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alBerTo vijŪko-
kojalavičiaus 

aTMiniMo Medalio 
ir PreMijos

Rugsėjo 15 d. genealogijos, heraldikos ir veksilologijos 
instituto valdybos posėdyje apsvarstyti pateikti 
kandidatai ir slaptu balsavimu išrinktas 2021 m. 

Alberto Vijūko-Kojalavičiaus atminimo medalio ir 
premijos laureatas.

laureaTas

Genealogijos, heraldikos ir veksilologijos instituto 
įsteigtas apdovanojimas už reikšmingiausius pasku-
tiniųjų penkerių metų darbus, susijusius su Lietuvos 
istorijos ir jos pagalbinių disciplinų – genealogijos, he-
raldikos, veksilologijos ir kitų – plėtojimu, puoselėjimu, 
tyrinėjimu, paveldo apsauga, sklaida, inovacine, kūrybi-
ne, edukacine ir moksline tiriamąja veikla, šiais metais 
skirtas Kretingos muziejaus direktoriaus pavaduotojui 
muziejininkystei, istorikui Juliui Kanarskui.

J. Kanarskas nuosekliai tyrinėja Kretingos krašto 

istoriją nuo XVII a. iki 1940 metų. Pagrindinės moksli-
nių tyrimų temos – Kretingos miesto istorija, Kretingos 
pranciškonų (bernardinų) istorija, grafų Tiškevičių kul-
tūrinis palikimas, Kretingos žydų bendruomenės isto-
rija, Kretingos rajono kaimų istorija ir kt. Per pastarąjį 
20-ties metų muziejinės veiklos laikotarpį sukaupta itin 
vertinga istorinė, kraštotyrinė medžiaga, kuri sistemin-
gai publikuojama leidiniuose. Pastaraisiais metais išleis-
tos monografijos: „Kretingos krašto žydai“ (2016 m.),  
„Kretingiškiai kovose dėl Lietuvos nepriklausomybės“ 
(2016 m.), „Kretingos istorijos bruožai“ (2018 m.). J. Ka- 
narskas yra parengęs daug mokslo populiarinimo 
straipsnių: „Kašučių senųjų laukų tyrimai“, „Kartenos 
piliakalnio kompleksas“, „Kretingos grafų Tiškevičių 
koplyčios teritorijos tyrinėjimai“ ir kt. Jis rašo moksli-
nius straipsnius, skaito pranešimus mokslinėse konfe-
rencijose. Kretingos rajono kultūros centro mokslinėje 
konferencijoje, skirtoje Lietuvos žydų genocido atmini-
mo dienai, skaitė pranešimą „Kretingos žydų bendruo-
menės istorijos apžvalga XVII a.–1941 m.“ (2011 m.), 
Kretingos miškų urėdijos konferencijoje, skirtoje Kre-
tingos miškų urėdijos kūrėjo, pajūrio kapų apželdintojo 
Marijono Daujoto 120-osioms gimimo metinėms, skai-
tė pranešimą „Marijono Daujoto pėdsakai Kretingos 
žemėje“ (2011 m.), Kretingos rajono savivaldybės M. 
Valančiaus viešosios bibliotekos Darbėnų filialo moks-
linėje konferencijoje „Jotvingiai Žemaitijoje. Istorija ir 
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Muziejuje prie darbo stalo. 2015 m.
Jolantos Klietkutės nuotrauka, 2021 m.
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Išvykos metu aprašau koplytėlę ir kryžių Šašaičių 
kaimo pakelėje 
Antano Lūžos nuotrauka, 1990 m. gegužės mėn.
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dabartis“, skaitė pranešimą „Jotvingių ir kuršių kultūros 
sąsajos archeologijos duomenimis“ (2015 m.), Kretin-
gos muziejaus mokslinėje konferencijoje, skirtoje Lie-
tuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui, skaitė pranešimą 
„Kretingiškių indėlis į Lietuvos valstybingumo atkūri-
mą“ (2018 m.), Palangos miesto savivaldybės viešosios 
bibliotekos mokslinėje konferencijoje, skirtoje palan-
giškiui Lietuvos kariuomenės kūrėjui savanoriui Jonui 
Piktuižiui atminti, skaitė pranešimą „Kretingos krašto 
kariai savanoriai Lietuvos valstybės atkūrimo laikotar-
piu“ (2018 m.) ir kt.

2017 m. sudarė Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos 
šv. Kazimiero provincijos monografiją „Kretingos pran-
ciškonų bažnyčiai 400“ (straipsnių autoriai dr. R. Jano-

nienė, dr. R. Laukaitytė,  R. Baleišaitė-Sabakonienė,  
R. Bitinas, V. Kuprelis, N. Raudytė, P. Šverebas). 

J. Kanarskas, direktoriaus pavaduotojas muzieji- 
ninkystei, koordinuoja specializuotų rinkinių skyrių 
darbą, konsultuoja įstaigas, organizacijas krašto istori-
jos klausimais, aktyviai dalyvauja visuomeninėje veik-
loje. Nuo 2007 iki 2019 m. – Kretingos rajono kultū-
ros paveldo vertinimo tarybos narys, o nuo 2009 iki  
2019 m. – Kretingos rajono savivaldybės komisijos 
Laisvės kovoms įamžinti narys. Aktyviai bendradar-
biauja su Lietuvos archeologų draugija, Vilniaus uni-
versiteto Archeologijos katedra, Lietuvos gyventojų 
genocido ir rezistencijos tyrimo centru. J. Kanarskas 
yra talentingas istorikas, atsidavęs savo kraštui, jo ty-
rinėjimui ir sklaidai.

J. Kanarskas yra pelnęs ne vieną apdovanojimą: 
2006 m. už išskirtinę kultūrinę šviečiamąją veiklą jam 
paskirta Kretingos rajono savivaldybės Kultūros ir 
meno premija, 2010 m. už reikšmingų ir unikalių eks-
ponatų kaupimą, materialinių vertybių eksponavimą 
ir populiarinimą suteiktas 2009-ųjų Metų muziejinin-
ko vardas, 2010 m. už reikšmingą etninės kultūros ir 
paveldo puoselėjimą paskirta Kretingos rajono savi-
valdybės Kultūros ir meno premija, 2015 m. Lietuvos 
Respublikos ministro pirmininko Algirdo Butkevičiaus 
padėka už sąžiningą darbą ir kultūros puoselėjimą, mi-
nint Kretingos muziejaus 80-metį, 2015 m. Lietuvos 
Respublikos kultūros ministro Šarūno Biručio padėka 
už muziejininkystės plėtrą, nuoseklų kultūros pavel-
do objektų tyrinėjimą, ekspozicijos „Kretingos krašto  

Prie muziejaus pasitinku į svečius atvykusius  
grafą Alfredą Tiškevičių (viduryje) ir jo sūnų  
Adomą Tiškevičių
Hanna‘os Maria‘os Tyszkiewicz nuotrauka, 2002 m. birželio 17 d.

Drauge su iš Varšuvos į Kretingą pirmąkart po karo 
atvykusiu Palangos grafu Alfredu Tiškevičiumi (antras 
iš kairės), jo žmona Uršule (kairėje) ir Kretingos 
muziejaus direktore Vida Kanapkiene prie Kretingos 
dvaro rūmų
Jono Šimkaus nuotrauka, 1992 m.
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istorija“ parengimą Kretingos muziejaus įkūrimo 80-ųjų 
metų jubiliejaus proga, 2019 m. Kretingos rajono savi-
valdybės tarybos sprendimu už reikšmingą etninės kul-
tūros ir paveldo puoselėjimą paskirta Kretingos rajono 
savivaldybės Kultūros ir meno premija.

„Garbingas apdovanojimas J. Kanarskui bus įteiktas 
rugsėjo 24 d. Kretingoje. Šią dieną minima Kretingos įkū-
rėjo Jono Karolio Chodkevičiaus 400-ųjų mirties meti-
nių sukaktis. Šiai progai paminėti mieste vyks renginiai, 
o po pietų Kretingos muziejuje – tarptautinė mokslinė 
konferencija „Alberto Vijūko-Kojalavičiaus skaitymai 
2021“, taip pat skirta Lietuvos Didžiosios Kunigaikštys-
tės didžiojo etmono, Vilniaus vaivados ir Žemaičių seniū-
no, karvedžio J. K. Chodkevičiaus mirties metinėms pa-
minėti “, – teigė Genealogijos, heraldikos ir veksilologijos 
instituto valdybos pirmininkas Paulius Vaniuchinas.

Alberto Vijūko-Kojalavičiaus atminimo medalio 
autorius – Žydrūnas Strumila. Pasak autoriaus, medalio 
formoje panaudotas Jėzuitų simbolio fragmentas. Jė-
zuitai – neatsiejama A. Vijūko-Kojalavičiaus biografijos 
dalis. Medalio centre vaizduojami įvairūs eskiziniai sim-
boliai ir tekstūros, nuolat pasikartojančios A. Vijūko-
Kojalavičiaus leidiniuose.

Parengė Remigijus Bimba

Papasakokite trumpai apie savo šaknis ir kilmę.
Esu kilęs iš beveik Lietuvos viduryje esančio Jonavos ra-
jono Šemetiškių kaimo. Tuo metu, kai aš augau, tai buvo 
penkių vienkiemiais išsibarsčiusių sodybų kaimas, su-
formuotas tarpukariu per Lietuvos žemės reformą išpar-
celiuoto to paties vardo palivarko žemėje. Po teritorinio-
administracinio suskirstymo reformų šiuo metu mano 
gimtoji sodyba priklauso Panoterių miesteliui, kuriame 

baigiau vidurinę mokyklą.
Plačiau savo giminės šaknų dar netyrinėjau, nes tam 

vis pritrūksta laiko. Žinau tik tiek, kad abu mano tėvai 
buvo žemdirbiai. Mama Leokadija Vainilavičiūtė kilusi iš 
sovietmečiu sunaikinto gatvinio Mačionių kaimo, priklau-
sančio Žeimių parapijai, o tėvas Feliksas užaugo gausioje, 
anksti žmonos netekusio Šemetiškių naujakurio, Lietuvos 
nepriklausomybės karų dalyvio Julijono Kanarsko šeimoje.

Kas pastūmėjo tapti istoriku?
Vaikystėje manęs istorija nedomino, nes kaip ir daugelis 
kaimo berniukų svajojau užaugęs tapti vairuotoju arba 
traktorininku. Potraukis humanitariniams ir fiziniams 
mokslams atsirado paauglystėje, kai greta sporto ir nuo-
tykinės literatūros ėmiau domėtis istorija, archeologija, 
antropologija, geografija, geologija, paleontologija, per-
skaičiau visas šia tema man prieinamas kaimo bibliotekos 

Leidyklos „Versmė“ leidžiamos „Lietuvos valsčių“ serijos monografijos „Kartena“ rengėjai. 
Iš dešinės: vyr. redaktorius Virginijus Jocys, tekstų rinkėja Liuda Kanarskienė, straipsnio autorė  
doc. dr. Filomena Kavoliūtė ir sudarytojas, straipsnių autorius Julius Kanarskas. Kartena, 2003 m.
Juliaus Kanarsko asmeninio archyvo nuotrauka

Pristatau Kretingos muziejaus 85-mečio proga 
parengtą parodą apie Lentvario–Kretingos grafus 
Tiškevičius
Jolantos Klietkutės nuotrauka, 2020 m. spalio 10 d.
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knygas. Naujausių mokslo žinių ieškojau žurnale „Moks-
las ir gyvenimas“, kurį besimokydamas vyresnėse klasėse 
prenumeravau. Tuo metu dar nebuvau apsisprendęs, kas 
mane labiau traukia – istorija ar geologija. Kadangi nesi-
jaučiau tvirtas matematikos moksluose, būdamas abitu-
rientas apsisprendžiau studijuoti istoriją.

Kodėl pasirinkote muziejininko kelią?
Neišdildomą įspūdį man, trylikamečiui paaugliui, paliko 
pirmasis apsilankymas Kauno valstybiniame istorijos 
(dabar – Vytauto Didžiojo karo) muziejuje, kuriame pir-
mąkart gyvenime teko išvysti archeologinius radinius, 
riterių šarvus ir ginkluotę, legenda tapusio „Lituanicos“ 
skrydžio relikvijas ir pan. Muziejus man atrodė tarsi 

šventovė, kurioje saugomos vertingiausios ir brangiau-
sios mūsų tautos ir valstybės istoriją liudijančios verty-
bės. Tada net minties nekilo tapti muziejininku, šių relik-
vijų saugotoju.

Į muziejininkystę mane nukreipė archeologija, ėmusi 
imponuoti vyresnėse klasėse, skaitant knygas apie giliausią 
žmonijos praeitį, senovės žmonių gyvenimą ir jį liudijan-
čius artefaktus. Todėl pasirinkau istorijos studijas Vilniaus 
universitete, nes jame, baigus muziejininkystės studijas, 
galima buvo gauti archeologo išsilavinimą. Po universiteto 
pagal paskyrimą 1983 m. atvykau į Kretingą dirbti rajoni-
nių kultūros rūmų vyr. metodininku paminklų apsaugai. 
Per septynerius paveldosaugininko darbo metus ne tik 
rūpinausi kultūros paveldo objektų apsauga ir tvarkymu, 
bet ir domėjausi jų istorija, pradėjau vykdyti archeologi-
nius ir istorinius tyrinėjimus, rinkti senųjų gyventojų pa-
sakojimus apie jų kaimų praeitį ir paveldo objektus. Tada 
supratau, kad mano pašaukimas yra šio Žemaitijos krašto 
praeities tyrinėjimai, todėl labai džiaugiausi, kai Kretingos 
muziejaus direktorė V. Kanapkienė, nesant įstaigoje laisvų 
etatų, neatmetė mano prašymo ir mielai priėmė į darbą, 
kuris tapo mano gyvenimo moto ir hobiu.

Kas paskatino domėtis LDK didikų Tiškevičių gimine ir 
jų genealogija?
Tyrinėti grafo Juozapo Tiškevičiaus (1835–1891) šeimos is-
toriją pradėjau mūsų muziejų iš vienuolyno perkėlus į šio 
didiko puoselėtą Kretingos dvarą. Pamenu, kad persikėlę 
į rūmus, 1995 m. su kolega Donatu Butkumi surengėme 
pirmąją muziejuje sukauptų nuotraukų, paveikslų ir kitų 
vertybių parodą, menančią grafus Tiškevičius. Tolesnes 
šios šeimos praeities ir genealogijos studijas paskatino 

Kretingos rajono meras Juozas Mažeika (kairėje) sveikina 
mane tapus Kretingos rajono savivaldybės kultūros ir 
meno premijos laureatu. Kretingos muziejus, 2010 m. 
birželio mėn.
 Juliaus Kanarsko asmeninio archyvo nuotrauka

Alberto Vijūko-Kojalavičiaus atminimo medalį įteikus. Iš kairės: Genealogijos, heraldikos ir veksilologijos 
instituto ir Genealogijos akademijos prezidentas Remigijus Bimba, A. Vijūko-Kojalavičiaus atminimo medalio ir 
premijos laureatas Julius Kanarskas ir Genealogijos, heraldikos ir veksilologijos instituto valdybos pirmininkas, 
Heraldikos akademijos direktorius Paulius Vaniuchinas
 Jolantos Klietkutės nuotrauka, 2021 m. rugsėjo 24 d.
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dvaro istorijos ir kultūros ekspozicijos rengimas, o labiau-
siai į Tiškevičių šeimos istoriją teko įsigilinti inventori-
nant prieškariu iš Kretingos ir Palangos dvarų į muziejų  
patekusias nuotraukas ir albumus. Šiuo metu tyrinėju iš-
likusią, muziejuje saugomą dvaro archyvo dalį ir rengiu 
medžiagą monografijai apie Kretingos grafus Tiškevičius.

Ar verta šiuolaikiniam žmogui domėtis savo kilme ir su-
sidaryti genealoginę schemą?
Be abejonės, verta. Jau senovės romėnai skelbė: „Homi-
nes historiarum ignari semper sunt pueri“ (Istorijos neži-
nantys žmonės visada lieka vaikai). Lengviausia istorijos 
žinias pradėti kaupti nuo pažinties su savo šeimos praei-
timi. Domėjimasis savo šaknimis atlieka svarbų socialinį 
šviečiamąjį vaidmenį. Tyrinėdamas savo šeimos praeitį, 
žmogus prasmingai praleidžia laisvalaikį, susidomi ne tik 
giminės, bet ir krašto istorija, o surinkta istorine-archyvi-
ne medžiaga pasidalina su šeimos nariais ir artimaisiais, 
kartu paskatina juos pažinti ir gerbti savo protėvius, gi-
minės ir krašto praeitį.

Ar galėtumėte įvardyti kelis atradimus, kurie jums at-
rodo išskirtiniai?
Darbuojantis archeologijos srityje malonu buvo atrasti 
ir tyrinėti naujus objektus, tarp kurių norėčiau paminė-
ti du kuršių kultūros paminklus – Kalnuvėnų kapinyną 
ir Dargužių (Kunkių) senovės gyvenvietę. Kaip istorikas 
džiaugiuosi tuo, kad radau archyvinius dokumentus, liu-
dijančius, kad pirmoji Lietuvoje elektrinė 1883 m. buvo 
įrengta Kretingos grafų Tiškevičių dvare. Muziejininkys-
tės baruose didžiausias pasiekimas, prie kurio teko svariai 
prisidėti, buvo grafų Tiškevičių šeimos relikvijų grąžini-
mas į Kretingos dvarą.

Ką jums reiškia Alberto Vijūko-Kojalavičiaus atminimo 
medalio apdovanojimas?
Aš užsiimu lokalinės istorijos tyrinėjimais, domiuosi Kre-
tingos krašto priešistore, istorija ir kultūros paveldu, grafų 
Tiškevičių giminės praeitimi. Esu parengęs keletą mono-
grafijų, brošiūrų ir mokslinių straipsnių, skaitęs moksli-
nėse konferencijose nemažai pranešimų, o vietinėje ir ša-
lies spaudoje paskelbęs daugybę straipsnių. Malonu, kad 
mano veikla šiemet buvo įvertinta Genealogijos, heraldi-
kos ir veksilologijos instituto įsteigtu Alberto Vijūko-Ko-
jalavičiaus atminimo medaliu. Šis medalis skatina mane 
toliau tęsti lokalinės istorijos ir grafų Tiškevičių genealogi-
jos tyrimus, drauge įpareigoja artimiausiais metais baigti 
rengti monografiją apie Kretingos grafus Tiškevičius. Ghv

Fiksuoju Kluonalių senovės  
žemdirbystės vietoje atidengtas akmenų konstrukcijas
 Kazio Savicko nuotrauka, 2013 m.

Su ištikima pagalbininke žmona Liuda Kairyte-
Kanarskiene prie Durbės mūšio vietos 
Kosto Razgaičio nuotrauka, 2021 m. rugsėjo 14 d.
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