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KRASTOTYRININKO IR MUZIEJININKO
J. PETRULIO RANKRASTINIS PALIKIMAS

NACIONALINEJE MARTYNO MAZVYDO BIBLIOTEKOJE

Lietuvos nacionalin6je Martyno Mazvydo bibliotekoje greta E.  Volterio, J.  Pu-
zino,  J.  Mickevi6iaus  ir  daugelio  kiti!  senov6s  myl6tojii  ir  tyrin6tojii,  mtisu  tautos
kulttiros puosel6toji!  rallkraL€6iu  laikomi  ir kl.aL5totyrininko,  muziejininko,  esperan-
tininko Juozo Petrulio  rankra56iai.

Biblioteka  rankra56ius  isigijo   1975  in.  j§  E.   Petrulien6s.   1993  in.  J.  Petrulio
fondas buvo  §iek tick papildytas.

J.  Petrulio rankraL€6iu fondq Lietuvos nacionalin6je Martyno Mazvydo bibliotc-
koje sudaro 1731  saugojimo vienetas dokumentu originalu, autografu, ma§inras6il|,
spaudiniu  iL¥karpl|,  nuotrauku  ir  kit()s  ikonografijos.  Dokumentai  ra§yti  lietuviii,
rusi!,  esperanto,  angli!,  vokie6iu,  lenku  kalbomis.  Fondo  §ifras:  LNB  f.  127.

Fondo  sudarytojas  Juozas  Petrulis  (1904  04  23~1975  04  25)  gim6  Kupi§kio
rajone, Rudiku kaime. Kra§totyra susidom6jo gana anksti. Jau mokykloje, mokytojo

paskatintas, pradejo uzra5ineti tautosaka, gyvosios kalbos frazeologija, senu Zmonii!
atsiminimus apie baudziavq. Mokesi Kupi§kio, Birzi! gimnazijose. Nuo 1924 in. 6m6
dalyvauti jaunimo organizacijosc: Lietuvos jfiunimo sajungos, kick v61iau „KulttiroLs
btircliuose". J. Pctrulis kartu su savo bendramin6iais iki-Ire Lictuvos jaunimo sajun-

gos  Salamies6io    „Zibinto"  skyril|.
Dar moksleivis  btidamas jis  susidomi  ir  tolstojininki! jud6jimu,  o  1926  in.,  pa-

veiktas  antimilitarinio  internacion€ilinio  jud6jimo,  atsisako  tarnauti  Lictuvos  ka-
riuomen6je.  UZ tai jis nuteisiamas 8 metus kal6ti.  1§ pradziu kalinamas Kaune, po

Vto - Panev6Zyje,  o veliau  perkeliamas  i  Siauliu  sunkiuju  darbu  kal6jim}.
Metai,  prab6ge  kal6jime,  nenu6jo  veltui.  Jis  skait6  spauda,  kuriq  atsii!sdavo

jo  draugai  ir pazistami,  bendradarbiavo  „Jaunimo"  laikraL5tyje,  vert6  i§  esperanto
kalbos  i  lictuviii  kalba,  rinko  Zodzius  „Lictuvii!  kalbos  Zodynui".  I§6jes  iL€  kaleji-
mo,  kuri  laikc|  nerado  darbo  ir tik  1935  in.  isidarbino  Zagar6je.  Ten jis  bendravo
su  E.  Levinsku,  J.  Kirliu  ir kt.

1938  in.   savo  Zemie6io   P.   BugailiLikio  pakviestas   dil.bti  i   „Au§ros"   muzieju
J.  Petrulis  dalyvavo  Siauliu  kra§totyros  draugijos  veikloje,  ejo  Zurnalo  „Gimtasai
kra§tas"  sckrctoriaus  pareigas.  Dirbdamas  „Au§ros"  muziejuje,  J.  Petrulis  isitraul
k6  i  tikra  kra§totyros  darba,  paskirdamas  jam  visa  savo  gyvenima.  Jis  dalyvavo
daugelyj.e  etnografiniu,  kra§totyriniu  ekspcdiciji[,  aplank6  atokiausias  Lietuvos vje-
toves,  o  surinkta  medziaga  apibendrines  skelb6  „Gimtajame  kra5te"  J.  Papyvesio,
J.  Rudikie€io  ir  kt.  slapyvardziais,  bendradarbiavo  „Kulttiroje",  „Jaunime",  „Lie-
tuvos  Ziniose".
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1952-1958 metais dirbo Istorijos ir etnografijos muziejuje, o 1958-1970 in. -
Vilniaus Dailes muziejaus restauracin6se dirbtuv6se dailininku restauratoriumi. Greta
muziejiniu vertybiu restauravimo jis ir toliau dalyvavo kra§totyrin6se ir kitose eks-

pedicijose liaudies meno,  dail6s,  archeologiniams paminklams tirti.
Kartu  su  P.  Bugaili§kiu  rinko  Kupi§kio  ir jo  apylinkiu  bibliografija:  „Kupi§kio

krastas"  (1953,  1955),  „Kupi3kio  kra§to  bibliografine  medziaga"  (1961),  spaudos
i§karpas apie Kupi§kio vietoves. Sui-inko daug medziagos apie liaudies skulptorius.
Nemaza jos paskelb6 Zurnaluose „Kulttiros barai", „Mokslas ir gyvenimas",1eidiny-

je  „Muziejai ir paminklai"  ir kt.  Buvo esperanto  kalbos  Lietuvoje  propaguotojas.
J.  Petrulio fondo medziaga i§d6styta dalykine chronologine ab6c61ine tvarka ir

suskirstyta  i  7  skyrius.
1. Asmens  dokumentai  (1925-1975)
Tai J. Petrulio bylos d6l atsisakymo tarnauti Lietuvos kariuomen6je dokumentai

(1928-1933),  ivairns  darbo  pazym6jimai,  liudijimai,  nario  bilietai,  i§duoti  „AUL5-
ros" muziejaus, Lietuvos TSR istorijos-etnografijos muziejaus, „Mokyklos ir visuo-
menes" redakcijos ir kitu istaigu (1942-1969); Lietuvos TSR kulttiros ministerijos,
Lietuvos TSR paminklu apsaugos ir kra§totyros draugijos garb6s ir pad6kos ra§tai;
sveikinimai  su  60-me6iu,  70-me6iu  (1961-1974)  ir kt.

2. Muziejininkystes, kra§totyros visuomenine veikla  (1924-1975)
Reik§mingiausia  ir  gausiausia  yra  J.  Petrulio  kra§totyrin6  veikla.  EkspedicijL!

inetu jis  fiksavo  liaudies  menininku  ktirybzi,  ai§kino ju  autoryste,  rinko  medziaga
knygai  „Lietuviu liaudies mcnininkai"  ir uzra5e per 70 ju biografiju.  Jo rankra§ti-
niame palikime randame rengiamq medziaga knygai:  „Lietuviu liaudies dievdirbiai
ir menininkai", „Medziaga apie XIX a. Iietuviu liaudies menininkus", su Z. Zemai-
tyte parcngtc| straipsni  „Triju kartu  dievdirbiai".

Vcrt6tu  pamin6ti  J.  Petrulio  straipsnius:  „Apie  kupi§k6nu  poetus  ir  kultTlros
veik6ja  K.  Gasitina",  „Apie  Salamies6io  knygyn6li",  „1§  mano  atsiminimii",  „Ar-
cheologu  lauko  darbai",  „Bitininkyst6  Varenos  apylink6se",  „Kulttiros  paminklu
bi-ikl6s  reikalu",  „Medziokl6  ir Ztikle  Erzvilko  apylink6je".  Kra§totyriniu,  muzieju
darbuotoju ekspediciju uzra§ai, ataskaitos: „Per Zemai6iu kra5tci", „Apzvalgin6 eks-

pedicija po rytines apskritis", „Muziejiniu i§vyku dienora3tis" ir kt. Liaudies papro-
Gill,  1iaudies  meno,  tautosakos  uzra§ai:  „Alus",  „Apie  senov6s bitininkyst?",  „Kai-
mu ir miesteliu amatininkai", „Bak§6nu sodzius", „Gyvuliu kapin6s" ir kt. Nemaza

pasakojimu J. Petrulis uzra§6 i5 savo motinos Veronikos Petrulien6s, -tai „Miru-
siu  apraudojimas",  „Moten! galvos apdarai",  „Verpalu ir audiniu  dadymas, juostu
audimas" ir kt. J. Kriks6idno-Jovaro, Antano Povyliaus atsiminimu uzra§ymai; kra§-
totyriniu  anketu  1926-1973  metu  rinkinys.
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3. Lietuvos  esperantininkai  (1909-1975)  ir J.  Petrulio veikla
J.  Petrulis  buvo  ne  tik  savo  gimtojo  krasto  puosel6tojas,  papro6iu  ir  tradiciji!

saugotojas, jis gyvai  dom6josi esperanto kalba,  da]yvavo  esperantininku suvaziavi-
muose, palaik6 ry§ius su  daugelio pasaulio csperantininki!, tod6l neatsitiktinai ne-
maza  J.  Petrulio  fondo  dali  uzima  medziaga,  susijusi  su  esperantininku jud6jimu
Lietuvoje. J. Petrulio lingvistiniai esperanto kalbos ir kiti darbai sudaro 514 saugo-

jimo vienetu. Tai I. Cie§kos ir J. Petrulio „Tarptautin6s esperanto kalbos vadov6lis"
(1957),  „Esperanto  k.  gramatika"  (1957),  paruo§iamoji  medziaga  esperanto-lietu-
viu  k.  Zodynui  bei  leidiniui  „Kas  yra  kas  esperantininki!  judejime",  „Esperanto
sajtidzio Lietuvoje apzvalga.  1887-1940"  (1960), ivairtis straipsniai esperanto kal-
bos tcma, vertimai. Sick tick medziagos i§ uzsienio esperantininku veiklos (1919-
1975),  Pabaltijo  esperantininkii  stovyklu  fragmenti§ka medziaga  (1962-1974).

1§ Lietuvos esperantininki! s".ungos ir respublikos esperantininku klubu veiklos

( 1909-1975): Vilniaus esperantininku draugijos valdybos 1909-1912 in. ataskaitu
nuora§ai,  Lietuvos  esperantininku  sajungos  istatai,  Vilniaus  esperantininku  klubo
1957-1973 metu pos6dziL!, susirinkimu protokolai (nenuosekltis), keletas kitu res-

publikos esperantininki} klubu veiklos  1956-1971 in. ataskaitti; almanacho „Hori-
zonto  de  soveta Litovio", biuletenio  „Unuigo"  redakciju fragmenti5ka medziaga.

Lietuvos ir uzsienio esperantininku darbai (1909-1975). Esperantininko P. Kaz-
lausko 1969-1973 in. korespondencijos registracijos knygos, keletas uzsienio espe-
1.antininku lai§ku P. Kazlauskui. Esperantininko Edvardo Levinsko keletas vertimu:
J.  Gorbunovo-Posadovo  „Nakties balsai",  „Kam mes gyvename",  M.  Lakerb6jaus
„Sve6ias",  L.  Tolstojaus  „Negaliu  tyl6ti",  „Zodis jaunuomenei".

E.  Levinsko  korespondencijos  pluo§telis:  P.  Bugaili§kis  (1932),  J.  Laurynaitis

(1955),  P.  Sinkrinas  (2,  1968-1969).
Keletas  esperantininko, keliautojo A.  Po§kos rankra§6iu  (1939-1973).
Pedagogo S. Tijnnai6io esperantin6s veiklos medziaga (1909-1965): „Atsimini-

mai apie Lietuvos esperantininku draugijc| ir esperantininku jud6jima iki  1940 in.,

„Aleksandras Dambrauskas",  „Lietuviu-esperanto k. Zodyn6lio" paruoL3iamoji me-
dziaga ir kt. Keletas L. Alseikos (1959), A. Dambrausko (1910), A. Prapuolenio (2,
1958-1959)  ir  kitu  asmem}  lai§kii  S.  Tijtinai6iui.

Uzsienio esperantininku  darbai (1912-1975).  8.  Berino „Esperanto kalbos si-
nonimii Zodyno kai.toteka".  E.  Dancis  „Esperanto kalbos sinonimu Zodyno karto-
teka", E. Dancis „Esperanto en la verko de sovetio lingvisto", K.  Ger§aterio „Iom
el 1a historio de esperanto movado en Vilno", P. Savicko, E. Medi§ausko „Tarptau-
tines esperanto kalbos vadovelis" ir kt. Vertimai (1914-1974): K. Ciukovskio „Ver-
saj  por infanoj.  Ok fabeloj",  dainu rinkin6lis  „Ni kantu",  L.  Petrazickio  „Teises ir
moral6s  mokslo  ivadas"  ir kt.

23-734
353



Nemazas  esperantininku  laikrast6liu  J.  Petrulio  rinkinys  (1925-1975).  TSRS

jaunimo esperantininku menesinis informacinis biuletenis „Aktuale" (1974, Nr. 5-
11;  1975,  Ni..1-2);  Rygos  espcrantininky klubo literattirinis Zurnalas  „Amikeco"

(1966, Nr.  5-6, Nr.  9-12;  1967, Nr.  1-4);  Vilniaus esperantininku klubo infor-
macinis leidinys  (1962, Nr.  1-3);  Birzu gimnazijos mokiniu esperantininku biule-
tenis  „Tagigo"  (1925-1926);  TSRS  espcrantininku  biuletenis  „Unuigo"  (1965-
1970)  ir  daugelis  kiti!.

Pamin6tini  ir  spaudos  i§karpu  teminiai  rinkiniai  (1909-1975)  i5  etnografijos,
Vilniaus in. paminklu apsaugos ir kra§totyros draugijos kra§totyriniu kompleksiniii
ekspcdiciju,  lictuviu  liaudies  meno  ir menininky,  gamtos apsaugos  ir kt.

4.  Korespondencija  (1920-1975)
Didziajq J.  Petrulio korespondencijos  dali sudaro esperantininkai.  Kai kuric J.

Petrulio lai§ku adresatai (1926-1975): 8. Berinas (12,1963-1967), M. Burgmeis-
ter  (5,  1967-1968),  F.  Enskait-is  (1,  1964),  S.  Glemzait6  (1,  1965),  N.  Grigas  (1,
1970), J. Kazlauskas  (8,1967-1971), E. Levinskas (7,1946-1974) ir kt. Siunt6jai

(1921-1975  ir  b.in.):  8.  Berinas  (197,  1956-1975),  P.  Bugaili§kis  (22,   1939-
1959), S. Daunys (3,1948-1958), K. J66ius (20,1959-1974), A. Idriauza (9,1929-
1946), J.  Lazauskas  (160,1933-1975),  E.  Levinskas  (235,1926-1974),  V.  Milius

(24,1964-1974), J. Petrulis, ra§ytojas (24,1925-1968), M. Rot (10,1934-1936),
S.  Tijtinaitis  (10,  1959-1966),  V.  Vaitektinas  (91,  1954-1975)  ir  kiti  Lietuvos  ir
uzsienio  esperantininkai:  taikos  L3alininku  lai§kai  ii. sveikinimai J.  Petruliui,  atsisa-
kiusiam atlikti kai.ing tarnybq Lictuvos kai.iuomen6jc; Lietuvos MA Ccntrin6s bib-

rz

liotekos, Lietuvos paminkhi apsaugos ir kra§totyros draugijos, „Mtisu gamtos", „Svy-
turio"  ir kitu  istaigu  ra§tai,  kvietimai,  sveikinimai.

5.  Seimos,  giminiu rankra§€iai  (1920-1953)
Tarp J.  Petrulio rankra§6iu  du Zmonos E.  Petrulien6s  straipsniai:  „Litidi  „Au§-

ros" muziejuje rfipintoj6liai", „Nejaugi Cia ncsivaidina", motinos V. Petrulien6s „Bi-
tininkyst6.  Zmoniu  samprotavimai  apie  bitininkyst?  ir  bites",  „Rytu  Auk§taitijos
liaudies  dainos",  sesers  M.  Petrulyt6s  dienora§6io  fragmentai  (1927-1930)  ir  kt.

6. Kitu. asmenu ir organizaciju medziaga  (1918-1974)
§iamc  skyriuje  randamc  K.  Aleknos  eiliuotzt  pasakojimc|  „Atmin6iai  auksinio

§litibo  Kazimiero  ir  Aneles  ¢ernint6s  Aleknu";  straipsnius:  8.  Bura6o  „Liaudies
dailininkas Vincas  Svirskis",  P.  Galaun6s  „Lietuviu  dievdirbiai",  A.  Kriauzos  „Bo-
tagai ir ju Ziz6s", A.  Maziulio  „Senoji pasarti§kiu pirtis";  Kupi5kio vals6iaus Zem6s
tikio  artel6s  kooperatyvo  „Gyvenamosios  bendrov6s  istatai"  (b.in.,  1921),  Laisva-
maniu ctin6s kulttiros draugijos, Kupi§kio skyriaus valdybos atsi§aukimas ir kreipi-
masis i visuomene „Zodis i pazangicru.a visuomene",  „Gerbiamam...".  Su J. Petrulio
dalyvavimu Lietuvos jaunimo sajungos veikloje susijusii! keletas dokumentu: Lietu-

354



vos jaunimo  sc".ungos  Salamies6io  skyriaus  1925-1926  metL!  6  protokolai,  nariu
sfira§ai (1925-1926), Lietuvos jaunimo szu.ungos Vabalninko skyriaus 1926 in. stei-

giamojo susirinkimo protokolas.
7. Ikonografija  (1900-1975)
Gausios J. Petrulio fotografuotos ir surinktos nuotraukos (313 saugojimo viene-

tu):  J.  Petrulio  ir jo  giminiu  nuotraukos  (1912-1974),  J.  Petrulio  kraL5totyrin6s  ir
visuomenin6s veiklos nuotraukos (1919-1970).  Tarp ju kra§totyrininku  M.  Glen-
Zait6s,  S.  Daunio,  P.  Vait-ektino  ir  kt.  nuolraukos.  J.  Petrulio  sudarytas  albumas,
kuriame  Valstybinio  dail6s  muziejaus  Vilniuje,  §iauliu  kra§totyros  draugijos,  Vil-
niaus valstybinio universiteto etnografin6s ir kitii ekspediciju dalyviai, 1iaudies me-
no,  gamtos  vaizdai.  J.  Petrulis  ir  esperantininkai  1913-1974  metais:  11  Rusijos
esperantininku kongreso RIjeve dalyviai (1913), I Lietuvos esperantininki! kongre-
so Kaune dalyviai (1934), J. Petrulis su esperanto kalbos kursu klausytojais, Zaga-
1-6s moksleiviais (1938), Pabaltijo esperantininku stovyklu dalyviu nuotraukos (1963-
1974).  Lietuvos  architckttiros,  kulttiros  paminkll!,  lietuviu  liaudies  meno  objektu
nuotraukos, J.  Petrulio sudarytas liaudies meno albumas  (1970),1iaudies meninin-
ku  pavien6s  ir grupin6s  nuotraukos  (1942-1973).

|Zymiu visuomen6s veik6jii, §viet6ju nuotraukii pluo§tas, kuriame K. Borutos, P.
V

Bugaili5kio,  S.  Matulai6io,  M.  Slan6iausko, S.  Sap5alo,  0.  Simait6s, J.  Slapelio,  N.
Svogzlio-Milzino ir kiti! asmenu nuotraukos:  mokyklu  draugiju naril! ir kitos nuo-
traukos  (1927-1970),  tarp ju  Kauno  vegetaru  draugijos  nariai  (1936),  Lietuvos

jaunimo  SZH.ungos  skyriu  atstovli  suvaziavimas  Kaune  (1934),  Vabalninko  Zem6s
Tikio  mergai6ii!  mokyklos  mokines  (1928,  1929),  Zem6s  tikio  kursu  Kaune,  Mari-

jampol6je  ir Sudarge  lankytojai  (1931-1932)  ir kt.
Visuomeniniu ivykiu nuotraukos (1920-1934): Pabaltijo Zurnalistu konferenci-

ju  Kaune  dalyviai  (1922,  1930),  Suvalku  sutarties  dalyviai  (1920)  ir  kt.
Siame skyriuje yra ir nedidelis ekslibrisu rinkin61is (1910-1971). Vilniaus meno

ir mokslo  muziejaus  draugijos  bibliotekos,  Mykolo  Birzi§kos,  Vilniaus  mokslo  bi-
6iuliu  draugijos  bibliotekos,  J.  Petrulio,  Ropu bibliotekos  Pakruojyje  ir kiti  knygLi

priklausomyb6s  Zcnklai;  keliolika  atvirukL!  (1914-1968).
J. Petrulio rankra§tinis palikimas svarbus mtisu tautos kulttirai, jo sukaupta me-

dziaga naudojasi kra8totyrininkai, muziejininkai, kulttiros darbuotojai.

Dalia  Ta r a i 1 i e n 6
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