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IN MEMORIAM

JERZY OCHMANSKI
(1933  12 04 -  1996 06  15)

Netiketai i§ Poznanes atejo litidna Zinia, kad ligonineje, praejus vos dviem savai-
tems po sunkios operacijos, mire izymus Lenkijos istorikas, didis mtisu §alies bi6iu-
lis  Jerzis  Ochmafiskis.  0  mane  dar  pagysias  -  su  savo  mokiniais,  at6jusiais jo
lankyti, kalb6jo apie jo sumanyta „Lietuvos Didziosios Kunigaik5tystes istorija".

Rodos, dar taip neseniai - 1958 in. rudeni - pirma karta su Juo susitikome
Vilniuje, kai Jis porai m6nesiu atvyko i Mokslu akademijos biblioteka rinkti me-
dziagos savo studijoms. Visi stebejosi, kad jau tada Jis, niekad negyven?s Lietuvoje,
kalbejo lietuvi§kai.

J. Ochmafiskis gime ir augo nedideliame Rudniko prie Sano upes mieste, Tar-
nobzego vaivadijoje.  Cia baige  gimnazija  ir  1961  in.  i§vyko  studijuoti  i  Poznan6s
universiteto Filosofijos-istorijos fakulteta. Kai 1953 in. atejo i profesoriaus Henriko
Lowmiafiskio seminara, n6 pats nenujaute, kad visam gyvenimui pasirinks tyrin6ti
Lietuvos  Didziosios  Kunigaik§tystes  istorija.  Kartu  eme  mokytis  lietuviu  kalbos,
susipazino su izymiuoju filologu lituanistu Janu Otr?bskiu. 1955 in. apgyne magist-
ro darbq ,jrobH.#o v¢dsfybz.#z.o v¢/scY!.¢ws ntz!.d¢ X17 ¢mzz.z{/.c". Baiges universiteta, liko

jame adjunktu, v6liau iveik?s visas pakopas ligi profesoriaus.
Ieskodamas disertacijos objekto, ra§6 apie LDK miestu ekonomini modeli, apie

valstyb6s gynybos nuo Krymo totoriu organizavima. Ta6iau 1960 in. humanitariniu
mokslu disertacija apgyne visi§kai kita tema ir pagal ja netrukus paskelbe knyga
Powstanie i rozw6j latyf a:ndium biskupstwa wileriskiego 1387-15 50`` („Nirriz[us vys-
kupijos latifundijos atsiradimas ir raida 1387-1550 in.", Poznan6, 1963). Beje, prie
§ios  temos  grizo  dar ne  karta:  po  10  metu  pareng6  ir nauja leidini  ,J}!.£kwprtwo
wz./crfskz.c  w s`red#!.owz.cczz4.  Usf7i6j  I.  wpas¢2c#!.e"  („Vilniaus  vyskupija  viduramziais.
Sandara ir apripinimas``, Poznan6,  1972).
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H. Lowmiafiskio skatinamas, J. Ochmafiskis sieke giliau pazinti keleto §imtme-
6iu Lietuvos istorija. Mokedamas lietuvi§kai, be jokio vargo 6m6si temos ,£z.fewskz.
rztcfe #¢rodowo-kz4/fztrtz/ny w JITX w!.efu  /do J890 I/``  (,,Lietuviu tautinis-kulttirinis

jud6jimas  XIX  a.  (iki  1890  in.)"  ir  1965  in.  Balstogeje  i§leido  atskira  knyga.  Ji
pasttimejo ir Lietuvos istorikus imtis pana§iu, ligi tol sovietu valdzios netoleruoja-
ng darbu. Po to J. Ochmafiskis para§e apibendrinam".i kursa ,JJisfoH.a Lg.try" (,,Lie-
tuvos istorija"),  kuris susflauk6 net triju leidinu  (1967,  1982 ir  1990 in.).  Tai buvo
pirmoji §iuolaikinio mokslo lygi atitinkanti Lietuvos istorija lenky kalba. Be to, savo
maziau ideologin6s konjunkthros sukaustyta koncepcija pralenke sovietines ,,Lietuvos
istorijas" ir d6l to peln6 /zbro"m profelbztontm likina - vos atwezta i Viiniaus ,,Drau-
gyst6s" knygyna §i knyga buvo uzdrausta pardavineti ir, rodos, sunaikinta.

J. Ochmafiskis para§6 daug vertingu Lietuvos istorijos tyrin6jimu nuo seniausiu
istoriniu laiku ligi pat XX a. pirmu.u de§imtme6iu. Antai 1980 in. ¢ikagos lietuviu
leidinyje ,,Rytu Lietuva" paskelb6 studija ,I,I.cfz4w.# ef#z.#G sJ.c#¢ ftyfztosc #z„ p¢dcr-
m!.# cpocfeor /!.gz. .XT7 a." (1981 in. Poznaneje i§leista atskira knyga). Plataus atgarsio
istoriografijoje susilauke jo originalus straipsnis apie Mykola Lietuvi, traktato ,,Apie
totoriu, lietuviu  ir maskvenu  papro6ius"  autoriu.  Jis irode,  kad  Mykolo Lietuvio
slapyvardziu deng6si Mai§iagalos bajoras, didziojo kunigaiRE6io kanceliarijos sekre-
torius, LDK pasiuntinys Maskvoje ir Kryme Venclovas Mikalojaitis. J. Ochmafiskis
keleta  savo  nedidel6s  apimties  darbu  sujung6  i  knyga  ,Paw#cz L!.tw¢"  (Ol§tinas,
1986).  Lietuvi§kai ji  pasirod6  Vilniuje  1996  in.  ,,Sc#or!.os  Lz.cfwvor"  pavadininu.
1986 in. i§6jo Jo sudarytas vertingas Lietuvos didiiojo kunigaik§6io Vytauto privilegiju
rhikinys „yittoldiana. Codex privilegivrmm Vitoldi rnegiv ducts Lituaniae  1386-1430"
(Var§uva-Poznan6), papildydamas pla6iai Zinoma A. Prochaskos publikacija ,,Codex
epistolaris Vitoldi magni ducis Lithuaniae" (Krokuva,  1882).

J. Ochmafiskio mokslinis palikimas, sura§ytas Jo darbu bibliografijoje (K .  P i e t -
kiewicz ,   Bibliografia prac Jerzego Ochmafiskiego do  1993 roku,  Lz.twc} I. /.c/. sq-
s!.cdzz.  od .XII do .XX wz.ckz{,   Poznafi,  1994,  p.  11-27;  knyga  skirta  Jo  60-me6io

jubiliejui),  sudaro  daugiau  kaip  pustre6io  §imto  knygu,  straipsniu  ir publikaciju,
tarp ju daug lietuviu autoriu darbu recenziju.

J. Ochmafiskis buvo vienas idymiausiu Poznan6s lituanistu mokyklos atstovu. Jis
daug prisidejo prie prof.  H. howmiafiskio prad6to darbo pletojimo ir jo s6km6s.
1969-1971  in.  buvo  Filosofijos-istorijos fakulteto  dekanu, v6liau pora metu -
Poznan6s Adomo Mickevi6iaus universiteto Istorijos instituto vicedirektoriumi. Prof.
H. Lewmiafiskiui pasitraukus i pensija, 25 metus vadovavo Rytu Europos istorijos
katedrai.  J.  Ochmafiskis  paliko nemazai savo mokiniu,  kurie  Lenkijoje vaisingai
t?sia Lietuvos istorijos tyrin6jimus.

Laidotuviu diena - birzelio 24-ay.a - prie Jo karsto A. Mickevi6iaus universi-
teto aulos vestibiulyje buvo perskaityta ir mtisu, Lietuvos istorijos instituto, teleg-
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rama, kurios Zodziai atitinka mtisu mintis: ,,Mus paliko pasaulinio masto Tyrineto-
jas, Jam Lietuvos istorija buvo ne tik moksliniu interesu objektas, bet ir didiioji
gyvenimo aistra. Su giliu litidesiu atsisveikiname su Mokslo Bi6iuliu, be kurio darbu
negalima isivaizduoti Lenkijos lituanistikos".

vytautas  Me rky.s

STASYS ABRAMAUSKAS
(1927  10  16 -  1996  10 28)

1996 in. spalio 28 d. mire iftymus pedagogas, architekttiros istorijos ir teorijos
specialistas, architekttiros mokslu daktaras, docentas Stasys Abramauskas. Velionis
gim6 1927 in. spalio 16 d. Lydos aps., Varenavo vls., Nevai§iu kaime. T6vai Anta-
nina ir Stanislovas Abramauskai augino tris stinus ir dukra. Vaikai, tevu skatinami,
sieke  mokslo,  §viesos.  Tevas  Stanislovas  buvo  i§rinktas  Nevai§iu  kaimo  senitinu,
vadovavo  lietuviu  §v.  Kazimiero  draugijos  skyriui,  ripinosi  savo  kaimo  Zmoniu
ivietimu. T6vo pastangomis Nevai§iu k. 1930 in. buvo pastatytas Vytauto Didiiojo
garbes kryzius su lietuvi§ka simbolika. Lenku administracija isak6 kryziu nugriauti.
Zmon6s nepakluso. Po to lenku policija slapta nakties metu kryziu nupjove.

Velionio Stasio Abramausko du proseneliai, Jurgis ir Jonas Abramauskai, 1863
in.  kov6si  su  caro  kariuomene  ties  Dubi6iais  (Var6nos  r.).  Mti5yje  Jurgis  Zuvo,
palaidotas palei Dubi6iu bazny6ia kartu su kitais sukileliais.

Nevai§iu k. apylinkeje praeity).e buvo ir daugiau lietuvi§ku kaimu: Balsiai, Bajo-
rai, Basttinai, Zusinai ir kt.

Taigi velionis Stasys Abramauskas buvo Vilnijos Zem6s stinus, sukaup?s savyje
i§twermingos ir narsios gimines tradicijas.  Jis visa savo gyvenima i§liko nenutoles
nuo Rytu Lietuvos problemu.

Stasi Abramauska aplenk6  §io  §imtme6io negandos,  i§bla§kiusios
amzininku  po  ivairius  pasaulio  kra§tus.  1938  in.  Ienky  okupuotame
baig6 lietuvi§ka pradiios mokykla, po to konkurso keliu buvo priimtas i Vytauto
Didziojo gimnazija. Mokydamasis gyveno Kestu6io bendrabutyje, Zveryne. Gimna-
zijoje mokesi labai gerai. Matyt, del savo Ziniu, apsiskaitymo jdu mokykloje draugu
vadintas Filosofu.

1944 in. istojo i Kauno valstybinio universiteto Statybos fakulteto Architekttiros
skyriu. Studijas baige 1950 in., igydamas inzinieriaus architekto specialyb?. Diplominio
darbo tema ,,Kauno senamies6io rekonstrukcija" (vadovas Vladimiras Zubovas).

Po studiju S. Abramauskas paliekamas dirbti Architekttiros ivado katedroje asis-
tentu.  1950 in. pabaigoje panaikinus Kauno valstybini universiteta, Architekttiros
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fakultetas prijungiamas prie naujai ikurto Kauno politechnikos instituto. 1952 in. S.
Abramauskas jau §io instituto Statybos fakulteto Architekttiros katedros vyr. des-

tytojas. Visas tolesnis S. Abramausko gyvenimas buvo susietas su pedagogine veik-
la, architekttiros istorijos Ziniu nuolatiniu gilinimu, ju perteikimu btisimiesiems ar-
chitektams. Be visuotin6s architekttiros problemu, jis studijuoja ir Lietuvos archi-
tekttiros istorija, bendrauja su restauratoriais.  Disertacijai pasirenka tema „Mtiro
statybos vystymasis Lietuvoje XIII-XVI amziuje". Disertacijos mokslinis vadovas
buvo vokie6iu architekttiros istorikas Ludwigas Heinrichas Mauritius.  Ruo§damas
disertacijq, S. Abramauskas 1961-1962 in. specializavosi Maskvos centriniame ar-
chitekttiros istorijos ir teorijos mokslinio tyrimo institute. Disertacija apgyn6  1965
metais. Tais pa6iais metais stazavosi Liublijanos universiteto Architekttiros fakulte-
te - studijavo  rom6nu  antikos  archeologija pas prof.  Tino  Kurenta.  1968  in.  S.
Abramauskui patvirtintas  docento pedagoginis vardas.  V6liau  auk§tesniasias  spe-
cializacijos studijas gilino Vokietijoje: 1974 in. -Veimaro Bauhauzo architekttiros
mokyklos Architekttiros istorijos katedroje pas prof. Aristiana Schedlicha (XIX-
XX a. architekttira) ir Greifsvaldo universiteto Tarptautiniame menotyros institute

pas  prof.  Nikolai  Zaske  (romanika  ir  gotika).  1980  in.  specializavosi  Tortin6s  ir
Var§uvos universitetuose. Tortin6je stazavosi pas prof. Jerzi Fryczt|.

1969 in.  irfurus Vilniaus inzinerini statybos instituta,  S. Abramauskas i§ Kauno

persik616  gyventi  i Vilniu,  prad6jo  dirbti 5io instituto Architekttiros fakultete.  Be
tiesioginiu  pareigu,  dirbo ir antraeilininku:  1963-1969 in.  - d6stytoju  Valstybi-
nio dail6s instituto Kauno fakultete,  1988-1996 in. - docentu Vilniaus univer-
siteto  Istorijos  fakultete.  1993  in.  po  nostrifikacijos jam  suteiktas  humanitariniu
mokslu  daktaro  laipsnis.

S. Abramauskas paskelb6 keliasde§imt publikaciju ir straipsniu lietuviu, lenky,
rusu ir vokie6iu kalbomis, daugybe straipsniu enciklopedijose, apie 200 populiariu
moksliniu  ra5inil!.  Yra  dvieju  monografiju  bendraautoris.  Buvo  daugelio  konfe-
renciju dalyvis, ju organizatorius, taip pat dvieju Tarptautin6s architektu say.ungos

pasauliniu  kongresu  (V  ir  VII)  dalyvis.  Be  anks6iau  i§vardintu  svetimu  kalbu,
gerai  mok6jo  gudu  kalbq.

S. Abramauskas buvo disertaciniu darbu apie Traku ir Vilniaus piliu architektti-
ros raida mokslinis vadovas, glaudziai bendradarbiavo su restauratoriais, paminklo-
saugininkais. Sukaup?s nemazai teoriniu Ziniu, mielai dalydavosi jomis su restaura-
toriais, pad6davo jiems spr?sti architekttiros paminklu datavimo klausimus. Grizda-
mas i§ konferenciju ar stazuo6iu uzsienyje, parvezdavo nauju duomenu apie mtisu
kulttirini palikima. Pavyzdziui, Lenkijoje jis i5siai§kino, kad XV a. pradzioje kelia-
v?s po Lietuva flamandas Gillbert de Lannoy apra§ydamas Vilniaus Katedros i§or?,
teig6,  kad  jos  architekttira  buvusi  artima  Fromborko  (Frauenburgo)  katedrai.
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S. Abramauskas turejo savo nuomone ir apie Gardino ankstyvu.u mtiriniu pastatu
liekanu datavima. Vadinamay.a Gardino pilies auk§tutine koply6ia jis skyre XIII a.
viduriui, t.y. Mindaugo kriREto laikotarpiui. Apskritai jis nuolat domejosi Lietuvos
architekttiros istorijos problemomis, naujais atradimais Vilniuje. Turedamas tarp-
tautinio masto autoriteta, net sovietme6iu lankydavosi uzsieniuose, ten skaitydamas
paskaitas supazindindavo mokslininkus su naujaisiais Lietuvos restauratoriu radiniais.

S. Abramauskas neretai buvo kvie6iamas architekttiros paminklu restauravimo-
konservavimo projektu  konsultantu,  ekspertu,  recenzentu.  Baig?s  studijas keleta
metu ir pats buvo isijunges i projektavimo darbus. Iki 1955 in. dalyvavo projektuo-
jant ivairias gyvenvietes, 1952 in. parenge Kretingos miesto centro projekto varian-
ta. Nuo  1993 in. buvo Vilniaus piliu mokslines tarybos narys.

1977 in. S. Abramauskui jo 50-ties metu sukakties proga buvo suteiktas Lietuvos
nusipelniusio architekto garb6s vardas. Velionis buvo aktyvus Architektu sap.ungos
narys, buvo renkamas Architektu sap.ungos Kauno skyriaus pirmininku.

Per savo pedagogines veiklos 46 metus doc.  S. Abramauskas su meile ir atsi-
davimu, didele erudicija renge Lietuvai architektus, menotyrininkus ir kitus specia-
listus,  kuriems  reikejo  architektdros  istorijos  ir  teorijos  Ziniu.  Studentai ji  labai
mylejo.  Buvo  nepakei6iamas  moksliniu  pazintiniu  ekskursiju vadovas  po  Vilniu,
Vilnijos Zen?,  lankant istorinius objektus dabartin6je Baltarusijoje ar kryziuo6iu
ordino  architekttiros  statiniu  liekanas  Karaliau6iaus  kra§te.

Gerai  mokedamas  lenky  kalba,  Zinodamas  Lietuvos  ir  Lenkijos  bendrabtivio
istorija bei Vilniaus problemas,  S. Abramauskas polemikoje su Vilnijos bei Len-
kijos lenkais buvo nepralenkiamas oponentas. Jo jaunystes metu bi6iulis Antanas
Surau6ius  savo  atsiminimuose teigia, kad  ,,Stasys Abramauskas buvo stiprus dis-
putantas, pergalingas gin6uose su lenkais. Jam padedavo logika, rami kalba, itai-
gus  d6stymas bei psichologinis partnerio pazinimas".  Jis nuginkluodavo  ,,sunkius
pokalbininkus,  kurie maziau  ,,kaustytus"  lietuvius dazniausiai iveikdavo  demago-
gija, puikavimusi savo didybemis, neretai - kandzia pa§aipa..." Toks buvo Stasys
Abramauskas,  tokio  vilnie6io  kovotojo  netekome.

Btidamas Vilnijos Zemes stinus,  aktyviai rei§kesi  ,,Viinijos"  draugijos veikloje,
rtipinosi  lietuvybes  atgaivinimu  Rytu  Lietuvoje.

Talentinga pedagoga, garbinga Vilnijos sdnu, tauru Zmogu bei Lietuvos pilieti,
palikusi ry§ku pedsaka Lietuvos kulttiroje, su meile ir d6kingumu nuolat prisimins
Jo buv? studentai, mokiniai, visi kam teko Ji pazinti, su Juo bendrauti.

Velionio  Stasio Abramausko palaikus  amzinam poilsiui priglaude  Antakalnio
kapiniu Zeme.

Napoleonas K i t k a u s k a s
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