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Lietuvos meno ir kultdros istorijoje Kle-
mensas Cerbuldnas Zinomas kaip ivairiq
sridiq specialistas: etnografas, menotyri-
ninkas, publicistas, pedagogas, lektorius.
,,Pagrindinds jo tyrimq kryptys - lietuviq
liaudies ir monumentaliosios architektl-
ros istorija, liaudies ir profesionalioji daile.
Moksliniuose leidiniuose jis yra paskelbgs
darbq, nagrinejandiq liaudies architekm-
ros, ypad gyvenamqjq namq raidos, ivai-
rius aspektus. I5 monumentaliosios ar-
chitekhfros labiausiai ji domino baroko
paminklai. Raie ir taikomosios dailes, mu-
ziejininkystes klausimais, yra paskelbgs
ivadq kai kuriq dailininkq parodq katalo-
gams. Straipsniais ir konsultacijomis tal-
kino Vilniuje leidZiamoms enciklopedi-
joms" (Milius Vacys. 1992. Klemensas
Cerbulenas, Liaudies kiiryba 3, p. 183).

Klemensas Cerbulenas gimd L912 m.
liepos 24 d. Birh4 aps., PabtuL;Es vls., Spal-
vi5kiq kaime, Ikininkq Seimoje. 1925 m.
baige Gulbinq prading mokykl4, 1933 m. -
BirZq valstybinq gimnazijq ir tais padiais
metais istojo i Vytauto DidZiojo universi-
teto Humanitariniq mokslq fakulteto Isto-
rijos skyriq. Gimnazijoje K. Cebulenas bu-
vo skautas, univefsitete priklause sfudentq
skautq korporacijai ,,Yyhs" (Gimbutas Jur-
gis. Klemenso Cerbuleno atmitimui, Drau-
gas (Cikaga) 1986 03 15). 1939 m. Humar
nitarinis fakultetas buvo perkeltas i Vilnirl
toddl K. eerbulenas baige Vilniaus uni-
versitet4 1941. m., apgynes diplomini dar-
b4 ,,Kaimo skryrrios UZnemuneie".

Dalinis K. ebrbuleno studijq frofilio pa-
sikeitimas, t. y. perejimas nuo istorijos
mokslq prie lietuviq liaudies meno, nebu-
vo atsitiktinis. Po daugelio metq paklaus-

tas, kas paskatino i,engti Siuo keliu, at-
sak6:

,,Aplinka gimnazijoje, kurioje gyvavo
graiios literatiirines, filosofines, meno pa-
Zinimo tradicijos. Tuometineje humanita-
rines krypties BirZq gimnazijoje buvo des-
tomos lotynq, vokiediq, anglq kalbos. Jau
tredioje klaseje - literattl.ros istorijos pa-
grindai. UZklasineje veikloje moksleiviai
rengdavo literahiros vakarus, diskusijas.
Siq tradicijq pradininkai buvo: Bernardas
BrazdLionis, AHa Sudinskas, Jonas Petre-
nas, Antanas Kudas. <...>. AS nebandZiau
eiliuoti ar k4 nors raiindti, tadiau nenore-
damas likti pasyviu stebetoju pradejau
domdtis liaudies architekhira. Ir greitai isi-
tikinau patekqs i savo ,darLE"" (Baldid-
nas J.1"994. Susitikimas prie mal|uno, San-
tara L8, p. 96).

Bflta ir daugiau prieZasdiq. Jau pirmai-
siais studijq metais universitete K. Cerbu-
lenas rinko etnografing medliag4 gimti.
nes apylinkese. 1935 m. jis parengd darb4
,,MedLiaga apie kryZius", surinko duome-
nis ir 1936 m. apra5e per 40 kryZdirbiq ir
dievdirbiq (ten pat, p.97). Doc. Paulius
Galaune (1930-1939 m. Kauno universite-
te P. Galaune skaite lietuviq liaudies isto-
rijos ir liaudies meno kursus, vede semi-
narus: Zemattytd 2ta.1988. Paulius Galauni.
Vilnius: Yaga, p. 172, 173) ivertino gabq
student4 ir 1936 m. pabaigoje pakviete
dirbti i Vytauto DidZiojo kultiiros muziejq
(Nuo 1924 m. P. Galaune vadovavo
M. K. eiurlionio galerijai, 1936 m. pasta-
dius Vytauto DidZiojo kultUros muziejq,
paskirtas_jo direktoriumi: ten pat, p.109,
153). K. Cerbuldno bendradarbiavimas su
P. Galaune peraugo i ilgalaikg bidiulystg.
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Jis pratgse muziejininko pradet4 tiriam4ji
darb4lietuviq liaudies meno srityje, recen-
zavo jo leidinius ir publikacijas. P. Galau-
ne savo ruoZtu konsultavo K. Cerbulenq
ivairiais liaudies meno, dailes istorijos,
muziejininkystds klausimais, buvo recen-
zentas.

1937 m. K. Cerbulenas pradejo daly-
vauti etnografinese ekspedicijose, o veliau
ir pats joms vadovavo. Ekspedicijoms trun-
kant po kelet4 menesiq, buvo renkami ir
inventorinami liaudies meno ir buities eks-
ponatai, fotografu ojamos, matuojamos so-
dybos, trobesiai, daromi breZiniai (ten paf,
p. 1,57). Ebrografija ir muziejininkyste bu,
vo publicistines bei mokslines K. eerbule-
no veiklos pradLia.1937 m.,,Naujojoje ro:
muvoje" pasirode pirmasis jo straipsnip
,,Tautinis elementas lietuviq kryliuose",,
kuriame apibiidintos kryZiu formos ir de-
koras. K. Cerbuleno interesq ir tyrinejimq
sridiq diapazonas palaipsniui pletesi. Sie-
damas universitete igyjamas teorines Zi-
nias, praktinius igfldZius, K. Cerbulenas
ra5e ivairius straipsnius: mokslinius (1938.
MaZosios Lietuvos antkapiniai paminklai,
N auj oji r omuT)a I-2: 4244), kritinius (L938.
Etnografine paroda, Gimtasai kraitas 1-2
(17 -18): 285-291), apZvalginius (Lietuviq
liaudies menas tarptautinese parodose, /
laisvg 194110 31, p. 4), didaktinius (Etno-
grahjamokyklose, ten pat 194209 05), pro;
bleminius (Saugokime tautos ebrografines
vertybes, ten pat 194202 28) ir kitus. [ver-
tings administracinio darbo etnografindsE
ekspedicijose specifikq ir ypatybes, jis pa-
renge lankstinukus su metodiniais nuror
dymais ir breZiniais.

K. eerbulenas kdl6 eb:rografiniq pamin;
klq apsaugos, globos ir prieZiflros klausir
mus, skatino visuomenq rodyti iniciatyv4
ie5kant efektyviq sprendimq. Jis teige, kad
,,meilg musq tautos etnografinei kultflrai;
kuri yra tautos kultiros savitumo ir ivai+
rumo pagrindas, reikia pradeti ugdyti nuq
maZens per mokyklas. ]au pradZios moi
kyklose per kraitotyros pamokas galima
ry5kiau i5kelti kilnojamqjq ir nekilnojamql

jq etnografiniq paminklq vertg, supaZin-
dinti su tuo, kas ypadiai saugotina ir glo-
botina nuo sunykimo" (Cerbulenas K. Et-
nografija mokyklose, ten pat, 194209 0S).
K. Cerbulenas akcentavo bfltinybe rinkti ir
tirti archyving ir eksponatinq etnografing
medZiag4, sirfle biidus Siam darbui attikti
(anketos ir pan.) apibddino i5skirting jos
reikimg: ,,Si etnografine medZiaga pades
pajusti tuos grynai miisiSkus kulttiros sa-
vitumus, nustatyti kultdrines ltakas, ap-
sprgsti mflsojo charakterio ir tipo bruoZus,
kurie susidare veikiami teritorijos, istori-
jos ir kraujo momento" (ten pat).

\941, m. buvo iSleistas moksliniq studi
jq rinkinys ,,Vytauto DidZiojo kulturos mu-
ziejaus metraitis", kuriame Salia kitq mu-
ziejgus darbuotojq straipsniq paskelbta
K. Cerbuleno studija,,Kaimo skrynios UZ-
nemuneje". Pagrindinis studijos Saltinis -
dailininko Antano Tamo5aidio skryniq pie-
Siniai, esantys Nacionaliniame M. K. Ciur-
Lionio dailes muziejuje. Autorius aptare Su-
valkijos skryniq bei kuparq raid4:
konstrukcij4, puo5imo budus, spalvq deri-
nius ir jq komponavim4. Parode skirtingq
vietoviq sknTniq menines ypatybes, tupytq
skry'niq raitus palygino su keramikos ir
prijuosdiq omamento motyvais. Paskelbd
41 iliustracijA (i5 jq 6 spalvotas).

1945-1950 m. K. Cerbulenas dirbo VaIs-
tybiniame M. K. Ciurlionio dail€s muzie-
juje Etnografinio skyriaus vedeju, vyr. fon-
dq saugotoju, direktoriumi, vyr. mokslo
bendradarbiu, o 1950 m. buvo atleistas i5
pareigq ,,kaip nuslepgs Zinias apie savo
artimuosius" (i5 K. Cerbuleno charakteris-
tikos, po turia tgSO m. birZelio 20 d,. pa-
sira5e Kauno valstybinio M. K. eiurlionio
dailes muziejaus direktorius B. Sirutis). I5-
ai5kinus 5i ,,nusikalstamE" fakt4 @rolis
Jonas 1941 m. deportuotas i Sibir4, ten
1948m. mire, tevas metus (gal por4?) bu-
vo PabirZes valsdiaus virSaitis: Baldifl-
nasl. 1994. Susitikimas prie mahino, San-
tara 18, p. 99) K. eerbulbnas tapo personn
non grata daugelyje Svietimo ir kultrtros
istaigq. Del sovietiSkai absurdiBkos prie-



Zasties buvo trukdoma jam siekti moksli-
n6s karjerosz gauti aukSt4ji mokslini laips-
ni ir juo labiau pedagogini vard4.

Paradoksalu, bet aukitosios ir specia-
liosios, orientuotos i men4 mokyklos, sto-
kodamos patyrusiq specialistr{ ir vertinda-
mos K. Cerbuleno kompetencij4 bei
profesionalum4, kviete ji skaityti specialiq
kursq. 25 metus K. Cerbulenas paskyre pe-
dagoginei veiklai.

Lygiagrediai muziejiniam darbui 1945-
1951 m. jis deste lietuviq liaudies meno,
Lietuvos meno istorijos, tekstilds, kerami-
kos, omamentikos pagrindq, kostiumq is-
torijos kursus Kauno valstybiniame taiko-
mosios ir dekoratyvines dailes institute
(dab. Vilniaus dailes akademijos Kauno
dailds institutas).1947 m. Kauno valstybi-
niame universitete @uv. VDU, dab. Kauno
technologijos universitetas) skaite etrogra-
fijos pagrindq kurs4, 1952 m. Vilniaus
valstybiniame universitete (dab. VU) - fa-
kultatyving tiriamqjq ekspedicijq metodi-
ka. 1952-1956 m. dirbo Kauno St. Zuko
taikomosios dailes technikume (dab. Kau-
no kolegijos j. VienoZinskio menq studijq
centras). 1956-1957 m. meno istorijos kur-
s4 skaitd Kauno politechnikos institute
(dab, KTU). {vairius dailds istorijos kur-
sus (visuotinds dailds, lietuviq, rusq ir ta-
rybines dailes istorijos, lietuviq liaudies
meno ir specialius keramikos, tekstiles bei
kostiumo istorijos) 1,960-1972 m. skaite
Valstybinio dailes instituto Kauno vakari-
niame skyriuje (dab. VDA KDI).

Pedagogas atsakingai ir uoliai ruoidsi
paskaitoms. Kursq konspektams sukaupe
i5sami4 medZiag4. OrganiSk4 jo paskaitq
dali sudare iSvykos i kulttrros ir meno pa-
minklq vietas. Specializuotas ekskursijas
jis organizavo dailininkams, kraitotyrinin-
kams, architektams, menotyrininkams ir kt.
K. Cerbulenui rnpejo studentq ateitis, ab-
solventq aprtrpinimas jq iSsilavinim4 ati-
tinkandiu darbu. Jis buvo isitikings, kad
Zmogq supandios aplinkos estetinis ir me-
ninis vaizdas priklauso nuo dailds mo-
kyklose rengiamq specialybiq ivairovds, jq
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plataus pritaikymo, specialistq kvalifika-
cijos, apskritai nuo visuomenrSs poZiflrio i
men4 ir bendro jos kulhiros lygio. Todel
K. Cerbulenas teige, jog b0tina visam stu-
dijuojandiam jaunimui destyti meno, este-
tikos, kultfrros dalykq pagrindus.

Nuo tiesioginio darbo atliekamq laik4
K. Cerbulenas skyre mokslinems studijoms.
1956 m. jis pradejo dirbti Lietuvos staty-
bos ir architekt[ros institute vyresniuoju
moksliniu bendradarbiu. DidZi4j4 laiko
dali tyre lietuviq liaudies ir monumenta-
li4j4 architektflr4, kaimo sodybq s4veik4
su kra5tovai zdLiu, nagrindjo gyvenamqjq,
tikiniq ir gamybiniq pastatq konstrukci-
jas, planus ir formas, dekor4. Kad butq
tiksliau dirbama ekspedicijose, parenge
detali4 metoding instrukcijq ,,Kaip daryti
liaudies gyvenviediq ir ivairiq pastatq ap-
ra5us, breZinius ir fotonuotraukas" (Bar-
Sauskas J. ir kt. (red.). 1964. Lietuaos TSR
architektilros klausimai 2. Vilnius: Valstybi-
ne politin6s ir mokslinds literahrros lei-
dykIa, p.261172).

Pastatq regioniniams ypatumams, ge-
nezei, raidai bei tipologijai iSaiSkinti me-
notyrininkas suktr6 originali4 metodikE,
pagrist4 ivairiq mokslo Sakq duomenimis:
etnologijos, folkloristikos, paleolingvisti-
kos ir kt.; taike istorini ir lyginamosios
analizds metodus. Apie liaudies architek-
trlr4 K. Cerbulenas parenge ir savo diser-
tacijas: 1958 m. istorijos mokslq kandidato
,,Lietuviq liaudies gyvenamojo pastato rai-
da (nuo seniausiq laikq iki XIX a. pabai-
gos)" ir 19:73 m. istorijos mokslq daktaro
,,Lietuvos valstiediq kiemo pastatq susida-
rymo istorija (iki XX a. vidurio)". Pastaro-
jo darbo nepatvirtino Valstybind atestaci-
nd komisija Maskvojg nors Lietuvos ir kitq
Saliq menotyrininkai aukitai vertino
K. eerbuleno studijas. 1964 m. ta pati
komisija apsiribojo tik vyresniojo moksli-
nio bendradarbio vardo suteikimu K. Cer-
buldnui.

1966 m. steigiant Lietuvos liaudies bui-
ties muziejq, menotyrininkas griZo prie
muziejinds veiklos. Jis akfiiai dalyvavo
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paruo5iamajame darbe: rflpinosi perkeltir
nq pastatq atrinkimu ir statybos prieLifird.,
muziejiniq-eksponatiniq pastatq nome#
klatiira, dalyvavo sudarant bendr4ji mul
ziejaus pLan4, aukitaidiq gatuinio rdZinio
bei dzikq kaimo fragmentq situacijos plat
nus, uZstatymo sistemas. 197U1974 m. pa-
skirtas 5io muzieiaus moksliniu vadovul,
K. Cerbulenas organizavo mokslinq veik-
14, Lietuvos, Sovietq Sqjungos, uZsieniO
spaudoje paskelbe straipsniq apie Lietur
vos liaudies buities muziejaus ktrrimo
mokslinius principus tr organuacinio darl-
bo metodik4.

1970 m. K. Cerbulenui suteikta valstyr-
bine premija uZ mokslini tiriam4ji darb4.
jis kartu su bendraautoriais parengd penf
kias knygas-albumus apie liaudies archi'
tektir4: ,,Lietuviq liaudies menas. Archif
tektflra", kn. 1, 2 (1957, 1.965); ,,Mai,ojl,
architektfr ra", kn. 7 (1970) ;,,Lietuviq liaui-
dies architektira", t. 1, 2 (1965, 1968).

Monumentaliosios architekttrros srityr-
je K. eerbulenas sukure Lietuvos istoriniq
stiliq architekhir4 apibendrinandias stu-
dijas ir straipsnius apie renesanso, ypad
baroko, klasicizmo ir romantizmo pasta+
tus, ansamblius, architektus. Drauge sq
kitais autoriais jis parenge ,,Lietuvos ar+

chitektdros istorij4". Pirmajame tome
K. Cerbulenas para5e skyrius ,,Pirmyk5-
tes bendruomenes laikotarpio statiniai"l
,,Feodalines Lietuvos valstybes kiirimosl
ir kovq ddl savarankiSkumo laikotarpio ar'
chitekt[ra", apibiidino renesanso laikotarr
pio gyvenamuosiuos, visuomeninius, adt
ministracinius, kulto pastatus, gpybinius
irenginius, periferijos rezidencines pilis ir
rimus (Minkevidius J. ir kt. (red.). 1987.

Lietuaos architektilrls istorija 1. Nuo seniau+
siq laikq iki XVI a. vidurio. Vi]nius: Moksf
las). Antrajame tome menotyrininkas apl
ivelgd didZiaja dali baroko epocho$
architekttrros, klasicizmo laikotarpio skyt
riuje aptare architekhfros destym4 Vil:riaus
universitete, architektus ir jq kflryb4, dva-
rq sodybq ansamblius, administraciniu$
ir visuomeninius, sakralinius pastatus, me+
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morialinius statinius (]ankevidiend A. ir
kt. (red;). 1994. Lietuaos architektfrros istoriia
2. Nuo XVII a. pradLios iki XIX a. vidurio.
Vilnius: Mokslas). K. Cerbulenas kartu su
Tadu Adomoniu para5e ,,Lietuvos TSR
dailes ir architekt0ros istorij4" (Adomo-
nis T., Cerbulenas K. 1987. LTSR daitds ir
architektilros istorija L. Vilnius: Mokslas) pa-
gal Valstybinio dailds instituto (dab. VDA)
meno istorijos ddstymo program4. Skyriu-
je apie barok4 (XVII-XVil a.) K. Cerbule-
nas apibtrdino stiliaus plitimo tendencijas
ir pobtidi architekhirq, vaizduojan4j4 ir
taikom4j4 dailg. Tai vienas rySkesniq pa-
vyzdLiu,, kai menotyrininkas susieja kele-
t4 tyrindjimo sridiq, kitaip sakant, taiko me-
nq sintezds metod4.

K. Cerbulenas prisidejo prie leidiniq
,,Lietuviq liaudies architekt[ros paminklai:
Zewynr4 kaimas" (197 4),,,Vilniaus archi-
tektfira" (1985) rengimo.

Menotyrininkas iBsamiai nagrinejo at-
skiras dailds 5akas, kuriniq kompozicijos
klausimus, talentingq meistrq ir dailinin-
kq kfrryb4. Parengd parodq katalogq ir mo-
nografijq, para5d straipsniq apie grupines
ir personalines dailininkq kflrybos pa-
rodas, apie aktualias liaudi5kumo ir re-
gionalumo problemas, tautiniq kostiumq
ilgalaikes tradicijas ir Siuolaiki5kumo ten-
dencijls.

K. Cerbuldnas aktyviai dalyvavo visuo-
menineje-SvietejiSkoje veikloje. Kaip,,Ztni-
jos" draugijos narys nuo 1945 m. skaitd
paskaitas liaudies meno tema universite-
tuose,,,Zinijos" draugijos lektoriumuose,
estetikos seminaruose, konferencijose. Pri-
klause Dailininkq s4jungai ir Liaudies me-
no draugijai (nuo 1970 m. garb6s narys).
Nuo pat Paminklq apsaugos ir kradtoty-
ros draugijos ik0rimo buvo Kauno sky-
riaus pirmininko pavaduotoju metodiniam
darbui (nuo 1973 m. garbds narys).

Apibendrinant ptadi4 Klemenso Cerbu-
ldno biografijq, galima padaryti i5vad4,
kad jaunystdje buvq veiksniai: palanki ap-
linka, skautiSkos ideologijos principai,
ypatingq Zmoniq ratas suformavo intelek-



tuali4, darbidi4, atsaking4 asmenybg, ku-
rios profesionalfls moksliniai ir etnologi-
niai darbai yra visapusiSkos veiklos re-
zultatas.

Ziniq apie K. Cerbuleno veiklq galima
rasti 1984 m. i5leistoje jo darbq biblio-
grafijoje (Ladavidius V., Stelmokaite O.
1.984. Klemensas Cerbulinas: bibliografija.
Kaunas: Paminklq apsaugos ir kra5toty-
ros draugijos Kauno skyrius).

Vdlesnio laikotarpio (1983-1985)
K. Cerbuldno bibliografija architektdros ir
liaudies meno tematika paskelbta Lietu-
vos architektiiros literahiros rodykleje (Si-
pavididte Danutd (sud.). 1987. Lietuaos ar-
chitektilra: Iiteratilros rodakld 1981-L9B5.
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D.2. Vilnius: Vibriaus inZinerinis staty-
bos institutas) bei J. Kudirkos parengtame
leidinyje ,,Lietuviq liaudies meno Salti-
niai". (Kudirka J. 1986. Lietuaiq liaudies me-

no ialtiniai: publikacijr4 aphtalga. Vilnius:
Sviesa). Kauno apskrities vieSosios biblio-
tekos Kaunistikos skyriuje suregistruoti
K. Cerbuldno bibliografiniai d.uomenys
nuo 1"985 lkit996 m. Sis darbas tqsiamas
toliau. Pastarojo deSimtmedio bibliografij4
sudaro literat[ra apie K. Cerbul6n4 ir Sal-

tiniai, kuriuose remtasi jo teiginiais, meto-
dais, moksliniais fyrimais ir pan. Moksli-
ninko asmenini archyv4 saugo dukte
architekte Ginta Cerbuldnaite-Useliend. Da-
lis eb:rografin6s medZiagos rankra5diq per-
duota Kraitotyros draugijai.

V aid a S iray dait i-Rakutimd


