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DANUTË MUKIENË

JURGIS GAIÞAUSKAS
(1922–2009) IR JO KÛRYBINIS
PALIKIMAS

2022 m. minime Lietuvos kompozito-
riaus, smuikininko, dirigento, pedagogo,
kultûros ir meno veikëjo, daugelio kaimo
kapelø patriarchu vadinamo Jurgio Gaiþausko
(1922–2009) ðimtàsias gimimo metines.
Jau praëjo daugiau negu 10 metø nuo jo
mir ties, taèiau visø, kurie Jurgelá (taip já
vadindavome) paþinojo, kuriems teko su juo
bendrauti, atmintis apie já neiðblëso. Visada
besiðypsantis, su smuikeliu vienoje rankoje,
kita suspaudæs savo gyvenimo bendraþygës
þmonos Zofijos (Zoselës) rankà, apgaubæs
ja didþiule meile ir dëmesiu, to paties su-
laukiantis ið jos, pasirengæs padëti ir patar-
ti, išklausyti visus, kam to reikia.

Paskutiniais savo gyvenimo metais mae-
stro daþniausiai jau tik grodavo – naujø kûriniø

neberaðydavo, o anksèiau... Lietuvos muzi-
kos informacijos centro interneto svetai-
nëje https://www.mic.lt/lt skelbiama, kad
J. Gaiþauskas buvo „bene produktyviausias
Lietuvos muzikos autorius“, jo kûriniai apima
beveik visus þanrus: nuo dainø ir instrumen-
tiniø pjesiø kaimo kapeloms, muzikos dra-
mos spektakliams iki simfonijø ir operø. Iki
ðiø dienø populiari Gaiþausko sukurta pirmoji
nacionalinë opera vaikams „Buratinas“
(1968), kurioje galima susekti bene visà
kompozitoriaus kûrybà nuþyminèius princi-
pus: „lengvà“ ir aiðkiai artikuliuotà klasikinës
tradicijos muzikos kalbà, visada „su veiksniu
ir tariniu“, ryðkø melodynà, ûmià sàveikà su
lietuviø folkloro kultûra, muzikos lyrizmà,
þaismæ, pastoralæ ir empirizmà.“1

Jurgis Gaiþauskas 2001 m. birþelio 19 d. Pasandravyje (Raseiniø r.) kartu su Vilniaus þemaièiø
kultûros draugijos nariais lankydamasis Maironio gimtinëje. Zigmo Juðkevièiaus nuotrauka

Svarbiausi gyvenimo faktai
· J. Gaiþauskas gimë  1922 m. spalio 25 d.

Ukmergës apskrityje, netoli Giedraièiø mies-
telio esanèiame Karuþalaukio kaime. Jo të-
vas buvo medicinos felèeris, mama – me-
dicinos seselë. Jie savo vaikus nuo maþens
skatino mokytis, domëtis menu. Tikëtina,
kad pirmasis susidomëti sûnø muzika
paskatino tëvas, kuris laisvalaikiu groda-
vo mandolina. Kaimynø palëpëje rastu senu
smuiku Jurgis pradëjo èirpinti vaikystëje.

· 1928–1931 m. J. Gaiþauskis mokësi
Telðiø pradþios mokykloje.

· 1931–1940 m. mokslà tæsë Telðiø
Motiejaus Valanèiaus valstybinëje gimna-
zijoje. Mokydamasis èia jis pas Telðiø kated-
ros vargonininkà Albinà Jasenauskà dar
mokësi skambinti for tepijonu, muzikos teo-
rijos bei diriguoti. Tuo laikotarpiu jis dalyva-
vo ir tarpukario metais Þemaièiø sostinëje
itin didelæ muzikinio gyvenimo vagà variu-
sio Domo Andrulio vadovaujamame Telðiø
gimnazijos moksleiviø orkestre, dainavo
Ðauliø sàjungos chore ir giedojo Telðiø ka-
tedros chore. Bûdamas vos 16 metø am-
þiaus jis  toje paèioje Telðiø gimnazijoje
1938-aisiais subûrë vyrø chorà ir jam vado-
vavo 1938–1940  metais.

· 1939 m. J. Gaiþauskas Ðiauliuose pas
smuikininkà Povilà Matiukà pradëjo moky-
tis groti smuiku.

· 1940–1943 m. studijavo Kauno kon-
servatorijoje. Èia já grieþti smuiku mokë
Vladas Motiekaitis, groti for tepijonu –
Vladas Jakubënas ir Jurgis Karnavièius,
teoriniø disciplinø – Vladas Jakubënas.
Mokydamasis konservatorijoje ir dirbo:
1941–1942 m. buvo  Kauno radiofono leng-
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vosios muzikos orkestro smuikininkas, 1942–1943 m. – Kauno
operetës ir operos orkestro violistas.

· 1943 m. Lietuvoje šeimininkaujant vokieèiams, Kauno konser-
vatorija buvo uþdaryta, tad J. Gaiþauskas laikinai studijas turëjo
nutraukti. Tø paèiø metø vasarà jis pasitraukë á Austrijà, ásikûrë
Vienoje ir pradëjo dirbti Vienos radiofono simfoniniame orkestre –
grojo altu. Šiame orkestre tuo metu grojo ir á Austrijà karo audrø
nublokðtas kamerinës muzikos pradininkas Lietuvoje – smuikinin-
kas Izidorius Vosyliûnas. Šiuo laikotarpiu J. Gaiþauskas Vienoje
dar ir mokësi – kompozicijos bei polifonijos þinias jis gilino pas
Maxà von Springerá, groti vargonais – Vienos katalikiðkoje muzi-
kos akademijoje pas B. Walterá.

· 1944 m. J. Gaiþauskas sukûrë pirmuosius savo muzikinius
kûrinius, ðiandien priskiriamus jo kûrybinio palikimo aukso fondui.

· 1945 m., pasibaigus Antrajam pasauliniam karui, jis kartu su
kolega I. Vosyliûnu buvo gràþintas á Lietuvà. Èia J. Gaiþauskas pa-
kartotinai ástojo á Kaune vël veikusià Konservatorijà. Èia já ið pradþiø
grieþti smuiku mokë prof. László Hajósas, vëliau – Kazys Matiukas.

· 1949 m., kai Kauno ir Vilniaus konservatorijos buvo sujung-
tos, o vietoje jø pradëjo veikti Lietuvos valstybinë konservatorija,
J. Gaiþauskas studijas tæsë ðioje konservatorijoje.

· 1950 m. maestro baigë Lietuvos valstybinæ konservatorijà (prof.
Jakovo Targonskio klasë), ágydamas smuikininko specialybæ.

· 1950–1953 m. kompozicijos papildomai mokësi pas Antanà
Raèiûnà.

· 1953–1997 m. dirbo muzikos teorijos ir kompozicijos dëstyto-
ju Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijoje (šioje mokyk-
loje J. Gaiþauskas dëstytojo pareigose pakeitë savo moky-
tojà A. Raèiûnà).

· 1958 m. tapo Lietuvos kompozitoriø sàjungos nariu.
· 1953–1972 m. buvo Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos muzikos

mokyklos Muzikos teorijos-kompozicijos skyriaus vedëjas, 1972–
1997 m. – dëstytojas. Tuo laikotarpiu jis tolimesnëms studijoms,
kûrybiniam darbui muzikos srityje parengë daug þinomø muzikø,
tarp kuriø yra ir kompozitoriai Mikalojus Novikas, Algimantas Rau-
donikis, Teisutis Makaèinas, Algirdas Mar tinaitis, Povilas
Dikèius, Antanas Rekašius, Genovaitë Vanagaitë, Galina Savinienë
bei nemaþai kitø.

· Tikrasis J. Gaiþausko paðaukimas buvo kaimo kapelos ir muzi-
kos kûrimas tokiems kolektyvams. 1957–1977 m. jis vadovavo
Lietuvos radijo ir televizijos kaimo kapelai. Joje bûdavo grojama
ávairiais muzikos instrumentais (smuiku, akordeonu, klarnetu, tri-
mitu, birbyne, fleita, kt.). J. Gaiþauskas mokëjo groti beveik su
visais ðiais instrumentais.

· 1965–1990 m. J. Gaiþauskas dirbo Trakø rajono liaudies
kapelos „Galvë“ vadovu. Šio kolektyvo pirmtakë buvo 1955 m. ákurta
Vievio kultûros namø kaimo kapela (pirmasis vadovas – Juozas
Geèas). Vadovaujant J. Gaiþauskui, išaugo kapelos  meninis ly-
gis, ne kar tà ji tapo respublikiniø liaudies ansambliø konkursø
laureate. Ši kapela geriausia buvo pripaþinta ir pirmajame Lietu-
vos liaudies kapelø festivalyje „Grok, Jurgeli“. Ji daug kartø yra
reprezentavusi lietuviø muzikà uþsienyje. Vadovaujant J. Gaiþauskui,
kapelà sudarë muzikantai ir dainininkai. Daþnai kartu su ja koncer-
tuodavo  ir kviestiniai profesionalûs dainininkai, tarp jø ir Virgilijus
Noreika, Giedrë Kaukaitë, profesionalûs muzikantai, ðokëjø kolek-

tyvai.  1962–1990 m. koncertus vesdavo ir  reþisuodavo Juozas
Janonis, kapelai talkindavo ir pedagogë Irena Parnavienë. Ðiuo laiko-
tarpiu „Galvës“ instrumentinëje grupëje grojo smuikininkai Jurgis
Gaiþauskas, Virginija Bakutienë, Algirdas Bakutis, Nijolë Leimon-
taitë-Kaèinauskienë, Stasys Prekeris, Dainius Pulauskas, Daiva
Stepankevièiûtë, Asta Andrikonytë, Auðra Sasnauskaitë, Angelë
Daugirdaitë, Daiva Gudelevièiûtë, Alfredas Klimas, Elvyra Pranc-
kevièiûtë, Henrikas Bagdzevièius, puèiamøjø instrumentø muzikan-
tai Alfredas Sielskas, Jonas Èiulada, Lionginas Ðumskas, Eduardas
Alijoðius, Valerijus Filonovas, Aleksandras Èiupkovas, armonikinin-
kas Aleksas Dulkë, akordeonistai Ona Vaþnevièiûtë, Aldona Puido-
kaitë-Gaudeðienë, Aldona Jakutytë-Kovalevskienë,  Viktoras Kova-
levskis, Leonidas Ðumskas, Lionginas Marcijonas, Albina Gaubaitë-
Dmukauskienë, Rimvydas Strelèiûnas, kontrabosistas Alfredas
Dulskis, bûgneliais grodavo J. Gaiþausko þmona Zofija Gaiþauskienë.
Kapelos solistai (dainininkai) buvo Regina Bar tkienë, Marija Ur-
bonienë, Justinas Rinkevièius, Petras Marcinka, Stasë Kaza-
kauskienë.

· 1969 m. J. Gaiþauskui suteiktas Lietuvos nusipelniusio kultûros
ir ðvietimo darbuotojo vardas.

· 1957–1990 m. jo vadovaujama Lietuvos radijo ir televizijos
kaimo kapela bei Trakø rajono liaudies kapela „Galvë“ buvo pagrin-
diniai lietuviðkos liaudiðkos muzikos puoselëtojai ir populiarintojai
ne tik Lietuvoje, bet ir uþsienio šalyse. Jos darë didelæ átakà lietuviø
kaimo kapelø muzikavimo tendencijoms. J. Gaiþausko vadovauja-
mos kapelos yra koncertavusios daugelyje Lietuvos vietoviø, Bel-
gijoje, Èekijoje, Estijoje, Graikijoje, Latvijoje, Olandijoje (1972 m.
èia vykusiame muzikos festivalyje kolektyvas „Galvë“ buvo ap-
dovanotas aukso medaliu), Rumunijoje, Tadþikijoje, buvusioje
Vokietijos Demokratinëje Respublikoje ir kt.

· 1965 m. J. Gaiþauskis buvo pakviestas diriguoti Respublikinëje
dainø ðventëje. Jis ðiose ðventëse nuolat diriguodavo ir vëlesniais
metais.

(Nukelta á 8 p.)

Jurgis ir Zofija Gaiþauskai. Zigmo Juðkevièiaus nuotrauka



(Atkelta ið 7 p.)

· Daugelá metø J. Gaiþauskas buvo liaudies
kapelø ðvenèiø „Grok, Jurgeli“, kurios vyk-
davo Vilniuje, Kaune, Telšiuose, Utenoje,
Kretingoje, Naujojoje Akmenëje, Kurðënuose,
vienas ið pagrindiniø organizatoriø, muzi-
kantø ir dirigentø.

· 1972 m. J. Gaiþauskui áteikta Lietuvos
komjaunimo premija.

· 1974 m. J. Gaiþauskui suteiktas Lietu-
vos nusipelniusio meno veikëjo vardas.

· 1979 m. J. Gaiþauskui áteikta Jono
Ðvedo premija.

· 1986 m. J. Gaiþauskui paskirta Lietu-
vos valstybinë premija.

· J. Gaiþauskas visà savo gyvenimà, kol
tik leido sveikata, aktyviai dalyvavo ðalies
kultûriniame gyvenime. Lietuvos atgimimo
metais jis kar tu su þmona Zofija tapo
Vilniaus þemaièiø kultûros draugijos nariu
ir iki pat savo gyvenimo saulëlydþio ak-
tyviai dalyvavo šios draugijos veikloje,
daþnai vienas ir kartu su þmona, kitais ðios
draugijos muzikantais bei dainininkais kon-
cer tuodavo draugijos renginiuose, kuriø
dauguma vykdavo Vilniaus mokytojø na-
muose. Èia daþnai galëdavai iðgirsti já gro-
jant ir „Þemaitiðko smuikelio valsà“, savo
paties kûrinius.

· 1994 m. J. Gaiþauskas buvo apdovano-
tas Didþiojo Lietuvos kunigaikðèio Gedimino
4 laipsnio ordinu.

· 2000 m. J. Gaiþauskui suteiktas Telðiø
miesto garbës pilieèio vardas.

· 2009 m. J. Gaiþauskui paskirta Vyriau-

sybës kultûros ir meno premija.
· Jurgis Gaiþauskas mirë 2009 m.

geguþës 24 d. Vilniuje, bûdamas 86 metø
amþiaus.  Jis buvo paðarvotas Lietuvos
kompozitoriø sàjungos salëje Vilniuje, (A.
Mickevièiaus g. 29). Palaidotas Vilniaus
Antakalnio kapinëse.

***
Jurgio Gaiþausko þmona Zofija

Gaiþauskienë mirë 2007 metais. Gyvendami
santuokoje jie susilaukë 10 vaikø: 6 dukterø
(Alvydës, Eglës, Rimos, Rûtos, Saulës,
Vil i jos) ir 4 sûnø (Eugenijaus, Jono,
Juliaus, Jurgio). Dalis jø savo gyvenimà,
kaip ir tëvas, susiejo su muzika. Dukra
Eglë tapo kanklininke, pasuko pedagogi-
kos keliu, dirbo Ðvenèionyse, Alvyda –
Telðiø meno mokyklos archyvarë, Rûta –
pasirinko pedagogës kelià, moko vaikus
matematikos. Rima tapo dailininke, yra
þinoma Lietuvos grafikë, gyvena Vilniuje.
Jauniausios dukters Saulës gyvenimo ke-
lias pasuko á Olandijà. Èia jai buvo patikëta
vadovauti lietuviø kultûros centrui. Sûnus
Jonas pasirinko aktorystæ, yra Alytaus dra-
mos teatro aktorius. Menas paviliojo ir ki-
tus du sûnus: Julius tapo dizaineriu, vyriau-
siasis Jurgis – pianistu,  akompaniatoriumi,
yra geras fortepijonø derintojas. Na o Eu-
genijus tapo fiziku. Keletas Zofijos ir Jurgio
Gaiþauskø anûkø taip pat yra susiejæ savo
gyvenimà su muzika.

Kai Zofijos ir Jurgio Gaiþauskø vaikai
praaugo, keletas jø kartu su tëvais susibûrë
á ðeimos ansamblá. Gaiþauskai koncertuo-
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Jurgis ir Zofija Gaiþauskai kartu su kitais Vilniaus þemaièiø kultûros draugijos nariais ðios
draugijos 2001 m. vykusiame renginyje. Zigmo Juðkevièiaus nuotrauka

davo ne tik namuose, ávairiose Vilniaus
salëse, bet ir gastroliø metu kitose Lietuvos
vietose. Kai kuriuose koncertuose grodavo
Gaiþauskø ðeimos trio, kvartetas. Jie daþnai
pirmà kartà atlikdavo naujausius J. Gaiþausko
kûrinius. Kartu su vyru, vaikais grodavo ir
Zofija. Jai, kaip ir kapeloje „Galvë“, bûdavo
patikimas bûgnelis.

J. Gaiþausko atminimas gyvas ne tik jo
vaikø, anûkø, bet ir kolegø kompozitoriø,
muzikantø atmintyje, visø já paþinojusiø
þmoniø prisiminimuose. 2013 m. sausio
27 d. jis buvo graþiai prisimintas Lietuvos
nacionalinës filharmonijos ir Lietuvos kompozi-
toriø sàjungos surengtame koncer te, vyku-
siame Vilniuje veikianèiame LNDM Taiko-
mosios dailës muziejuje. Jo metu vyko trio
„Keturstygis“ inicijuotas koncertas, skirtas
kompozitoriaus J. Gaiþausko 90-meèiui ir
jo dukters, minëto trio narës, violonèe-
lininkës, ilgametës Lietuvos nacionalinio
simfoninio orkestro narës Vilijos Gaiþaus-
kaitës-Velièkienës kûrybinës veiklos 35-
meèiui. Tà vakarà J. Gaiþausko kûrybà
garsinæs ansamblis Trio „Keturstygis“
(smuikininkë Nomeda Gatelienës, altu gru-
jantis Arûnas Statkus, violonèelininkë Vilija
Gaiþauskaitë-Velièkienë ir kanklininkë Aistë
Bruþaitë) grojo J. Gaiþausko Variacijos
smuikui, altui ir violonèelei Ch. Gounod „Ave
Maria“ tema, Trio-koncertà altui su smuiko
ir violonèelës pritarimu, dvi dalis ið Sim-
fonijos Nr. 7 smuikui, altui, violonèelei ir
kanklëms: „Raudonøjø roþiø groþis“ (Alle-
gretto tranquillo), „Vyðnia“ (Presto). Kon-
certà vedë Janina Pranaitytë.

Gyvøjø atmintyje Jurgis išliko ir kaip itin
graþaus bendravimo su þmona Zofija
pavyzdys. Net ir paskutiniais bendro gyve-
nimo metais juos daþniausiai galëjai matyti
kartu, susikibusius rankomis, vienas kitam
padedanèius ir be þodþiø vienas kità supran-
tanèius.

Jurgio Gaiþausko
kûrybinis palikimas
Oficialiai skelbiama, kad J. Gaiþauskas

ið viso sukûrë daugiau negu 1 200 muzi-
kiniø kûriniø (apie 500 instrumentiniø ir dau-
giau negu 600 ávairiø þanrø vokaliniø).  Auk-
so fondui priskiriamos jo sukurtos 7 sim-
fonijos, 2 simfoninës poemos, 3 operos, tarp
kuriø yra ir iki ðiol populiarumo nepraran-
danti pirmoji lietuviðka opera vaikams „Bu-
ratinas“. Maestro garsina ir 3 jo sukurtos
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operetës, 5 styginiai kvartetai, 5 koncertai,
3 uvertiûros, 9 siuitos, 9 sonatos smuikui ir
for tepijonui, 6 sonatos kitiems instrumen-
tams, 4 rapsodijos. Jis yra sukûræs nemaþai
ir choro bei solo dainø, tarp jø ir romansø,
religiniø ir liturginiø  giesmiø solistams, an-
sambliams, chorams,  kantatø, maþos
apimties muzikos kûriniø, skir tø vaikams,
dramos spektakliams, radijo vaidinimams,
vokaliniø ciklø. J. Gaiþauskas yra ir dauge-
lio iðplëtotø ir harmonizuotø liaudies dainø au-
torius. Jo kûrinius muzikologai daþnai apibû-
dina kaip programiðkus, neoromantinius.

Pirmieji didelæ iðliekamàjà ver tæ turin-
tys jo muzikiniai kûriniai gimë Antrojo pa-
saulinio karo metais. Kûrybinis polëkis ir
sëkmë maestro lydëjo net 60 metø.

Didþiausio populiarumo sulaukusius ir
ver tingiausius J. Gaiþausko muzikinius
kûrinius galima pameèiui iðdëstyti taip:

· Variacijos styginiø kvartetui (1944)
· Variacija styginiø orkestrui (1944)
· Pasakalija vargonams (1945)
· Muzika simfoniniam orkestrui, koncer-

tai smuikui I (1950)
· Sonata fortepijonui (1950)
· Simfoninë poema Aušra (1953)
· 9 simfonijos (1956–2000)
· Styginis kvartetas 1957
· Styginis kvartetas 1960
· Kantata Ant Drûkðiø eþero 1960
· Simfoninë poema Kauno didvyriams

atminti 1960)
· Operetë Ramunë (1961)
· 9 sonatos smuikui ir fortepijonui (1962–

2001),
· Simfoninë siuita Nemuno vaizdai (1965)
· Siuita trombonui ir for tepijonui (abi

1966)
· Siuita Sveèiuose pas dzûkus birbyniø

kvintetui (1966)
· Opera Buratinas (1968). (Ði opera iki

pat ðiol vienas mëgstamiausiø vaikø muzi-
kos kûriniø. Pats kompozitorius aiðkin-
damas jos populiarumà yra pasakæs: „Ši
opera vis dar scenoje todël, kad joje yra ry-
ðkiø melodijø. Be to, puikus, skambus An-
zelmo Matuèio libretas, o ir pats siuþetas
geras. Labai svarbu rasti raktà á vaiko ðirdá,
jam artimà temà [...]).“

· Sonata violonèelei ir fortepijonui (1972)
· 24 preliudai ir fugos (1972)
· Muzika kanklëms (1974)
· Kantata Leninas siunèia dovanas 1970,

1976
· Herojinë uvertiûra (1971)
· Siuita M. K. Èiurlionio tëviðkëje  balsui

1 „Jurgis Gaiþauskas“. Lietuvos muzikos
informacijos centras: https://www.mic.lt/lt/baze/
klasikine-siuolaikine/kompozitoriai/gaizauskas/.
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ir styginiø kvartetui (1975)
· Siuita Petras Kurmelis  balsui ir sty-

giniø kvartetui (1976)
· Operetë Linksmoji kapela (1976)
· Giriø ðokiø siuita (1976)
· Sonata Paukðèiø sonata birbynei ir

fortepijonui (1976)
· Siuita Juodkrantës eskizai puèiamøjø

kvintetui (1977)
· Siuita Lietuviška siuita gitarai solo

(1978)
· Sonata kontrabosui ir for tepijonui

(1978)
· Styginis trio (1981)
· Fortepijoninis trio (1981)
· Concer tino smuikui ir for tepijonui

(1986)
· Operetë Duona ir þmogus (1986)
· Septyni muzikiniai momentai (1987)

fortepijonui, kûriniai puèiamøjø, liaudies instru-
mentø orkestrams

· Styginis kvartetas Pajûrio etiudai (1987)
· Kantata Mano Lietuva 1989 (1989 m.

apdovanota Australijos lietuviø chorinës
muzikos III premija)

· 3 sonatos altui ir for tepijonui (1990)
· Siuita Petras Kurmelis balsui ir styginiø

kvartetui (1991)
· Muzika simfoniniam orkestrui, koncer-

tai smuikui II (1992)
· Styginis kvartetas (1991)
· Muzika altui, smuikui ir violonèelei

(1993)
· Preliudija ir Pasakalija (1996)
· Styginis trio (1997)
· Opera baletas Drevinukas (2000)
· Opera Nemunëlë (2002)
· Opera Jauèio trobelë (2003)

Jurgis Gaiþauskas 2001 m. sausio 17 d. Vilniaus þemaièiø kultûros draugijos renginyje. Zigmo
Juðkevièiaus nuotrauka
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