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NETEKTYS

Juozas Girdzijauskas 2003 m. Þemaièiø akademijos konferencijoje.
Virginijos Valuckienës nuotrauka

2014 m. gruodþio 31 d. Vilniuje mirë Vilniaus
universiteto Filologijos fakulteto profesorius, habi-
lituotas humanitariniø mokslø daktaras, vienas
þymiausiø Lietuvos literatûros istorijos tyrinëtojø,
eilëtyros specialistø profesorius Juozapas Girdzi-
jauskas. Daugelá metø Vilniaus universitete jis dëstë
literatûros mokslo ávadà, literatûros teorijà, estetinës
minties istorijà, kursus, skir tus lietuviø poetikai ir
eilëdarai, S. Daukanto, V. Mykolaièio- Putino kûrybai,
bei XIX a. lietuviø literatûros kursà. Lietuvos
atgimimo metais J. Girdzijauskas ásijungë á Þemaièiø
kultûros draugijos veiklà, tapo Simono Stanevièiaus
bendrijos pirmininku ir jai vadovavo iki pat savo
gyvenimo saulëlydþio.

J. Girdzijauskas gimë 1935 m. liepos 10 d. Raseiniø apskrities
Ðimkaièiø valsèiaus Kalupiø kaime Julijonos ir Benedikto Girdzijaus-
kø ðeimoje. Pradiná iðsilavinimà gavo Paupio pradþios mokykloje (da-
bartinio Raseiniø rajono teritorija). Vëliau – mokslai Vadþgirio pro-
gimnazijoje, Viduklës vidurinëje ir Vilniaus 1-ojoje vidurinëje mo-
kykloje, kurià baigë 1953 metais.

Nuo maþens mëgo muzikà, tad mokësi J. Tallat-Kelpðos muzi-
kos technikume, o 1953–1958 m. studijavo lietuviø kalbà ir litera-
tûrà Vilniaus universiteto Istorijos ir filologijos fakultete.

Uþbaigæs studijas ásidarbino Ðalèininkø rajono laikraðèio redakci-
joje. Èia jis 1958–1960 m. dirbo vertëju, o vakarais – mokytoju Ðalèi-
ninkø darbo jaunimo vidurinëje mokykloje. Traukë mokslinis darbas,
tad 1960 m. ástojo á Vilniaus universiteto Lietuviø literatûros katedros
aspirantûros studijas ir jas 1963 m. sëkmingai uþbaigë. J. Girdzijausko
mokslinio darbo vadovas buvo profesorius Jurgis Lebedys.

Po aspirantûros studijø teorines þinias pabandë pritaikyti „Maþo-
sios lietuviðkosios tarybinës enciklopedijos“ redakcijoje (èia jis dir-
bo 1963–1965 metais). 1965 m. tapo Vilniaus universiteto dëstytoju.
Ðio universiteto Lietuviø literatûros katedroje jis dirbo 1965–1992 m.,
o vëliau dar 10 metø – Literatûros teorijos katedroje.

1966 m. Vilniaus universitete J. Girdzijauskas apgynë filologijos
mokslø kandidato disertacijà, 1983 m. èia jam buvo suteiktas filo-
logijos mokslø daktaro laipsnis, 1984 m. – Filologijos fakulteto pro-
fesoriaus vardas. 1992–1999 m. J. Girdzijauskas dirbo Vilniaus uni-
versiteto Literatûros teorijos katedros vedëju, 2001–2002 m. buvo
ðio Universiteto Literatûros istorijos ir teorijos katedros profeso-

rius. 1969–1975 m. J. Girdzijauskas papildomai dar dirbo tæstinio
leidinio „Lietuvos TSR aukðtøjø mokyklø mokslo darbai. Literatû-
ra“ atsakinguoju redaktoriumi, 1992–2000 m. buvo Lietuviø litera-
tûros ir tautosakos instituto vyr. mokslo darbuotojas, 1989–2014 m.
ëjo Simono Stanevièiaus bendrijos metraðèio „Aitvarai“ atsakingo-
jo redaktoriaus, 1997–1998 m. – Mokslo ir enciklopedijø leidybos
instituto vyr. redaktoriaus pareigas. 1988 m. jis tapo Lietuvos raðy-
tojø sàjungos nariu.

Daugiausia tyrinëjo ir raðë lietuviø XIX a. literatûros eilëdaros,
teorijos, estetikos temomis. Nemaþai jo publikacijø paskelbta Visuo-
tinëje lietuviø enciklopedijoje. Jis yra recenzavæs daug groþiniø ir
literatûros mokslo knygø, parengæs spaudai ir iðleidæs ávairiø knygø,
Yra buvæs dvideðimties lituanistiniø disertacijø vadovas.

J. Girdzijauskas – vienas ið Pasaulio lituanistø bendrijos, Mai-
ronio ir Maironieèiø draugijø ákûrëjø.

Jis pasirûpino, kad dienos ðviesà iðvystø jo mokytojo profeso-
riaus Jurgio Lebedþio mokslo darbai – jie buvo iðspausdinti 1972 m.
„Lituanistikos barø“ antroje knygoje, o paskaitos iðleistos 1977 m.
„Senojoje lietuviø literatûroje“. J. Girdzijauskas spaudai parengë ir
straipsniø apie savo mokytojà knygà („Profesorius Jurgis Lebe-
dys“), kuri buvo iðleista 1983 metais.

J. Girdzijauskas spaudai yra parengæs ir 1968 m. iðleistus Valeri-
jono Aþukalnio „Raðtai lietuviðki“, kartu su Liucija Citavièiûte –
1990 m. pasirodþiusá Kristijono Milkaus „Pilkainis“, o kartu su Þ. Pi-
lièiausku – Henriko Radausko poezijos rinkinius „Pasauliu netikiu, o
Pasaka tikiu“, kurie iðspausdinti 1993 metais.
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JUOZAS GIRDZIJAUSKO KALBOS, PASAKYTOS
PAUPYJE 1993 M. RUGPJÛÈIO 1 D. PER
PORCIUNKULËS ATLAIDUS, FRAGMENTAS

Antano Pociaus
sudaryta, prof.
Juozapo Girdzijausko
redaguota 2009 m.
Simono Stanevièiaus
bendrijos iniciatyva
leidykloje „Naujas
LANKAS“ spaudai
parengta ir
spaustuvëje Morkûnas
ir Ko“ iðleista
monografija „Paupys“

J. Girdzijauskas yra ir daugelyje leidiniø iðtisai ir fragmentais pa-
skelbtos studijos „Þemaièiø kultûriniai sambûriai XVI–XIX a.“ autorius.

1985 m. J. Girdzijauskas uþ straipsná apie Antanà Strazdà buvo
apdovanotas þurnalo „Pergalë“ premija. Leidinio „Literatûra ir me-
nas“ premija jam buvo paskirta 1989 m. uþ straipsná apie Bernardà
Brazdþioná. 1998 m. profesorius apdovanotas Lenkijos ordino „Uþ
nuopelnus Lenkijos Respublikai“ Riterio kryþiumi, 2002 m. – Lietu-
vos didþiojo kunigaikðèio Gedimino 4 laipsnio ordinu, o 2005 m. –
Lietuvos mokslo premija.

J. Girdzijauskas amþinam poilsiui atgulë Paupio kapinëse – to
paties Paupio miestelio, kuriame jis baigë pradþios mokyklà ir ku-
riam skirtà knygà kaip vyriausiasis leidinio redaktorius jis spaudai
parengë 2009 m. (leidiná sudarë Antanas Pocius, iðleido Simono
Stanevièiaus bendrija). Ðioje knygoje buvo iðspausdinti ir penki
prof. Juozo Girdzijausko tekstai: „Paupys – mano ðviesulys“, „Ðir-
dþiai brangus kampelis“, „Antanas Bacys – pirmoji pagalba ir gy-
venimo viltis“, „Kalupiø kaimas: þmonës ir jø likimai“ bei „Eugeni-
jus“ (apie raðytojà, gerà savo bièiulá Eugenijø Ignatavièiø). Paupio
kapinëse amþinam poilsiui yra atgulæ ir J. Girdzijausko tëvai, daug
kitø artimiausiø jo þmoniø.

J. Girdzijauskas Vilniuje buvo sukaupæs didþiulæ asmeninæ bib-
liotekà, kurià jis turtino iki pat paskutiniøjø savo gyvenimo dienø.
2015 m. sausio 17 d. ði biblioteka oficialiai perduota Raseiniø rajo-
no savivaldybës vieðajai bibliotekai.
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„Paupys, Paupio parapija, visa Paupio þemë – tie miðkai ir tos
tarpumiðkës, tie keliai, keleliai ir takai, tie upeliai ir upeliûkðèiai,
tas permainingas dangus virðum Paupio apylinkiø, – visa tai man
yra nepaprastai brangu, galima sakyti, ðventa. Paupys man yra
didelis miestas – mano vaikystës miestas, mano ðirdies ðventovë.

Èia, uþ to þaliojo miðko, Kalupiø kaime, að atëjau á pasaulá. Ðitoje
Paupio baþnyèioje buvau pakrikðtytas. Paupio mokykloje iðëjau
pirmuosius mokslus. Kunigas Kazimieras Telksnys ir mokytojas
Antanas Kalnaitis buvo man, perþengusiam gimtøjø namø slenkstá,
pirmieji dvasios vadovai. Jø ðviesø paveikslà, apgaubtà ðventumo
aureole, tebesineðioju savo ðirdyje. Ðiose jaukiose Paupio kapinai-
tëse ilsisi mano tëveliai, mano broliukas ir senelë, giminës ir kai-
mynai. Matyt, ir man, apsukusiam gyvenimo ratà, teks èionai su-
gráþti su saviðkiais ilsëtis.

Man labai gaila, kad, gyvendamas toli nuo Paupio, negaliu gir-
dëti Paupio varpø, kurie ne ðiaip sau skambëdavo, o giedote giedo-
davo. Toji Petro ir Pauliaus sutartinë giesmë atsklisdavo per miðkà
á mano gimtàjá kaimà, atneðdama kà nors nepaprasta ir ðventiðka:
paragindama maldai, kviesdama Ðventøjø Miðiø, miðparø, geguþi-
niø pamaldø arba praneðdama þinià, kad kas nors ið parapijieèiø
jau baigë ðios þemës vargus.

Dan–gun–sie–la,
Kû–nas–þe–mën,
Dan–gun–sie–la,
Kû–nas–þe–mën –
taip giedodavo Petras ir Paulius, kaip sakydavo man mano mama.
Man daug ko gaila, man visko gaila, kas buvo mano vaikystëje

Paupyje, taèiau tas gailestis susilieja su dþiaugsmu, kad Paupys
tebëra, kad tebesu að, kad esame mes, kuriems neuþginta Paupá
mylëti ir gerbti, já puoselëti ir graþinti.

Paupys iðgyveno viskà, kà iðgyveno visa Lietuva: karus ir poka-
rius, kalëjimus ir sibirus, iðdavystes ir pasiaukojimus. Paupys turi
savo istorijà, në kiek ne menkesnæ negu didþiøjø miestø istorijos.“


