Vareikonių į miestelio prieplauką Marija su mama atvykdavo lineika. Nev¸žį
įveikdavo keltu. Jas atvežęs žmogus grįždavo į dvarą. Kaune Marijos mama turėjo
draugių ir jas lankydavo. Viena iš jų – Liudvika Giršienė, vėliau persikėlusi į Vílnių
ir priėmusi Mariją gyventi, kai ji su architektės diplomu išvyko dirbti sostinėn.
Mokytis Marija pradėjo Vareikoniuose. Skaityti ir rašyti ją išmokė buvusi
mamos mokytoja Juzefa Progulbickienė, įsikūrusi čia savo gyvenimo pabaigoje.
Mokytoja buvo našlė, o mama, kai mokėsi Kauno mergaičių gimnazijoje, gyveno
pas šią garbią moterį.
Pirmųjų gimnazijos klasių kursą Marija išėjo namuose, kur apsigyvendavo
tėvų samdytos mokytojos: panelė Marytė ją mokė vienus, o panelė Bronė – dvejus
metus. Pamokos paprastai vykdavo iš ryto pagal nustatytą tvarkaraštį. Vėliau už
duotys buvo kartojamos einant su mokytoja pasivaikščioti. Pamokas Vareikoniuose
lankydavo ir iš Panevėžiuko daugiau nei kelis kilometrus ateiną brolis ir sesuo
Sipavičiai. Mokslo metų pabaigoje mama Mariją veždavo į Kauną, kur ji laikydavo
egzaminus Kauno Šv. Kazimiero seserų kongregacijos mergaičių gimnazijoje (seserų
globotoje nuo 1930 m.). Rengiantis stoti į ketvirtąją klasę ir jau baigiantis mokslo
metams paaiškėjo, kad mokytoja panelė Uršulė visai nemokėjo, tad ir mokinės
nemokė lotynų kalbos. Į pagalbą skubiai buvo pakviesta Marijos krikštamotės Ma
rijos Miliušienės dukra Alina iš Gailiùšių, anapus Nevėžio. Ji ką tik buvo baigusi
kazimieriečių gimnaziją, tad spėjo mergaitę išmokyti lotynų kalbos pradmenų.
Kai daili Alina Miliušytė mokė Mariją lotyniškų žodžių, dvare noriai lan
kydavosi jaunas Babtų vikaras Stasys (Stasius) Būdavas (1908–1966), tuo metu
jau išleidęs poezijos rinkinį „Širdies stygoms virpant“ (1926), apysakų knygas
„Už motinos meilę“ (1928), „Širdys ir gėlės“ (1932), romaną „Mokytojas Banaitis“
(1935). Tuo metu jis ir parašė apie Vareikónius linksmas eiles, kurių veikėjomis
tapo Marija su Alina, o Marija išlaikė jas atmintyje:
Dvasių bijo visas dvaras,
Į namus ksendžulką* varo.
Na palaukit – kokią naktį
Dvasios pieną ims tuoj lakti.
Štai į dvarą iš kapinių
Skuba dvasios į nakvynę.
Alė verkia, Meri šaukia:
„Mama, papa, dvasios kaukia!“
Alė verkia, Meri miršta –
Kambary jau dvasių tiršta!
Teka saulė už šilelio,
Kelias jos jau iš miegelio.
Ak, baisus tai sapnas buvo,
Kaip gerai, kad dvasios žuvo.
Juokias vyšnios, obelaitės,
Linksmos mokos jau mergaitės.
Kunigėlis juokus daro –
Linksmas Vareikonių dvaras.

* Sulenkinta forma kunigėlis.
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Linksmuolė Marijos lotynų kalbos mokytoja Alina Miliušytė (1916–1998) –
sudėtingo likimo moteris, žymaus lietuvių literatūros ir meno tyrinėtojo, rašytojo
dr. Jono Griniaus (1902–1980) žmona. VDU studijuodama lietuvių ir prancūzų
literatūrą, ištekėjo už daug vyresnio savo dėstytojo ir didelio autoriteto. 1944 m.,
artėjant frontui, abu pasitraukė į Vokietíją, kur daugybę metų nenuilstamai ir
prasmingai dirbo ugdydami ir skatindami lietuvybę.
Iš ankstyvojo savo gyvenimo laikotarpio Marija ryškiausiai mena, kaip
smagu būdavo per Velykas – ji su tėvais ir kitais reikšmingesniais parapijiečiais
lankydavosi pas Panevėžiuko kleboną. Pamaldoms pasibaigus, svečių jau laukda
vo gausios vaišės, paruoštos klebono šeimininkės panelės Elzbietos, nemėgusios
dalytis patiekalų receptais su kaimynėmis.
1936 m. mokymasis namuose baigėsi – išlaikiusi egzaminus, dvylikametė
Marija įstojo į kazimieriečių gimnaziją, įsikūrusią Kauno Savanorių prospekte,
„Saulės“ namuose. Dauguma mokytojų buvo vienuolės. Mokyklos uniforma iš
siskyrė tamsiai raudona spalva. Suknelė žemiau juosmens ir prijuostė buvo pli
suotos. Galvą puošė fetrinė tamsiai raudona skrybėlaitė. Šiltu metų laiku dėvėtas
lygus sijonas su drobine palaidine trijų ketvirčių ilgio rankovėmis. Kaune Marija
apsigyveno pas jauną tetą Veroniką Tvirbutaitę, kuri dirbo padavėja Donelaičio
gatvėje veikusiame „Pienocentro“ vasaros sodelyje.
Smagiausia būdavo vasaromis Vareikonių dvare, kur suvažiuodavo poilsiau
tojai iš Kauno – daugiausia nuolatiniai, įpratę prie dvaro žalumos, ramybės, puikių
vaizdų ir skanaus šeimininkės Eleonoros Matušakienės gaminamo maisto. Marijai
netrūkdavo ir draugų. Ji bičiuliavosi su didžiąją metų dalį čia praleidžiančios Jono
Glemžos žmonos Zinaidos sūneliu Ramučiu, su Kaune gyvenusia vokietaite Greta,
vasaromis atvykdavusia į Vareikonius mokyti Mariją vokiečių kalbos, su dažnai
dvare apsilankydavusios mamos draugės Liudvikos Giršienės sūnumi Zbignevu.
Vasaromis tarp senųjų medžių būdavo įtaisomas hamakas, kuriame, esant šiltam
orui, Marija miegodavo ir naktimis. Labai smagu būdavo anksti pabudus matyti
kylantį nuo pievų rūką.
Dvare buvo laikomi arkliai – ūkio darbams, kinkymui ir jodinėjimui. Jodinėti
pamėgusi buvo ir Marija. Be dvikinkių darbinių vežimų, dvare buvo ištaigingas
šešiavietis juodas fajetonas su minkštomis sėdynėmis, kuriuo vykta į bažnyčią ir
svečius, taip pat labai Matušako mėgiama ir dažnai naudojama lineika – lengvas
vežimaitis su lingynėmis, kuriuo jis važinėdavo pasikinkęs mylimą arklį Karuką.
Vežimėlyje sėdėdavo ant plonos, siauros odinės sėdynės. Marija mėgdavo važi
nėti su tėčiu, įsitaisiusi už jo ir apkabinusi jį iš nugaros. Pagrindinis vežimaičio
privalumas buvo jo lengvumas, nevarginantis arklio ir leidžiantis nesunkiai įveikti
didelius atstumus.
Svarbiausi svečiai Vareikonių dvare būdavo iš Raudondvario atvykstanti
Marijos dėdės Karolio Jakimavičiaus šeima: pats Karolis, jo žmona Veronika,
artimųjų vadinta Betse (1902–1953), ir trys jų dukrelės – vienintelės tikros Ma
rijos pusseserės: Vanda (1928–1970), namiškių vadinta Slava, Elena (gim. 1931),
vadinta Elyte Hena, ir jauniausia – Ona Marija (1933–2008), vadinta Anne Marie.
Mažybiniai, malonybiniai ar sugalvoti ir tik artimųjų bei draugų vartoti vardai
buvo labai įprasti Marijos aplinkoje – ją namiškiai ir giminės vadino (ir iki šiol
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tebevadina) Marilia, Mariliuku. Su pusseserėmis, ypač su vyriausia iš jų, Mariją
siejo artimas ryšys.
Marijos dėdė Karolis, įsikūręs Raudóndvaryje, ūkininkavo. Beveik 100 ha
savos ir nuomojamos žemės ūkis buvo pažangus ir klestintis, jame vystyta gy
vulininkystė ir augalininkystė, pienas kas rytą pristatomas valstybinėms vaikų
įstaigoms Kaune, o auginti žirgai nuomoti Kaune stovinčiam husarų pulkui.
Į Raudondvarį Karolis 1924 m. parsivežė ir jaunutę žmoną – gražuolę Ve
roniką Mickevičiūtę, kilusią iš garbingos, bet nepasiturinčios kauniečių šeimos,
kas nelabai patiko senajai Jakimavičienei.
Romantiškai ir pakylėtai prasidėjusi šių žmonių meilės istorija, deja, turėjo
liūdną baigtį, o tragiškas dėdės šeimos likimas paliko skaudžius pėdsakus ir Marijos
atmintyje bei jausmuose. 1940 m., po galvos auglio operacijos, staiga mirė Karolis.
Toliau – sovietų okupacija, pirmieji trėmimai, prasidėjęs karas. Našlei ir trims ma
žametėms dukroms, iki tol viskuo aprūpintoms, atėjo nežinomybės, įtampos, nerimo,
vargo ir baimės metas. Tačiau Veronika laikėsi ir tvarkėsi, leido mergaites į mokslą,
kol 1944 m. sugrįžus sovietų valdžiai prasidėjo jos, kaip buožės, persekiojimas. To
lesnis Veronikos ir jos trijų dukterų likimas klostėsi pagal patį juodžiausią scenarijų...
Bet visa tai buvo vėliau. O iki tol, besitęsiant ramiai ir šviesiai Marijos
vaikystei ir paauglystei, Karolis su šeima buvo labiausiai laukiami svečiai Varei
koniuose. Tiesa, Marija buvo vyresnė už pusseseres ir laiką labiausiai mėgo leisti
viena – vasaromis įsitaisydavo nakvoti sodo gale suręstoje medinėje pašiūrėje,
į kurią dažną naktį užklysdavo ir miško gyventojai. Marija nemėgo bendrauti,
dažnai būdavo paskendusi mintyse ir svajonėse. Buvo gera plaukikė, vasaromis
labai daug maudydavosi, ypač patikdavo ilgai gulėti ant vandens. Labai mėgo
jodinėti. Pusseserė Elena prisimena, jog Marija buvo neeilinis vaikas: uždara,
vienišė, drąsi ir labai daug skaitydavo.
Marijai nepavyko užbaigti kazimieriečių globojamos gimnazijos, kuri, Lietuvą
užėmus Sovietų Sąjungai, buvo performuota į Kauno VIII gimnaziją. Ją, jau kartu
su berniukais, mergina baigė 1941 m. Gavusi brandos atestatą, įstojo į Vytauto
Didžiojo universiteto Statybos fakulteto Architektūros skyrių.
Nuo vaikystės Marija mėgo piešti, ypač patikdavo fantazuoti, kurti drabu
žius. Studijų metais piešimo dėstytojas Juozas Okunis pastebėjo ir labai vertino
studentės piešimo gabumus. Pomėgis kurti, modeliuoti drabužius iš hobio vėliau
virto kūrybiniu modeliuotojos darbu, o jos, kaip dailės istorikės, domėjimasis
mada išsirutuliojo į monografiją „Apranga XVI–XVIII a. Lietuvoje“. Tačiau, kaip
prisimena pati Marija, dokumentus į architektūrą ji greičiausiai padavė paveikta
jaunatviškų emocijų – dar paauglė buvo įsižiūrėjusi inžinierių Mikalojų Remišaus
ką (1907–1985), tuo metu vadovavusį Žema¤čių plento tilto per Nevėžį statybai.
Inžinierius buvo kaunietis, statybos metu apsistojęs Vareikoniuose.
Architektūros studijoms Marijai užteko paduoti pareiškimą – stojamųjų eg
zaminų laikyti nereikėjo. Tačiau prasidėję masinis Lietuvos gyventojų trėmimas ir
karas pakoregavo šviesius ateities planus. Žlugusi Vareikonių dvaro nuoma, sunkus
gyvenimas karo sąlygomis privertė laikinai nutraukti mokslą ir kartu su tėvais
persikelti į Lab¿navą, į senelių Jakimavičių žemę. Vėliau mokslą teko nutraukti
dar kartą, – 1943 m. pavasarį nacių okupacinė valdžia uždarė VDU.
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Labūnavoje buvusią 36 ha žemę močiutė Marija Jakimavičienė jau anksčiau
buvo padalijusi vaikams. Sūnui Karoliui davė 10 (ar kiek daugiau) ha, o likusią
dalį Eleonorai, Marijos motinai. Karolis gautą žemę naudojo sumaniai: apie 1937 m.
pastatė didžiulį medinį kluoną, erdvų tvartą, nupirko visas reikalingas statybines
medžiagas naujo gyvenamojo namo statybai. (Jas vėliau išgrobstė vietiniai sovietų
valdžios kolaborantai.)
Matušakams atsikėlus į Labūnavą, šalia jau anksčiau buvo įsikūrusi ir ve
lionio Karolio Jakimavičiaus šeima – našlė Veronika su dukterimis Vanda, Elena
ir Ona Marija.
Abi šeimos gyveno identiškuose senuose, iš maumedžių suręstuose pasta
tuose toje pačioje kelio Båbtai–Kėdãiniai pusėje, priešais vienas kitą. Namai buvo
didžiuliai, dviejų galų, vieno aukšto, su prieangiu ir įėjimu į abu galus. Tuos
namus, nupirkę žemę iš Labūnavos dvaro, kažkada pastatė du broliai Jakimavi
čiai, matyt, buvę žvejai. Vienoje Matušakų namo pusėje gyveno Marija su tėvais,
o kitoje – samdinys Mačiuta su gausia šeima. Ši šeima Labūnavoje tvarkėsi ir
žemę dirbo dar tada, kai Matušakai nuomojo Vareikonių dvarą. Jakimavičių namo
viename gale gyveno našlė Veronika Jakimavičienė su dukromis ir Kaziūne Po
cevičiene, dirbusia pas Jakimavičius dar Raudondvaryje, o kitoje pusėje glaudėsi
elgeta (ubagė) Volbergienė, pragyvenusi ten nemažai metų. Abu namai pokario
metais nugriauti.
Karo metais namų vieta prie kelio buvo nesaugi – kartą Jonui Matušakui
begulint kambaryje, į namo sieną kažkas paleido šūvių seriją. Laimė, kulkos įstrigo
namo rąstuose, o viena – netgi pataluose.
Kitoje kelio pusėje stovėjusi medinė Labūnavos bažnyčia karo metais sudegė.
Jos funkcijas iki šiol atlieka mūrinė kupolinė 1859 m. Zabielų statyta kapinių koplyčia.
Marija prisimena, jog karo metais, jau būdama studentė, daug jodinėjo –
arklys jai buvo pagrindinė susisiekimo priemonė, pavyzdžiui, raita vykdavo iš
Labūnavos į Vandžiógalą pas dantų gydytoją.
Gretimame name, vadinamojoje Ramuckynėje, buvo laisvas kambarys. Ten
J. Matušakas laikė daug knygų. Pats skaitė ir visuomet ragino dukrą mokytis.
Marija, rytą pasiėmusi knygą, eidavo prie Barùpės (Nevėžio intako, įtekančio į
jį ties Kruopia¤s, netoli Labūnavos), susirasdavo medinę valtį ir, atsigulusi joje,
skaitydavo iki saulėlydžio.
Marija turėjo mėgstamus kūrinius, prie kurių neretai sugrįždavo. Ypač mėgs
tamos buvo Stefano Cveigo „Marija Stiuart“ ir Akselio Miuntės „Knyga apie San
Mikelę“, ją žavėjo Džeraldo Darelo gamtos ir gyvūnų aprašymai. Mėgo lankytis
kine, ypač muzikinio teatro baleto spektakliuose. Žavėjosi Tamaros Sventickaitės
(1922–2010) – vienos ryškiausių XX a. vidurio lietuvių balerinų – šokiu. Iš mu
zikos kūrinių ypač patiko Nikolajaus Rimskio-Korsakovo siuita „Šechrezada“, jos
galėdavo ilgai klausytis. Neatsitiktinai Marijos architektūros studijų diplominis
darbas buvo skirtas baleto mokyklai Kaune.
Studijų metais labai trūkstant pinigų, Marija su bičiule Taida Musteikyte (vė
liau – Balčiūnienė, viena iš populiariausių XX a. 7-ojo ir 8-ojo dešimtmečių Lietuvos
knygų vaikams dailininkių), studijavusia architektūrą ir menus, įsigudrino į Kauno
muzikinį teatrą patekti pro tarnybinį įėjimą jau prasidėjus spektakliui. Žavėjimasis
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teatru išliko visą gyvenimą. Darbo reikalais lankydamasi Mas
kvoje, taip pat stengdavosi pamatyti kuo daugiau spektaklių.
Marijos studijos prasidėjo ir tęsėsi su pertraukomis ne
tik labai sudėtingu istoriniu laikotarpiu – karo ir pokario,
okupacijų ir ideologijų keitimosi, trėmimo metais, bet ir visų
tų įvykių paveiktame komplikuotame akademinės bendruo
menės gyvenime. Sunkios buvo ir studijų sąlygos – paskaitos
vyko nekūrenamose ar labai menkai apkūrenamose patalpose.
Inžinierius architektus (vietoj iki tol išleidžiamų statybos
inžinierių su tam tikra architektūros specializacija) VDU pradėjo
rengti tik 1939 m., įsteigus Statybos fakultetą ir jame Archi Marija studijų
tektūros skyrių. Katedroje tuo metu dirbo prof. M. Songaila, metais. Apie 1946 m.
docentai S. Kudokas, J. Kovalskis. 1941 m. mirus M. Songailai, Iš M. Matušakaitės
katedrai vadovavo doc. S. Kudokas (1942) ir doc. J. Kovalskis asm. archyvo
(1943), iki 1948 m. – doc. S. Sčesnulevičius ir doc. F. Bielinskis.
Dėstyti būsimiems inžinieriams architektams 1944–1946 m. atėjo daug naujų, dau
giausia baigusių VDU, dėstytojų: A. Lukošaitis, K. Šešelgis, A. Janulis, M. Kleinas,
V. Zubovas, A. Spelskis ir kt. 1946 m. architektūros studijos pratęstos iki 6 metų.
Iš ano meto dėstytojų Marija mini šmaikštumu išsiskyrusį Architektūros
katedros vedėją Joną Kovą-Kovalskį (1906–1977), vėliau pasitraukusį į Vakarus, ir
architektą Juozą Okunį, dėsčiusį piešimą. Grupės seniūnas buvo Jokūbas Kivilša
(gim. 1920), vėliau profesorius, technikos mokslų daktaras, Valstybinės premijos
laureatas. Iš negausaus kolegų būsimų architektų būrio išsiskyrė Alfonsas Keturka
(1919–1995, puikus akvarelistas), Vytautas Vaitkus ir Juozas Vitkauskas (generolo
Vinco Vitkausko sūnus). Kartu mokėsi Vytautas Bujauskas (1922–1998), vėliau
profesorius, humanitarinių mokslų daktaras, daug metų dėstęs VDI Kauno skyriuje.
Marijai labai patiko bendramokslis Korsakas (vėliau emigravo į Vakarus), nekreipęs
į ją jokio dėmesio. Moteriškai kerštaudama už abejingumą, Marija laikraštyje „Į
laisvę“ išspausdino skelbimą apie vaikino tariamai perkamą vežimėlį dvynukams.
Studijas būsimieji architektai užbaigė mažomis grupelėmis 1948 m., Marija buvo
vienoje iš pirmųjų grupių.
Studijų metais Marija ilgokai gyveno draugės Ievos Sakalauskaitės tėvų name
Žaliåkalnyje, Rõkiškio gatvėje. Pokaryje, vengdami vietos kolaborantų persekiojimo,
čia iš Labūnavos atvyko ir Marijos tėvai.
Matušakams išvykus į Kauną, našlė Veronika Jakimavičienė grįžo į šalia
Raudondvario Didvýrių kaime pastatydintą namą, leido dukras į mokslą, kiek
beįstengdama tvarkėsi ūkyje, tačiau prasidėjęs vietos komunistų persekiojimas
nieko gero nežadėjo.
Pirmiausia 1949 m. kovo 25 d. iš Raudondvario be jokių daiktų į Síbirą
buvo ištremtos Veronika Jakimavičienė ir kartu gyvenusi jos 79 metų teta Eleonora
(abi mirė tremtyje), o po nepilno mėnesio, balandžio 21 d., – visos trys Kaune
besimokiusios Jakimavičiūtės – dvidešimtmetė Vanda, septyniolikmetė Elena ir pen
kiolikmetė Ona Marija. Vyriausioji Vanda – be teisės kada nors sugrįžti į Lietuvą.
Vieno slapto grįžimo į Lietuvą metu Kauno katedroje buvo pakrikštyta
Vandos Jakimavičiūtės duktė Verutė, o jos krikšto mama tapo Marija. 1970 m. į
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Su Kauno universiteto architektų akademinės grupės draugais. Pirmoje eilėje iš kairės: R. Levytė,
B. Janavičius, V. Vaitkus; antroje: R. Krištaponis, A. Keturka, V. Kajackaitė (Antanaitienė),
A. Vasiljevas, A. Bielskus, M. Matušakaitė; viršuje A. Šidlauskas ir T. Musteikytė (Balčiūnienė).
Apie 1950 m. „Dailės“ fotostudijos nuotr. Iš M. Matušakaitės asm. archyvo

tėvynę grįžusią Vandą Kaune suvažinėjo troleibusas. Našlaitėmis liko vienuolikmetė
Verutė ir vos ketverių sulaukusi Violeta.
Verutė prisimena, kaip ją, dar mažutę, krikšto mama Marija vasarą vežda
vosi atostogauti į Júodkrantę – tai buvo laimingiausios mergaitės vasaros. Reikėjo
laikytis tam tikrų režimo taisyklių, o visą kitą laiką ji praleisdavo su draugais.
Marija tuo metu būdavo įnikusi į savo mokslinius darbus, daug rašė, todėl jai
reikėjo tylos ir ramybės.
Verutės vaikystės ir jaunystės laikų atmintyje Marija išliko santūri, namie
mažai bendraujanti, užsisklendusi mintyse, visada daug dirbanti, daug rašanti ir
piešianti. Jos kambaryje gulėdavo pluoštai rankraščių, nuotraukų, įdomiausių al
bumų, kuriuos Verutei kartais leisdavo pavartyti. Šiukštu negalima būdavo judinti
popierių, knygų arba keisti jų vietos.
Vidurinė sesuo Elena, 1958 m. grįžusi iš tremties, ištekėjo ir apsigyveno
Šilùtėje, kur gyvena iki šiol. Ji išaugino žuvusios sesers Vandos dukrą Violetą.
Jauniausioji sesuo Ona Marija, tremtyje ištekėjusi ir susilaukusi dukrelės
Zitos, į Kauną sugrįžo taip pat 1958 m. 1981 m. Zita žuvo avarijoje ties Viµkija.
Kartu su ja važiavusi mama buvo sunkiai sužalota, nenukentėjo tik mažametis
dukros sūnus. Ona Marija užaugino vienturtį anūką.
Kai Jakimavičių šeimos moteris užgriuvo vargai, Marija jau buvo baigusi
institutą. Gabi ir darbšti studentė, nors ir nebuvo komjaunuolė, niekam neužkliuvo.
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Baigusi studijas, Marija paskirta dirbti Vílniuje, Architektūrinėse projektavi
mo-planavimo dirbtuvėse prie miesto vykdomojo komiteto. Sostinės architektu tuo
metu buvo surusėjęs lietuvis iš Leningrådo Vladislovas Mikučianis (1913–2000),
vėliau VDI (VDA) katedros vedėjas, profesorius. Įstaigoje dirbo sutuoktiniai Viktoras
(1918–1997) ir Lidija (1917–2007) Anikinai bei italų kilmės architektas Džovanis
Albertis Ripa Anioletis, nemažas būrelis vėliau emigravusių lenkų. Jaunai archi
tektei pirmiausia buvo pavesta atlikti smulkius, nesudėtingus darbus: karo metais
apgriauto gyvenamojo namo Basanavičiaus gatvėje ir atskirų namų Kosciuškos
gatvėje apmatavimus. Marija įsikūrė bute Krokuvos gatvėje pas artimą mamos
draugę Liudviką Giršienę. Sunkų pokario metų gyvenimą iliustruoja faktas, jog
nei Marija, nei jai pietus ruošdavusi šeimininkė neturėjo laikrodžių. Vis dėlto, į
darbą Marija niekada nesivėlindavo.
Po kiek laiko Marija sužinojo, kad laisvų vietų atsirado Kaune, Laisvės alė
joje Nr. 16, prie pat Įgulos bažnyčios veikusiame Architektūros reikalų valdybos
Respublikiniame projektavimo-planavimo treste. Ji grįžo į Kauną ir buvo priimta
architekte. Trestui tuo metu vadovavo iš Rusijos atvykęs žydų kilmės architektas
Benjaminas Revzinas, 1952 m. sukūręs pirmąjį Palangõs parko rekonstrukcijos
projektą.
Pokaryje sparčiai vystantis pramonei, miestams buvo reikalinga darbo jėga.
Tai diktavo skubų civilinių objektų, pirmiausia gyvenamųjų namų, projektavimą
ir statybą. Tam labai tiko tipinių projektų, kuriuos kūrė Vilniaus architektų dirb
tuvės, panaudojimas, buvo peršami ir rusiški sovietiniai projektai, siunčiami iš
Leningrådo ar Maskvõs. Taigi Lietuvos, juoba Kauno architektams belikdavo tuos
projektus tik pritaikyti (pririšti) konkrečiose vietose. Po modernios architektūros
suklestėjimo tarp dviejų pasaulinių karų tai buvo juodas periodas kūrybos požiūriu.
Prie pirmųjų nestandartinių jaunos architektės darbų priklauso medinės
Gražíškių mokyklos rekonstrukcija (1949 m. projektas, rekonstruota 1951 m.).
1949 m. suprojektuoti Lazdíjų kultūros namai, panaudojant jiems seną mūrinę
sinagogą, parduotuvė Raséiniuose (pastatyta 1950 m.), parengta Kla¤pėdos jūrininkų
mokyklos rekonstrukcija (įgyvendinta 1950 m.). 1951 m. suprojektuota ambulato
rija Grígiškėse (pastatyta 1952 m.), 1952 m. – bendrabutis 100 žmonių Naujõjoje
Vílnioje (pastatytas 1953 m.), o 1953 m. atėjo eilė... pirtims. Suprojektuotos Si§no
ir Kauno pirtys (pastatytos 1954 ir 1955 m.). Kauno pirties, skirtos net 200 žmo
nių, projektas parengtas kartu su architektu J. Gudeliu. Ji pastatyta pačioje miesto
širdyje – prie Kauno pilies. Šis pastatas (neva skilinėjo sienos) 1976 m. nugriau
tas. Kiti projektai: parduotuvė Šakiuosê (1954 m. suprojektuota ir tais pat metais
pastatyta), kultūros namai Raseiniuose (bendraautoris K. Zykus, 1955 ir 1957 m.),
gyvenamojo namo su maisto prekių parduotuve projektas Kauno HE statytojų
gyvenvietėje (dabar – Petrašiūnai, 1957 ir 1958 m.), mokykla Vidùklėje (1960 ir
1961 m.), Prîenų miesto generalinis planas (1957 m., neįgyvendintas).
Atliktos ir kitokios užduotys: Jonavõs baldų fabriko darbuotojų gyvenvietės
apželdinimo projektas (1954 m., liko neįgyvendintas), suplanuota bei apipavida
linta teritorija Kauno dainų šventei (1955 m., su A. Balinskaite), Kauno J. Janonio
aikštės užstatymo (su J. Navaku) ir paminklo Kauno IX forto aukoms projektai
(1960 m., neįgyvendinti).
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Žemdirbius suvarius į kolūkius, buvo projektuojamos jų gyvenvietės. Dėl
aukštų šio darbo įkainių įstaiga buvo suinteresuota prisiimti kuo daugiau projektų.
Darbuotojai siųsti į kaimą, kur numatydavo vietas ūkio gyvenvietei ar gamybos
centrams. Darbo pagrindu tapdavo smulkaus mastelio karinės planšetės, pade
dančios susiorientuoti vietoje. Darbą teko derinti su vietos gyventojais, skersai
žiūrinčiais į projektuotojų pasiūlymus, paprastai pristatomus kaip tolimos ateities
uždaviniai. Tokie jie faktiškai ir buvo, nes susiformavusių gyvenviečių niekas
nesiskubino kelti į naują vietą. Dažniausiai būdavo apsiribojama didžiulėmis
fermomis. Kolūkių projektavimas vyko ne tik per įstaigas, buvo sudaromos ir
individualios sutartys. Šio darbo Marija ėmėsi kartu su bičiule architekte Veronika
Kajackaite-Antanaitiene. 1951–1954 m. Marija laisvalaikiu parengė net 20 kolūkių
gyvenviečių planavimo projektų.
Darbovietė keitė pavadinimus, kilnota iš vienos vietos į kitą. Kurį laiką buvo
įsikūrusi K. Donelaičio, vėliau – L. Sapiegos ir Kęstučio gatvėse. 1953–1959 m.
Marija dirbo Projektavimo institute prie LSSR Ministrų Tarybos vyr. architekte,
1959–1961 m. buvo Miestų ir kaimo statybos projektavimo instituto architektė,
grupės vadovė.
Be tiesioginio darbo, Marija aktyviai dalyvavo konkursuose, o pirmaja
me – dar būdama studentė. 1947 m. respublikiniame konkurse ji laimėjo trečią
vietą už vaikų kambario baldų projektą. Trečiosios premijos 1950 m. skirtos
už kaimo tarybos pastatą, 1954 m. – už kolūkiečio gyvenamąjį namą (kartu su
Veronika Antanaitiene). 1959 m. premijuoti jos sukurti baldai naujo tipo butui.
1960 m. kartu su Aldona Kačerauskaite uždaram konkursui suprojektavo På
nevėžio teatrą ir laimėjo 1-ąją premiją. Deja, nei šis, nei daugelis kitų projektų
liko neįgyvendinti.
Kaunietė architektė A. Kačerauskaitė, po architektūros studijų paskirta dirbti
į Respublikinį projektavimo-planavimo trestą, 1945 m. įsikūrusį Laisvės alėjoje
prie pat Įgulos bažnyčios, ir kurį laiką dirbusi vienoje grupėje ir kambaryje su
Marija, prisimena, kad naujieji kolegos buvo gana draugiški, o Marija ją, naujo
kę, paglobojo, supažindino su praktinio projektavimo ypatybėmis. Kartu kolegės
dirbo ir vėliau, kai trestas plėtėsi ir po įvairių transformacijų tapo Miestų staty
bos projektavimo instituto Kauno filialu. Pasak A. Kačerauskaitės Marija, nors ir
išsiskyrė iš visų kolegų dideliu intelektu ir erudicija, niekada to nedemonstravo,
buvo santūri, tačiau draugiška ir puikiai bendravo tiek su grupėje dirbančiomis
moterimis, tiek su kolegomis vyrais. Buvo darbšti ir pareiginga.
Dominavusios monotoniškos užduotys, netenkinusios daugelio architektų,
paskatino Mariją ieškoti, kur galėtų kūrybiškai dirbti. Tai buvo jau minėti archi
tektūros, baldų dizaino ir pagaliau – drabužių dizaino konkursai.
1956 m. įvyko pirmoji Kauno architektų užsienio kelionė – į Súomiją. Ji
visus nustebino statinių kokybe ir apdaila, ryškiai besiskiriančiomis nuo įprastos
tarybinės. Ypač didelį įspūdį paliko vakare šviesa tviskančios gatvės – kontrastas
aptemdytiems, prigesusiems pokariniams sovietų miestams. Namų apdailoje visų
pirma stebino stiklas, itin plačiai taikytas interjeruose pertvaroms ir durims. Suomi
joje lietuvių architektams pirmą kartą teko susipažinti ir su moderniomis, neįprasto
tipo bažnyčiomis. Tai suteikė daug peno Marijos kūrybiniams apmąstymams.
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Marija (sėdi centre) architektų ir statybininkų ekskursijoje Suomijoje. Jos
kairėje – bičiulė architektė Aldona Kačerauskaitė, stovi antras dešinėje –
akademikas Antanas Kudzys. 1956 m. Iš M. Matušakaitės asm. archyvo

Didelė Marijos gyvenimo dalis buvo susijusi su aprangos modeliavimu.
1958 m., dar tebedirbdama Projektavimo institute Kaune, žurnale „Žurnal mod“
ji rado skelbimą, kad organizuojamas sąjunginis įvairios paskirties drabužių pie
šinių konkursas. Nusiųsti darbai laimėjo 3-iąją premiją, gautas Lengvosios pra
monės ministerijos pasiūlymas tapti Vilniaus modelių namų meno vadove. Tai
buvo didelis iššūkis, keitęs kūrybos pobūdį, bet Marija jį priėmė ir 1961 m. vėl
persikėlė sostinę. Tuo metu Vilniaus modelių namų dailininku-apipavidalintoju
(toks etatas – red. pastaba) dirbo keramikas Juozas Adomonis (1910–1987), konsul
tantu – scenografas Liudas Truikys (1904–1987). Vėliau, išėjus J. Adomoniui, į jo
vietą buvo pakviestas tapytojas Vincas Kisarauskas (1934–1988). Modelių namų
fotografu dirbo Povilas Karpavičius (1909–1986). Buvo įrengta scena su keičiamais
ekranais, nebloga fotolaboratorija.
Kaip tik 1961 m. spalio mėnesį modelių namai ruošėsi pakartotinai leisti
madų žurnalą, nes pirmasis bandymas buvo sukritikuotas ir nepasiekė skaitytojų.
Marija tapo šio žurnalo redaktorių kolegijos nare. Redakcijoje susibūrė įdomūs ir
kūrybingi žmonės: iš lagerių grįžęs poetas Antanas Miškinis (1905–1983), grafikai
Antanas Dakinevičius (1936–1989), Bronius Leonavičius (gim. 1933), skulptorius
Juozas Kalinauskas (gim. 1935), kiek vėliau prisijungė grafikai Rimantas Dichavi
čius (gim. 1937) ir Arūnas Tarabilda (1934–1969). Žurnale taip pat buvo įdarbinti
iškilūs tarpukario Lietuvos kultūros veikėjai – Juozas Keliuotis (1902–1983), Vincas
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Uždavinys (1902–1983). Netrukus išleistą žurnalo „Banga“ pirmąjį numerį modelių
namų meno taryba ir visuomenė įvertino palankiai.
Marija nuolat bendradarbiavo su sąjunginiais ir lietuviškais madų žurna
lais: vien 1958–1965 m. Maskvoje leistuose „Žurnal mod“ ir „Modeli sezona“,
lietuviškuose „Banga“, „Tarybinė moteris“ ir „Švyturys“ atspausdinta per 100 jos
sukurtų moteriškų, vaikiškų ir vyriškų drabužių pavyzdžių.
Tačiau darbas pasirodė varginantis ir ne itin kūrybiškas. Kiekvieną mėnesį
pagal pateiktą Lengvosios pramonės ministerijos planą teko skirstyti dailininkams
darbus. Pagal juos pasiūtus pavyzdinius modelius priimdavo speciali komisija,
o tada pavyzdžiai kartu su lekalais siųsti respublikos fabrikams gaminti. Visų
sovietinių respublikų modelių namai turėjo palaikyti tiesioginius ryšius su centru
Maskvojê, kur būdavo organizuojami metodiniai suvažiavimai. Jų metu būdavo
pristatoma ir aptariama visų modelių namų veikla ir bendra sovietinės mados
kryptis. Be to, 1959 m. LSSR dailės institute Marija pradėjo neakivaizdžiai studi
juoti dailės istoriją ir teoriją, tad būdavo labai nelengva suderinti sesijas ir dažnas
darbines keliones į Måskvą.
Marijos susidomėjimas dailės istorija palaipsniui stiprėjo, kol logiškai atvedė
į išsamias menotyros studijas. Tai buvo dar viena neišbandyta sritis, naujas iššūkis.
Dailės istorijos ir teorijos katedrai vadovaujant Tadui Adomoniui (1910–1987),
1959 m. į neakivaizdines studijas buvo priimta pirmoji pokario dailėtyrininkų karta.
Lietuvos dailės istorijos programą parengė visi tuometiniai dėstytojai: T. Adomonis,
Jonas Umbrasas (1925–1988), Genovaitė Kęstutytė-Jasiulienė (gim. 1928). 1959 m. į
katedrą dėstyti atėjo ir Leonas Jasiulis (1932–2004). T. Adomonio vadovavimo laiko
tarpis (1951–1976) tapatinamas su Lietuvos pokarinės dailėtyros mokyklos formavimu.
Vienoje grupėje su Marija studijavo Valerija Bumbulienė (vėliau – Tauragºs
garbės pilietė), Marija Ludavičienė, susilaukusi dviejų sūnų dailininkų, Antanas
Zibolis, įsikūręs prie Istorijos ir etnografijos muziejaus Vilniuje, Agatonas Radze
vičius, gyvenęs Kėdãiniuose, dirbęs grafikos srityje, Vytautas Petronis, Utenõs
miesto garbės pilietis, Utenos rajono kultūros ir meno premijos laureatas, knygų
iliustratorius.
Senąją Lietuvos dailę ir architektūrą dėstė T. Adomonis, L. Jasiulis skaitė
XX a. rusų ir tarybinio meno istorijos kursus – jis pirmasis supažindino tuome
tinius studentus su rusų moderno ir konstruktyvistine architektūra bei daile, su
iškiliausiais XX a. SSRS tautų kultūros reiškiniais bei menininkais. Vakarų dailę
dėstė V. Uloza ir J. Umbrasas, ypač puikus Vakarų dailės žinovas, kurio paskaitos
būdavo prisodrintos studentams įsimenančios ekspresijos. Menotyros studijas su
pagyrimu Marija baigė 1965 m., įgydama dailės istoriko diplomą.
1963 m. Marija vėl sugrįžo į Kauną, dirbo Miestų statybos projektavimo
instituto grupės vadove, tačiau netrukus jai buvo pasiūlytos „Mados“ fabriko vy
riausiosios dailininkės pareigos. 1966–1967 m. pagaminta apie 100 Marijos pateiktų
modelių „Mados“ kolekcijoms. Tarp gaminių būta uniforminių drabužių Kauno
vaikų sporto mokyklai, kavinių „Orbita“ ir „Tulpė“ personalui, „Žalgirio“ vyrų
krepšinio komandai. Kaip tik tuo metu Kauno politechnikos instituto Lengvosios
pramonės fakultete buvo pradėta dėstyti odos ir tekstilės gaminių technologija,
ir Marijai pasiūlyta vesti aprangos, o vėliau ir avalynės kompozicijos bei istorijos
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kursus. Klausyti jos paskaitų atvykdavo studentai net iš Êstijos. 1974 m. Marijai
suteiktas docento mokslinis laipsnis, išspausdinti jos parengti drabužių ir ava
lynės istorijos paskaitų konspektai su autorės iliustracijomis: „Meninio drabužių
apipavidalinimo kurso konspektas“ (1973) ir „Avalynės speckompozicija“ (1979).
Institute Marija dėstė iki pensijos – 1983 m. Nuo mados ji niekada nenutolo – ir
vėliau siuntinėjo savo piešinius madų žurnalams. Tai teikė ne tik malonumą, bet
ir papildomų lėšų pragyventi.
Dėstydama KPI, Marija pradėjo nuolat dalyvauti Kultūros ministerijos or
ganizuojamose ekspedicijose po Lietuvą, rinkti duomenis apie vertingus meno
kūrinius, skelbti apie juos straipsnius Lietuvos spaudoje ir dalyvauti mokslinėse
konferencijose. 1970 m. Lietuvos istorijos institute M. Matušakaitė apgynė diserta
ciją „XVI–XVII a. skulptūriniai Lietuvos antkapiai“. Išėjusi į pensiją, atsidėjo vien
meno istorijai – LDK dailės tyrimams. Taigi aktyviausią ir produktyviausią savo
gyvenimo etapą Marija pradėjo jau pensinio amžiaus, 1984 m. išleisdama pirmąją
monografiją „Portretas XVI–XVIII a. Lietuvoje“.
Architektė A. Kačerauskaitė pasidalijo prisiminimais ir apie jų neformalų
bendravimą, draugių būrelį, švęstas šventes. Tėvui 1962 m. mirus, Marija gyveno
kartu su mama kukliame triaukščio namo pirmo aukšto dviejų kambarių bute. Šį
namą prie judrios K. Baršausko gatvės, netoli Dainų slėnio, suprojektavo jos kolega
architektas J. Putna. Marija mielai priimdavo bičiulę, su ja aptardavo gyvenimo
aktualijas. Šeimininkė turėjo daug įdomios literatūros, kurią mielai skolindavo
paskaityti. Tačiau pas Mariją nederėdavo ilgai užsisėdėti, nes ji labai taupė ir
brangino savo laiką, nemėgo tuščių šnekų.
Visai kitaip būdavo per Marijos gimtadienius. Metusi į šalį visus darbus,
kartu su mama ji kūrybiškai paruošdavo gausias vaišes. Gimtadieniuose paprastai
dalyvaudavo Marijos jaunystės draugės: architektė ir dailininkė Taida Balčiūnienė,
architektė Veronika Antanaitienė, pusseserė Ona Marija Jakimavičiūtė, inžinierė
Prudencija Bonarskienė (Šarkaitė). Tarp draugių labai taktiškai įsiterpdavo ir Marijos
mama. A. Kačerauskaitė prisimena, kad Marijos šventės būdavo labai smagios,
paįvairintos buvusių nutikimų prisiminimais. Šventes vainikuodavo vaišių pažiba,
kelias dienas ruoštas firminis Marijos karštas patiekalas – bigosas.
Šiaip Marija bendravo su žmonėmis, artimais jos mentalitetui, mąstymui.
A. Kačerauskaitė pamena, kad jai teko dalyvauti kviestinėje Marijos vakarienė
je, kur, be kitų svečių, dalyvavo žinomas intelektualas, grafų Zubovų giminės
palikuonis, architektas Vladimiras Zubovas (1909–2007). Vakaras buvo įdomus,
turiningas ir įsimintinas.
1985 m. iš gyvenimo išėjo mama Eleonora. Kartu gyvendama, Marija ja
nuolat rūpinosi, jiedvi buvo labai artimos, tačiau artimiausio žmogaus netektį
išgyveno stojiškai – nemėgo rodyti savo jausmų ir nuotaikų.
Mano pažintis su Marija, prasidėjusi kaip nedrąsus studentės kreipimasis
pagalbos į pripažintą ir gerbiamą menotyros autoritetą, toliau tęsėsi kaip kolegiškas
bendradarbiavimas, peraugęs į nuoširdžią bičiulystę, besitęsiančią iki šios dienos.
Susipažinome 1982 metais, Kūčių išvakarėse. Tuo metu buvau Dailės instituto
menotyros katedros antrakursė. Šviesaus atminimo dėstytojas T. Adomonis paskyrė
paruošti pranešimus apie LDK antkapinius paminklus. Vienintelė medžiaga apie
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tai buvo 1970 m. apginta M. Matušakaitės disertacija, atskirais straipsniais skelbta
„Menotyroje“ bei „Muziejuose ir paminkluose“. Su akademinės grupės draugais
pasidalijome atskiras temas ir man kliuvo peržiūrėti spaudoje nepublikuotą me
džiagą apie Andriejaus Valavičiaus antkapį Tôtuvėnų bažnyčioje. Nebuvo kitos
išeities, tik belstis pas M. Matušakaitę ir prašyti leidimo pasinaudoti jos moksliniu
darbu. Tarpininkavo tėtis, architektas Liucijus Dringelis, buvęs Marijos kolega. Ji
mane maloniai priėmė, pasodino prie rašomojo stalo, atnešė įrištą disertaciją ir
paliko „nusirašinėti“.
Vėliau patyriau, kad Marijai būdinga dosniai dalytis žiniomis ir patirtimi:
aptikusi kokios nors man ar kitiems kolegoms naudingos darbinės informacijos,
nedelsdama skubėdavo apie tai pranešti. Tarp dailės istorikų nemenka konkuren
cija, profesionalios žinios ir patirtis turi aukso vertę, tad geranoriška pagalba ir
informacijos teikimas yra reta išimtis.
Man ir mano bičiuliams bei kolegoms gyvenime labai pasisekė, kad galė
jome pažinti iškilią M. Matušakaitės asmenybę, su ja bendrauti ir kartu dirbti.
Nors daktarė niekada nedėstė dailės istorikams, daugelis pagrįstai ją vadino ir
vadina savo Mokytoja, – tokią didelę įtaką ji yra padariusi Lietuvos dailės istori
jos mokyklai. Marijos profesinė kompetencija, interesai, platus kultūrinis akiratis,
ypatingas darbštumas, atkaklumas, produktyvumas ir kūrybingumas visada stebino
aplinkinius. LDK dailės palikimui skirta ir 1970 m. apginta jos disertacija buvo
precedentas sovietmečio sąlygomis. M. Matušakaitė buvo viena iš nedaugelio dailės
istorikų, tuo metu kryptingai tyrinėjusi LDK dailės paveldą, pagal galimybes jį
skelbusi ir nepataikavusi sovietinei konjunktūrai. 1984 m. pasirodžiusi jos knyga
„Portretas XVI–XVIII a. Lietuvoje“ padarė didžiulį įspūdį kultūrinei visuomenei,
studentams, paakino domėtis nuošalyje paliktu LDK dailės palikimu. Tą metą
ryškiai prisimena žinoma dailėtyrininkė dr. Giedrė Jankevičiūtė:
Aš tada buvau tik ką baigusi Dailės institutą, domėjausi moderniuoju menu, bet tos knygos
su įkarščiu puoliau ieškoti ir skaičiau, skaičiau, skaičiau, atrasdama visiškai nepažįstamą
man pasaulį. Man tai buvo kultūrinis sukrėtimas ir naujų profesinių horizontų atradimas.
Iš tikrųjų, kai šią knygą autorė pristatė Dailės institute, susidomėjimas buvo
didžiulis – iki tol nebuvau mačiusi, jog ne vien meno istorikai, o įvairių specialy
bių studentai būriais rinktųsi į kieno nors paskaitą. Auditorija buvo sausakimša,
klausytojai sėdėjo net ant palangių. Knyga tuo metu buvo novatoriška ne tik
dėl medžiagos, bet ir dėl dėstymo stiliaus, labai tikslios, išraiškingos aptariamų
kūrinių analizės. Be to, tuo metu M. Matušakaitė jau buvo didelis dailės istorikų
autoritetas, garsėjo profesine kompetencija, o jos paskaitos pasižymėjo apibūdini
mų taiklumu, šmaikštumu, plačiu lektorės kultūriniu akiračiu. Rodomos skaidrės
intrigavo netikėtais palyginimais ir pastebėjimais, buvo justi, kad tyrėja, gebanti
pateikti įdomias detales, turi milžinišką žinių atsargą. Gerai atsimenu, kaip tuomet
atrodė Marija: santūri, apsirengusi melsvos spalvos megzta suknute ir pasidabinusi
mėgstamu medalionu – ant grandinėlės pakabinta senovine moneta.
Trečią kartą su Marija susitikau, kai paprašiau recenzuoti mano diplominį
darbą. Kadangi darbe buvo ne tik teorinė menotyrinė, bet ir praktinė architektū
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rinių pasiūlymų dalis, labai norėjau M. Matušakaitės ne tik kaip dailės istorikės,
bet ir kaip architektės vertinimo. Sutartu laiku daktarė man padavė recenzijos
juodraštį (parašytą ant šviesoraščio lapo pieštuku, kaip vėliau patyriau, ji taip
dažnai rašydavo tekstus) ir liepė atspausdinti. Kai nunešiau atspausdintus lapus,
juos pasirašė net nežvilgtelėjusi į tekstą, taip parodydama pasitikėjimą menkai
pažįstamu žmogumi.
Dailės istorikų gyvenime pasitaiko laimingų akimirkų, kai daugelio metų
darbą vainikuoja sėkmė. Kartais ji ateina netikėtai, nelauktai, atsitiktinai, ir nuo
tyrėjo patirties priklauso, ar jis praeis pro šalį, ar įgudusi akis atskirs tai, kas
nepatraukė kitų dėmesio. Būna ir ilgų svarstymų, abejonių. Tada prie įžvalgios
dailės istoriko akies ir patirties prisideda nuojauta, neapsakoma kantrybė, mokėjimas
laukti. Esu liudininkė kelių tokių atradimų, kurie ne tik gerokai papildė, bet ir
pakeitė senosios Lietuvos dailės istoriją. Jie susiję su M. Matušakaitės įžvalgomis.
Pirmoji jų – profesionalės pamoka pradedantiems kolegoms.
1989 m. mano bičiulė ir studijų draugė Algė Gylienė (Narkevičiūtė), gavu
si „Spindulio“ spaustuvės užsakymą surinkti medžiagą leidiniui apie Žemaitíjos
bažnyčių paveldą, į pagalbą pakvietė ir mane. Sutiko bendradarbiauti kauniečiai
fotografai Romualdas Požerskis ir Rymantas Penkauskas. Įsigilinus į užduoties
esmę paaiškėjo, jog mūsų pajėgos per silpnos, nes abi buvome neseniai baigusios
studijas, kur tuo metu Lietuvos dailės istorija nebuvo pamatinė disciplina, neturė
jome patirties. Pradėjome kalbinti kartu dirbti M. Matušakaitę, ir ji, neilgai galvo
jusi, sutiko, nes užduotis ją sudomino. Prasidėjo ilgos klajonės po Žemaitíją – su
linksmais ir nelabai nuotykiais. Vežiojo mus šeimos nariai ar draugai. Tuo metu
nepriklausomybę paskelbusiai Lietuvai Maskvâ taikė blokadą, tad Maže¤kiuose
sunkiai medžiojome benziną. Nakvojome apleistuose rajonų viešbučiuose, maitino
mės ateities nebeturinčių kolūkių valgyklose. Mūsų dvasią kėlė šviesaus atminimo
Telšiÿ vyskupo Antano Vaičiaus (1926–2008) palaiminimas ir nuoširdi parama
mūsų tyrimams.
Į pirmąją ekspediciją išsiruošėme 1990 m. vasario pradžioje. Buvo dar šalta,
niūru, anksti temo. Pradėjome nuo tolimiausiojo krašto – Låtvijos pasienio. Ap
lankėme Sìnąją Ïpiltį, Darb¸nus, užsukome ir į nedidelę La÷kžemės gyvenvietę.
Pagal sovietinį dailės paminklų sąvadą, čia neturėjo būti nieko ypatingo. Nenoriai
buvome įleistos į bažnyčią („Spindulio“ spaustuvės raštas, nurodantis mūsų darbo
tikslą, menkai padėdavo). Marijos nuotaika greitai pasitaisė išvydus puikų XVII a.
pabaigos drožtinį barokinį didįjį altorių, iki tol nepatekusį į jokius paminklų
sąrašus. Viską apžiūrėjusios ir pasižymėjusios, jau traukėme į menkai apšviestą
prieangį, kur tradiciškai prie šoninių laukujų durų kabėjo Nukryžiuotasis, o prie
jo kojų – šventintas vanduo akmeniniame inde. Čia, rodės, nebuvo nieko, kas
patrauktų dėmesį – tik dar keletas suolų, nuo dulkių uždengtų bažnytinių vėliavų.
Kampe ant sienos, tuščioje laikrodžio dėžėje, už stiklo, apšviesta liuminescencinių
lempų, stovėjo maždaug metro aukščio Švč. Mergelės Marijos su Vaikeliu Jėzumi
ant rankų skulptūra. Žemaitijos papročiu visa apkaišyta dirbtinėmis gėlėmis, su
uždėta ant galvos karoliukų karūna ir uždengta priekyje surištu užuolaidinės me
džiagos apsiaustu. Apžiūrėjus iš arčiau matyti, kad ji begalę kartų perdažyta, gal
net gipsinė. Mariją ji kažkodėl sudomino. Apsidairiusi, kai šalia stovėjęs klebonas
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trumpam pasišalino, ji pravėrė laikrodžio dėžės dureles, praskleidė visą Madonos
figūrą dengusį medžiaginį apsiaustą ir mes išgirdome nustebimo šūksnį: „Oi,
moterys...“ Pribėgome prie jos – tarp praskleisto apsiausto kraštų matėsi smailus
gotikinio batelio galiukas. Tuo metu priėjo labai nepatenkintas klebonas ir leido
suprasti, kad mūsų vizitas baigtas.
Toliau važinėjome po Žemaitiją, prabėgo daugiau nei metai. Marija apie
tai, kas jai rūpėjo, daug nešnekėjo, bet mintyse, matyt, kirbėjo nuolat, kol galų
gale 1991 m. pavasarį, kiek nuslūgus Sausio 13-osios įvykių įtampai, prikalbinome
bičiulį mus vėl nuvežti į La÷kžemę. Šį kartą buvome apsiginklavusios vyskupo
A. Vaičiaus raštu, leidžiančiu netrukdomai dirbti Žemaitijos bažnyčiose. Nuvažiavus,
dideliam visų mūsų džiaugsmui, paaiškėjo, kad klebonas kažkur trumpam išvykęs,
o zakristijonas, nors ir labai nepatenkintas vėl mus išvydęs, vyskupo raštui pakluso.
Reikėjo išnaudoti kiekvieną akimirką: puolėme į vidų, prie kabančios laikrodžio
dėžės pristūmėme kelių pakopų suoliuką, bičiulis įjungė atsivežtą prožektorių ir
pasiruošė fotoaparatą, o Marija, pasistiebusi ant suolelio ir pradariusi laikrodžio
dėžės duris, pradėjo skubiai nurenginėti skulptūrą.
Nuo pečių nudengus apsiaustą, pasirodė sudėtingos, gausios, plastiškomis
kaskadomis žemyn krintančios gotikinio drabužio klostės. Nuo galvos nukėlė karolių
vainiką, ir atsidengė aštriai karpytu viršumi Dievo Motinos karūna. Pagaliau iš
šonų nurinko dirbtines gėles, ir aiškiai atsivėrė kompozicijos visuma – kontrapostu
grakščiai stovinti Madonos figūra su įstrižai gulinčiu Kūdikiu ant rankų. Jis buvo
pridengtas tik klubus supančia audinio juosta, dešinėje rankutėje laikė nedidelį
vaisių. Abiem rankomis suėmus ir pasukus skulptūrą, pamatėme tai, ko Marija
tikriausiai ir tikėjosi, – išskobtą, plokščią medinės skulptūros nugarą – neabejotiną
įrodymą, jog tai XV a. pradžios originalas. Prieš mus stovėjo gotikinė Madona
su Vaikeliu ant rankų, senesnė už mums žinomas enciklopedines Veliuonõs Ma
doną ir Madoną su kriauše (saugomą Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės
muziejuje). Puikaus dailininko kūrinį į Lietuvą greičiausiai atvežė karališkieji
asmenys – Vytautas ar Jogaila. Gėrėtis teturėjome kelias akimirkas, bičiulis spėjo
vos kelis kartus nuspausti fotoaparato mygtuką, ir tarpduryje pasirodė klebonas.
Vaizdas jo akims – prožektoriumi apšviesta, nurengta ir pusiau iš laikrodžio dėžės
ištraukta skulptūra, M. Matušakaitė, pasilypėjusi ant suolelio, ir dar trys piliečiai
su fotoaparatais rankose – buvo šventvagiškas. Netaręs nė žodžio, jis centrine nava
patraukė į zakristiją. Rodydama vyskupo leidimą ir šaukdama „Klebone, klebone!“,
jį vijosi Marija. Tas vaizdas ir dabar mano akyse – atsukta klebono nugara, pas
kui bėganti Marija ir išjungiamų elektros kirtiklių garsas zakristijoje. Aiškinimai,
kad turime vyskupo raštą, nepadėjo, bet tai jau nebebuvo svarbu. Marija buvo
rami – jos spėjimai pasitvirtino. Vėliau ji prasitarė, kad daugiau kaip metus vaikš
čiojo apimta euforijos, manė, kad jei nieko daugiau gyvenime nepadarytų, vien
to atradimo pakaktų. Išvažiavome palikę tamsaus bažnyčios prieangio laikrodžio
dėžėje stovinčią seniausiąją iš tyrinėtojams žinomų Lietuvos gotikinių Madonų.
Ilgai nedelsusi, Marija savo radinį pristatė visuomenei. „Naujajame židinyje“
(1991, nr. 9) buvo publikuotas jos straipsnis „Unikalus radinys Laukžemės bažny
čioje“, o po pusmečio jo papildymas – „Dar apie Laukžemės Madoną“ („Naujasis
židinys“, 1992, nr. 3). Prie šios temos ji grįžo ir 1995 m. – paskelbė straipsnį
18

ŽYMŪS ŽMONĖS

„Seniausioji Lietuvoje gotikinė skulptūra“ („Kultūros paminklai“, 1995, nr. 2).
Plačiai šis radinys Vakarų Europos gotikinės skulptūros kontekste pristatytas ir
M. Matušakaitės knygoje „Lietuvos skulptūra iki XVII a. vidurio“. Atradimas, iš
esmės pakeitęs Lietuvos vaizduojamosios dailės istoriją, deja, nesulaukė beveik
jokių atgarsių – skulptūra nebuvo apsaugota nuo galimos vagystės, ji pasiliko
stovėti kaip stovėjusi bažnyčios prieangyje, laikrodžio dėžėje. Niekas neskubėjo
nei gaminti skulptūros kopijos, nei originalo paimti į vyskupijos muziejų. Marija
guodėsi tik mintimi, kad vagys neskaito specializuotos menotyros literatūros.
Pagaliau po beveik ketvirčio amžiaus – 2013 m. – Laukžemės Madona paimta
restauruoti, tik tada pagarsinta per visą žiniasklaidą kaip visai naujas atradimas.
Pro pastabų dailės istorikės žvilgsnį 1995 m. nepraslydo dar vienas gotikinės
dailės kūrinys – Plåtelių bažnyčios Pieta. Ši skulptūra, įmontuota į didelį, daugiau
nei pustrečio metro aukščio procesijų altorėlį, 1903 m. sukurtą žinomo Žemaitijos
meistro Z. Virkelio, iš karto atkreipė tyrėjos dėmesį. Nors buvo ir oponentų,
M. Matušakaitė neabejojo, kad Platelių Pieta, didžiulės meninės ir istorinės vertės
skulptūra, sukurta pirmajame XV a. ketvirtyje, yra vienintelė Lietuvoje žinoma
gotikinė Pieta. Pamenu ekspediciją, kurią Marija suorganizavo 1995 m. pabaigoje
ar 1996 m. pradžioje, dar kartą norėdama apžiūrėti ją dominusį kūrinį. Kelias
buvo tolimas, dienos trumpos, visą laiką smarkokai snigo. Kol aplankėme visus
pakeliui apžiūrėti numatytus objektus, ėmė temti, o kai pasiekėme vietinius Že
maitijos keliukus, paaiškėjo, kad jie iš viso neišvažiuojami. Marija pasakė, kad mes
trūks plyš turime pasiekti Plåtelius, nes ji būtinai dar kartą privalanti ištyrinėti
Pietą. Kai šiaip ne taip, keiksnojami Kultūros paveldo centro vairuotojo, pasiekėme
Platelius, jau buvo visiškai tamsu. Bažnyčios apšvietimas buvo toks menkas, jog
vargiai ką galima įžiūrėti. Tačiau Marija buvo patenkinta ir tuo. Su bendrakelei
vių pagalba altorėlis buvo ištemptas į geriausiai apšviestą vietą ir istorikė nuo
jo ilgai nesitraukė. Savo naują atradimą ji pristatė „Kultūros paminkluose“ (1996,
nr. 3) – paskelbė straipsnį „Platelių bažnyčios Pieta“, o Vakarų Europos gotikinės
skulptūros analogų kontekste šią skulptūrą aptarė knygoje „Lietuvos skulptūra
iki XVII a. vidurio“.
Gailiuosi, kad nefotografavau tų nepakartojamų pirmųjų ekspedicijų dalyvių
veiksmų, nefiksavau per kraštus besiliejančių emocijų. Tuo metu fotografuodavau
tik tyrimo objektus. Įsivaizduoju, kokią vertę šiandien turėtų nuotraukos, kuriose
užfiksuota Marijos reakcija pirmą kartą pamačius gotikinę Laukžemės Madoną ar
tiriant ją antrosios ekspedicijos metu! Fotografuoti kolegas ekspedicijose pradėjau
1993 m., vėlesnių mūsų kelionių po Žemaitiją, Vilnijõs krašto bažnyčias metu, ir
1996 m., dirbant Tråkuose ir Pabéržėje, kai pagal Kultūros paveldo centro pro
gramas inventorizavome bažnyčių sakralines vertybes. Čia, po mėnesį ar daugiau
prabūnant vienoje vietoje, buvo galima rasti laiko stebėti Mariją – kaip ji apžiūri
objektus, kaip juos aprašo, pasižymi pastabas, susikaupusi mąsto ar, mūsų per
traukta, įsijungia į bendrą pokalbį, pasako savo pastebėjimus, pataria, juokauja.
Marija visada turėjo puikų humoro jausmą, jai nesvetima autoironija, kartais net
juodojo humoro blyksniai. Dirbdama Tråkų bažnyčios Römerių koplyčioje, Marija
pavargusi prisėdo atsipūsti ant ten stovėjusio katafalko. Pamačiusi mane su foto
aparatu, paklausė: „Gal man prigulti?“
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Su Marija teko praleisti daug laiko, daug keliauti, Marija tyrinėja Jono
dirbti daugelyje objektų – bažnyčiose, muziejų fonduose, Karolio Chodkevičiaus
bendrauti neformalioje aplinkoje – pobūviuose po ekspedici portretą Kretingos
jų, pasisėdėjimuose su bendrais draugais, lydėti ją į knygų bažnyčioje.
pristatymus, net į Nacionalinės premijos teikimo iškilmes ir 2009 06 05.
visada dalyvauti jos gimtadienio šventėse. Kartu iškilmingai I. Dringelytės nuotr.
atšventėme garbingą Marijos 90-metį, jaukiai paminėjome ir
91-ąjį gimtadienį. Kasmet susirinkdavo didesnė ar mažesnė draugija: kauniečiai
dailės istorikas Gintautas Žalėnas, bendrų su Marija ekspedicijų dalyvis, kolega,
kurio žiniomis ir nuomone Marija visada pasikliaudavo; paveldosaugos specialistas
Remigijus Grėbliūnas, kurį Marija vadindavo „greitąja pagalba“ savo darbuose;
dailėtyrininkė Algė Gylienė; dailininkė muziejininkė Milda Mildažytė-Kulikaus
kienė; visų paskutinių metų ekspedicijų bendražygis, daugelio M. Matušakaitės
leidinių nuotraukų autorius ir leidėjas vilnietis fotografas Klaudijus Driskius.
Pastaruoju metu dėl sveikatos jau nebedalyvauja artima Marijos draugė ir eks
pedicijų palydovė dailininkė T. Balčiūnienė, rečiau aplanko redaktorius, vertėjas,
buvęs muziejininkas Petras Kimbrys. Užtat nuolat lankosi vėliausiai prie Marijos
bičiulių būrio prisijungęs, bet ištikimiausiu jo dalyviu tapęs vilnietis inžinierius
archyvaras Alfredas Samerdokas. Jis mokslininkę lydėjo sudėtingose ekspedicijose
į Smole¹ską ir Måskvą, kur padėjo rinkti medžiagą knygai „Portretas Lietuvos
Didžiojoje Kunigaikštystėje“, aktyviai talkino rengiant leidinį „Skaruliai“. Kol tik
pajėgdavo, Marija svečius stengdavosi pavaišinti savo ruoštais patiekalais. Moterys
atnešdavo tortą, vyrai visada parūpindavo mėgstamų Marijos gėrimų – vermuto
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arba martinio – ir šventė prasidėdavo! Paprastai pokalbiai liedavosi per kraštus,
bet sukdavosi aktualiomis temomis: dailės paveldas, naujos ekspedicijos, nauji
atradimai, naujos parodos, nauji leidiniai, seni pažįstami, kūrybiniai planai.
Kažkada viena Marijos bičiulė architektė manęs paklausė, kas traukia prie
Marijos gerokai už ją jaunesnius žmones? Atsakiau, kad mums tiesiog gera su ja
būti, lengva ir paprasta bendrauti, kad ji taktiška, kukli, dėmesinga, demokratiška ir
labai tolerantiška kitų žmonių silpnybėms. Kai mes su bičiule Alge, neseniai baigusios
institutą, pradėjome dirbti kartu su Marija, kartais mūsų pokalbių temos nukryp
davo visai ne į dailės paveldo klausimus, bet Marija nė nemirktelėjusi įsiliedavo į
mūsų moteriškas šnekas, aptardavo gyvenimiškus ir meilės klausimus. Tai vykdavo
taip natūraliai, jog užsimiršdavome esančios autoritetingos mokslininkės draugijoje.
Visada stebino išskirtinis Marijos darbštumas ir disciplinuotumas. Neturėjo
poilsio, laisvadienių, labai brangino laiką. Būdama vyresnio amžiaus, jei blogai
jausdavosi ir kokį pusdienį tekdavo pagulėti, krimsdavosi, kad veltui praleido
brangų laiką. Amžius ją spaudė, ir mokslininkė labai skausmingai tai jautė, ypač
nerimavo dėl silpnėjančios atminties. Pasiteiravus, gal jai ko trūksta, ar reikia ko
nors atnešti, Marija pusiau juokais, pusiau rimtai atsakydavo: „Taip, proto.“
M. Matušakaitės mintys 2015 m. išleistoje knygoje „Asmenybės. 1990–2015 m.
Lietuvos pasiekimai“ tiksliai atskleidžia jos požiūrį į darbą ir gyvenimo vertybes.
Į klausimą, koks žmogus laikytinas Asmenybe, mokslininkė atsako, kad
tai toks žmogus, kuris nesiblaško gyvenime, o žingsnis po žingsnio siekia užsibrėžto tikslo,
sugeba tam tikslui visą save paaukoti. Kalbėdama apie laisvalaikį nurodo, kad jos
mėgstamas darbas ir buvo laisvalaikis ir kad jai likimas buvo palankus – leido dirbti
darbą, kuris buvo ir pomėgis.
Marija nesukūrė šeimos, nes visą gyvenimą skyrė architekto ir dizainerio
darbui, LDK dailės tyrinėjimams. Tik tokiu tempu dirbant, buvo galima pasiekti
rezultatų, kokių ji pasiekė. Stulbina M. Matušakaitės kūrybinis fenomenas – jos 9
knygos (išskyrus pirmąją, išspausdintą 1984 m.) buvo parašytos, suredaguotos ir
išleistos per labai trumpą laiką – nuo 1997 iki 2010 metų. Tarp knygų pasirodymo
dar būdavo publikuojami straipsniai, vyko ekspedicijos, skirtos anksčiau surinktai
medžiagai papildyti ir patikslinti, paieškos archyvuose ir bibliotekose, darbas su
knygos dailininku, redaktoriumi. Marija daug kartų kruopščiai peržiūrėdavo spaudai
rengiamą medžiagą, aktyviai dalyvaudavo kuriant leidinio maketą. Ypač rūpinda
vosi viršeliu – jame paprastai atsirasdavo išskirtinai išraiškingas jos nagrinėjamos
temos kūrinys. Būdama puiki piešėja, knygas ir straipsnius papildydavo savo
grafiniais piešiniais-schemomis, paaiškinančiomis tekstus. Kartais tekdavo pačiai
ieškoti leidinių rėmėjų – vaikščioti su ištiesta ranka, kaip sakydavo. Tai moksli
ninkę trikdė ir žemino. Laimė, vėlesnių knygų leidybą paremdavo LR kultūros
ministerija, Lietuvių katalikų mokslo akademija, Lietuvos kultūros fondas, kelių
knygų leidyba buvo iš dalies finansuota pagal Lietuvos tūkstantmečio programos
mokslinių tyrimų ir leidybos projektus. Nemažai buvo ir kitų rėmėjų.
M. Matušakaitės kūrybinis produktyvumas ir gebėjimas susikoncentruoti į
tikslą iš tiesų glumina (1997-aisiais jai buvo 73 metai, o 2010 m. – 86!). Kai buvo
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rengiamos knygos „Lietuvos skulptū
ra iki XVII a. vidurio“ ir „Išėjusiems
atminti: laidosena ir kapų ženklinimas
LDK“ 2005–2008 m., vykta į netrumpas
ir nelengvas ekspedicijas Baltarùsijoje
ir Vakarÿ Ukraínoje; 2009 m. ren
giant knygą „Portretas Lietuvos Di
džiojoje Kunigaikštystėje“, keliauta į
Rusiją (Smolenską, Maskvą), į Lénkiją
(Liùbliną, kt. vietas), dirbta išvykose
Lietuvoje. Žinoma, Marija nekeliauda
vo viena, pagrindinis ekspedicijų or
ganizatorius buvo jos vėliausių knygų
fotografas ir leidėjas K. Driskius. Jo
paties vairuojamas asmeninis, speci
aliai įrengtas mikroautobusiukas tiko
Marijai ne tik patogiai sėdėti, bet ir
pavargus prigulti, prie stalelio paval
gyti ir padirbėti. Prisidėdavo jaunesni
kolegos – dailės istorikai G. Žalėnas,
I. Dringelytė, dr. Regimanta Stankevi
čienė, fizikos krypties mokslų dr. Judita
Puišo. 2005 m. ekspedicijose moksli
ninkę lydėdavo jos jaunystės bičiulė
dailininkė T. Balčiūnienė. 2010 m., Ma M. Matušakaitės 1984–2010 m. išleistos knygos
rijai pritrūkus sveikatos vykti į Sankt
Peterbùrgą pas Ermitaže su Vakarų Europos grafikos kolekcijomis dirbančią lietuvę
dailės istorikę Nijolę Masiulionytę, ten važiavo jaunesni jos kolegos ir bičiuliai –
K. Driskius, A. Samerdokas ir I. Dringelytė.
Marijos knygose, skirtose LDK pasaulietinei ir religinei dailei, buvo aprėpia
mos ir gvildenamos skirtingos temos: graviūra, skulptūra ir dekoratyvinė drožyba,
apranga, antkapiniai paminklai, tapyti portretai: „Senieji Lietuvos kunigaikščių
portretai: 1601 metų raritetas“, Kaunas, VDU leidybos grupė, 1997; „Procesijų
altorėliai Lietuvoje“, Marijãmpolė, „Ardor“, 1998; „Senoji medžio skulptūra ir deko
ratyvinė drožyba Lietuvoje“, Vilnius, „Baltos lankos“, 1998; „Apranga XVI–XVIII a.
Lietuvoje”, Vilnius, „Aidai“, 2003; „Karalienė Barbora ir jos atvaizdai“, Vilnius,
„Versus aureus“, 2006 (antrasis pataisytas leidimas – 2008); „Lietuvos skulptūra
iki XVII a. vidurio“, Vilnius, „Aidai“, 2007; „Išėjusiems atminti: laidosena ir kapų
ženklinimas LDK“, Vilnius, VDA leidykla, 2009; „Skaruliai“ (su K. Driskiumi ir
V. Jankausku), Vilnius, Tautos paveldo tyrimai, 2010; „Portretas Lietuvos Didžiojoje
Kunigaikštystėje“, Vilnius, Tautos paveldo tyrimai, 2010.
Po kiekvienos iš vėliausiai išleistų knygų Marija sakydavo: „Viskas, šita
paskutinė.“ Ne todėl, kad nenorėjo rašyti ar neturėjo pakankamai medžiagos, o
todėl, kad manė, jog neužteks jėgų ir sveikatos. Kiekvienos knygos atsiradimas
turi savo istoriją. „Procesijų altorėliai Lietuvoje“ ir „Senoji medžio skulptūra ir
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dekoratyvinė drožyba Lietuvoje“ apibendrino daugelio metų tyrinėjimus ir rinktą
medžiagą, „Apranga XVI–XVIII a. Lietuvoje” privertė sutvarkyti begalę sukauptos,
Mariją visada labai dominusios ir neskelbtos medžiagos apie LDK kostiumo istoriją.
Gotikinės skulptūros atradimus ji svajojo apibendrinti knygoje, ją ypač ska
tino kolega ir bičiulis G. Žalėnas. Jis vis sakydavo: „Marija, turite tai padaryti“,
o Marija atsakydavo: „Kažin kaip jau čia gausis...“ Pagaliau pasirodė monografija
„Lietuvos skulptūra iki XVII a. vidurio“.
Tuomet atėjo eilė seniai (1970 m.) apgintos disertacijos medžiagai. Atnaujinta
ir gerokai papildyta ekspedicijų atradimais buvusiose LDK teritorijose Ukrainoje
ir Baltarusijoje, ji sugulė į solidžią knygą „Išėjusiems atminti: laidosena ir kapų
ženklinimas LDK“.
Toliau – netikėtas pasiūlymas parengti albumo, skirto Skarulių bažnyčiai,
menotyros dalį. Medžiaga dailės istorikei buvo žinoma, knygos leidybą rėmė vers
lininkas Bronislovas Lubys (1938–2011). Albumas pasirodė su puikiomis K. Dris
kiaus nuotraukomis, istorine V. Jankausko ir menotyrine M. Matušakaitės dalimi.
Sunkiausiai rengta paskutinė knyga „Portretas Lietuvos Didžiojoje Ku
nigaikštystėje“ – didžiulės apimties, papildyta ir išplėsta naujais atradimais ir
tyrinėjimais, palyginti su 1984 m. leidiniu „Portretas XVI–XVIII a. Lietuvoje“,
ji atėmė iš Marijos daug jėgų ir sveikatos. Laikas spaudė, nes reikėjo laikytis
griežtų terminų, kad nedingtų projektinis knygos finansavimas. Vėliau, 2011 m.
pradžioje, prasidėjo monografijos pristatymo maratonas. Iškilmingiausias renginys
vyko kovo 9 d. Vilniaus paveikslų galerijoje, kur buvo ne tik pristatyta knyga,
bet ir paminėtas 87-asis autorės gimtadienis. Apsilankymu autorę pagerbė LR
Prezidentė Dalia Grybauskaitė.
2011 m. pavasarį, greičiausiai persitempus po darbų maratono, rimtai sušlu
bavo mokslininkės sveikata, teko nutraukti knygos pristatymus ir intensyvų darbą,
pereiti prie ramesnės dienotvarkės ir poilsio. Visą gyvenimą įtemptai dirbusiai,
Marijai tai buvo labai neįprasta ir nepriimtina, dėl to ji labai nusiminė.
Žinant M. Matušakaitės kūrybinį potencialą, natūraliai kyla mintys, ką galėjo
nuveikti, naudodamasi dabartinėmis informacijos pasiekiamumo ir prieinamumo
galimybėmis. Kita vertus, net baugu pagalvoti, kad galbūt neturėtume etapinių
dailės istorijos veikalų, jei Lietuva nebūtų atgavusi nepriklausomybės. Mokslininkės
tyrimų sritis – LDK dailė, Lietuvos nepriklausomybės metais tapusi ypač aktuali ir
reikšminga, leido mokslininkei visiškai atsidėti darbui, negalvoti apie kokias nors
direktyvas ar cenzūrą, ką jai teko patirti sovietmečiu. Išsakydama savo nuomonę
apie Lietuvos pasiekimus 1990–2015 m., M. Matušakaitė pabrėžė,
jog didžiulis pasiekimas Lietuvos nepriklausomybės laikotarpiu – tai įgyta žmogaus vidinė laisvė, galimybė sakyti tiesą, kūrėjo išlaisvinimas iš cenzūros, atsivėrusios didžiulės
galimybės kurti.
Lietuva įvertino mokslininkės darbus suteikdama jai garbingiausius apdova
nojimus: 1998 m. – Lietuvos Vyriausybės meno premiją už reikšmingus Lietuvos
menui ir kultūrai darbus, 2007 m. – Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino
ordino Riterio kryžių ir 2009 m. patį svarbiausią įvertinimą – Nacionalinę kul
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Marija su kolegomis ir draugais pažymi gautą Nacionalinę kultūros ir meno premiją.
Pirmoje eilėje iš kairės: fotografas, leidėjas K. Driskius, dailės istorikės dr. R. Stankevičienė,
dr. M. Matušakaitė, dailėtyrininkė, muziejininkė I. Dringelytė; antroje eilėje: B. Kimbrienė,
Ž. Driskiuvienė, LDS Kauno skyriaus referentė D. Draugelienė, menotyrininkė K. Džilavjan,
Kultūros paveldo departamento vyriausiasis valstybinis inspektorius R. Grėbliūnas,
K. Navardauskas, Kauno m. savivaldybės Kultūros skyriaus darbuotojas, istorikas, muziejininkas
R. Navardauskas Palaima, R. Žalėnienė, menotyrininkės – galerininkė A Gylienė ir muziejininkė,
vertėja R. Samuolytė Navardauskienė, tuometinė Lietuvos dailės istorikų draugijos pirmininkė,
dailės istorikė dr. D. Vasiliūnienė, M. K. Čiurlionio dailės muziejaus Taikomosios dailės skyriaus
vedėja dr. A. Snitkuvienė, KTU doc. dr. J. Puišo, redaktorius, vertėjas P. Kimbrys, giminaitė,
M. Matušakaitės globėja R. Mickėnienė, dailininkė, muziejininkė M. Mildažytė Kulikauskienė,
Šakių dekanas kan. D. Jasulaitis. Kaunas. 2009 12 27. Iš I. Dringelytės asm. archyvo

tūros ir meno premiją už autentiškas senosios Lietuvos dailės atodangas. Deja,
Nacionalinė premija (šį kartą turima omenyje jos piniginė išraiška) buvo įteikta
M. Matušakaitei sulaukus 85 metų, kai mokslininkei jau buvo sunkoka leistis
į tolimesnes keliones. Marijos svajonė – nuskristi į Ròmą, pamatyti garsiausius
Amžinojo miesto ir Vatikano muziejus – liko neįgyvendinta. Užtat ji finansavo
jau minėtas ekspedicijas į Maskvą, Smolenską, Sankt Peterburgą.
Didžiausias netikėtumas ir išskirtinės pagarbos ženklas mokslininkei buvo
2009 m., jai švenčiant jubiliejinį gimtadienį, pasirodęs Lietuvos dailės istorikų
draugijos parengtas leidinys „Kuriantis PROTAS brangesnis nei turtai...“, skirtas
pagerbti draugijos garbės narę M. Matušakaitę. Marijai buvo įteiktas vardinis
įrištas šios knygos egzempliorius. Kaip nurodo leidinio autorių kolektyvas, knygoje
pateikta medžiaga visapusiškai nušviečia šios iškilios mokslininkės gyvenimą ir profesinę
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veiklą. Specialiai šiai knygai parašytos M. Matušakaitės knygų recenzijos ir jos bibliografija padeda giliau suprasti ir įvertinti mokslininkės indėlį į Lietuvos meninės kultūros
tyrimus <...>.
Spartietiška gyvensena, disciplina, nesukurta šeima ir tik darbas, darbas
ir darbas – toks yra M. Matušakaitės gyvenimas. Gyvenimas, davęs ypatingų
vaisių – ne tik gausybę straipsnių, publikacijų, bet ir 10 išskirtinai reikšmingų
Lietuvos kultūrai veikalų, kurie, pasak dr. Gražinos M. Martinaitienės,
apibendrina ilgo mokslininkės darbo rezultatus, bet svarbiausia – vieną po kitos pildo
apmaudžias spragas, žiojėjančias mūsų krašto meninės kultūros istoriografijoje, ir kloja
pamatą, kuriuo remdamiesi toliau galės eiti kiti tyrinėtojai.
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