
Prof. Povilo Matulionio 150-osios gimimo metinės

(1860 09 05 – 2010 09 05)

“P. Matulionis buvo nepaprasta mūsų tautos „darbo pelė", dirbusi dažniausiai tokiose aplinkybėse, kur jam 
tekdavo pirmoji ir, galbūt, sunkiausioji mūsų darbo vaga vagoti.”

J. Jablonskis



1860.IX.5 (18) 1860.IX.5 (18) gimė Kupiškyje.
1873 m.1873 m. baigė pradžios mokyklą Kupiškyje. 
1882 m.1882 m. baigė Dinaburgo (Daugpilio) vidurinę mokyklą. 
1889 m.1889 m. baigė Sankt - Peterburgo Miškų Institutą.
18918988 -- 1906 m. 1906 m. Kauno ir Vilniaus gubernijų miškų taksatorius.
1907 1907 -- 1918 m.1918 m. Suomijos, vėliau carinės Rusijos 7 gubernijų miškotvarkos 
revizorius.
1918.XI.16 1918.XI.16 grįžo į Lietuvą. 
1918.XI.25 1918.XI.25 Žemės ūkio ir Valstybės Turtų Ministerijos Miškų skyriaus 
vedėjas.
1918.XII.5.1918.XII.5. -- 1921.III.6   1921.III.6   Miškų Departamento direktorius.
1920 1920 –– 1922 m.1922 m. Aukštųjų kursų mokslų draugijos pirmininkas.
1923.I.291923.I.29 -- 1924.IX.24 1924.IX.24 Lietuvos universiteto Miškininkystės skyriaus 
profesorius. 
1924.IX.24 1924.IX.24 -- 1928.XII.1 1928.XII.1 Žemės Ūkio Akademijos Dotnuvoje rektorius. 
1929.II.18 1929.II.18 - Lietuvos universiteto garbės daktaras. 
1832.III.l5 1832.III.l5 -- mirė Aleksandrijoje, Šiaulių raj. 

Svarbiausios prof. P. Matulionio gyvenimo datos



Praėjo 150 metų nuo įžymiausiojo senosios kartos miškininko, miško mokslų Lietuvoje 
pradininko, vieno iš aukštųjų mokyklų kūrėjų, pirmojo Žemės ūkio akademijos (dabar 
universiteto) rektoriaus prof. Povilo Matulionio gimimo dienos.

P. Matulionis gimė 1860 m. rugsėjo 5 d. Kupiškyje. Kilęs iš valstiečių, kaip ir daugelis jo 
amžininkų, nelengvai siekė mokslo žinių. Įtemptai dirbo, todėl baigė Daugpilio gimnaziją, o 
1889 m. - Peterburgo miškų institutą. Atsisakęs siūlytų asistento pareigų institute, dirbo 
girininko padėjėju Pskovo gubernijoje, o vėliau miškotvarkos taksatoriumi. 1894 m. P. 
Matulionis persikėlė į Vilnių ir, dirbdamas vyresniuoju taksatoriumi (miškotvarkos projektų
autoriumi), miškotvarkos revizoriumi, tvarkė Kauno ir Vilniaus gubernijų miškus.

Jau studijų metais pradėjęs bendradarbiauti JAV leidžiamuose lietuviškuose 
laikraščiuose, P. Matulionis paskelbė grožinės literatūros kūrybos bandymų, kartu su Jonu 
Spuduliu parengė aritmetikos uždavinyną „Užduotinas" (1885 m.). Pirmąjį mokslinį straipsnį
(apie pušies saklį Rytų Lietuvos miškuose) P. Matulionis paskelbė 1897 m. Rusijos miškų
draugijos žurnale „Miško žurnalas", vėliau ten pat rašė apie pušynų, augančių sausuose 
dirvožemiuose, samanų dangą, galvijų ganiavą miškuose, pateikė medienos tūrių lenteles. P. 
Matulionis sudarė lietuviškųjų gubernijų žuvų neršto kalendorių (1903 m.), skelbė
etnografinių straipsnių, o atgavus lietuvišką spaudą, rašė ne vien apie miškus ir miško ūkį, 
bet ir apie visuomenės gyvenimo bei kitas aktualijas. 1906 m. P. Matulionis išleido floristinio 
veikalo „Žolynas" 2-ąją dalį, kurioje paskelbė apie 3000 surinktų lietuviškų augalų
pavadinimų. P. Matulionis yra pirmojo Lietuvos ir jos pakraščių kalnuotumo ir nuotakumo 
žemėlapio autorius.

Prof. P. Matulionio biografiniai bruožai (doc. R. Mankus)



Gyvendamas Vilniuje P. Matulionis aktyviai dalyvavo lietuvių visuomeniniame gyvenime. 
Jis režisavo teatro mėgėjų spektaklius, rūpinosi lietuvių kalbos mokymu Vilniaus ir Vilniaus 
mokslo apygardos mokyklose, lietuvių kalbos įvedimu bažnyčiose, dalyvavo Lietuvių mokslo 
draugijos veikloje.

Nuo 1906 m. P. Matulionis vykdė miškotvarkos darbus Suomijoje, Karelijoje, kuri tuo 
metu buvo Rusijos imperijos dalis, vėliau gyveno Smolenske ir, kaip miškotvarkos revizorius, 
dalyvavo tvarkant įvairius Estijos, Latvijos, Rusijos ir Ukrainos gubernijų miškus. Smolenske 
P. Matulionis praleido Pirmojo pasaulinio karo metus, buvo Lietuvių draugijos dėl karo 
nukentėjusiems šelpti centralinio komiteto įgaliotinis, Smolensko lietuvių komiteto valdybos 
narys, globojo ten susitelkusius lietuvių pabėgėlius.

P. Matulionis grįžo į Vilnių 1918 m. lapkričio 18 d. ir nuo lapkričio 25 d. buvo paskirtas 
Miškų skyriaus vedėju (nuo gruodžio 5 d. - Miškų departamento direktoriumi). Jis paruošė
įsakymą miškų naikinimui sustabdyti, organizavo miškų perėmimą iš vokiečių okupacinės 
administracijos. 1919 m. sausio 1 d. kartu su Vyriausybės įstaigomis persikėlė į Kauną. Tais 
pačiais metais liepos 22 d. buvo paskirtas Žemės ūkio ir valstybės turtų viceministru, kartu iki 
1921 m. kovo 7 d. dirbo Departamento direktoriumi. P. Matulionis organizavo Lietuvos miškų
administraciją, rašė instrukcijas, aplinkraščius, skleidė miško mokslų žinias pakankamo 
profesinio pasirengimo ne-turėjusiems miškų pareigūnams. 1919 m. liepą kartu su Tadu 
Ivanausku įkūrė Gamtos tyrimo stotį, nuo 1921 m. dėstė miškininkystę Dotnuvos žemės ūkio 
technikume. 1924 m. sausio 10 d. P. Matulionis iš viceministro pareigų pasitraukė.

Prof. P. Matulionio biografiniai bruožai (doc. R. Mankus)



1919 m. gruodžio mėn. Kaune steigiant Aukštuosius kursus, kaip būsimojo Lietuvos 
universiteto pagrindą, P. Matulionis kartu su T. Ivanausku ir L.Vailioniu buvo išrinkti 
Gamtos mokslų skyriaus branduoliui sudaryti. Vyriausybei nesutikus pripažinti kursų
valstybine mokykla, P. Matulionis buvo išrinktas Aukštųjų mokslų draugijos, kaip kursų
steigėjos, pirmininku. 1922 m. Kaune atidaryto Lietuvos universiteto Matematikos-gamtos 
fakultete buvo įsteigtas Agronomijos-miškininkystės skyrius ir 1923 m. sausio 15 d. prof. P. 
Matulionis buvo pakviestas dėstyti miško mokslo dalykus bei vadovauti Miškininkystės 
(Girininkystės) katedrai.

1924 m. Dotnuvoje įsteigus Žemės ūkio akademiją prof. P. Matulionis buvo paskirtas į
pirmąjį Profesorių tarybos branduolį ir tų metų rugsėjo 27 d. tos tarybos posėdyje buvo 
išrinktas Akademijos rektoriumi, Miškotvarkos katedros vedėju.

Nepaisydamas nesibaigiančių organizacinių rūpesčių, prof. P. Matulionis daug jėgų skyrė
jaunosios žemės ir miškų ūkio specialistų kartos mokymui ir auklėjimui, kaip ir anksčiau 
skelbė spaudoje miškų mokslų ir jų populiarinimo straipsnius, atskiras knygeles. Lietuvos 
miškų pažinimui labai naudinga buvo 1919 m. paskelbta miškų kvalifikacinė lentelė, kuri 1924 
m. buvo išplėtota į miškų augaviečių klasifikaciją, susietą su miškų dirvožemiais ir jų
hidrologiniu režimu. Miškotvarkos reikalams labai pravertė jo sudarytos medynų augimo eigos 
lentelės. Mokymui ir praktikai P. Matulionis parašė ir išleido knygeles„Miško auklėjimas" 
(1920 m.), „Miškuose galvijų ganymas" (1921 m.), „Kiek girioje medžio kirstina" (1924 m.), 
„Miško atvejinė ir arba sėklinė medžiapjūtė" (1925 m.),„Sumedėjusių augalų skirstymui 
medega" (1923 m.), išvertė iš rusų kalbos M. Turskio ir L. Jašnovo „Vadovas dažniausiems 
medžiams ir krūmams pažinti" (1924). Neprarado reikšmės vienas paskutinių jo paskelbtų
straipsnių „Lietuvos žemė ir jos gyventojų gausumas istorijos būvyje" (Kultūra, 1930, Nr. 5), 
kuriame pateikta Lietuvos miškingumo kitimo dinamika 1000-1900 metų laikotarpiu.

Prof. P. Matulionio biografiniai bruožai (doc. R. Mankus)



1929 m. birželio 18 d. Lietuvos universitetas prof. P. Matulioniui suteikė Garbės daktaro 
laipsnį.

1928 m. gruodžio 15 d. prof. P. Matulionis iš rektoriaus pareigų pasitraukė. Pagyvenęs 
gimtajame Kupiškyje, neilgai trukus persikėlė gyventi pas dukrą Mariją Janavičienę į
Aleksandriją prie Šiaulių. Mirė 1932 m. kovo 15 d., palaidotas Aleksandrijos kapinėse.

Pakartosime Jono Jablonskio parašytus žodžius: P. Matulionis buvo nepaprasta mūsų
tautos „darbo pelė", dirbusi dažniausiai tokiose aplinkybėse, kur jam tekdavo pirmoji ir, 
galbūt, sunkiausioji mūsų darbo vaga vagoti. Kitoje vietoje jis teigia, jog „šis vyras, kad būtų
galėjęs dirbti krūvoje su kitais, būtų be galo daug nudirbęs savo energija ir nepaprastu savo 
darbštumu".

Prof. Povilas Matulionis, nuoširdžiai dirbęs Lietuvai, jos žmonėms ir miškams, nusipelnė
didelės pagarbos ir šviesaus atminimo.

Dabartinio Lietuvos žemės ūkio universiteto rektorių atminimo alėjoje yra ir pirmojo 
rektoriaus prof. P. Matulionio biustas (skulpt. M. Petrauskas, 1994), Universiteto 
Miškotvarkos katedroje yra atidarytas jo vardu pavadintas kabinetas.

Prof. P. Matulionio biografiniai bruožai (doc. R. Mankus)



Prof. Povilo Matulionio

gyvenimo kelio pradžia

“Labiausiai jaunas dienas atmenu aiškiai: 
jos tiek malonios, įdomios. ”

P. Matulionis



Nuotrauka iš memorialinio P. Matulionio muziejaus fondo.

Prof. P. Matulionio gyvenimo kelio pradžia

Prof. P. Matulionio tėviškė Kupiškyje (Aukštupėnuose)



Pradinė mokykla Kupiškyje, kurioje mokėsi prof. P. Matulionis

Nuotraukos iš memorialinio P. Matulionio muziejaus fondo.

Prof. P. Matulionio gyvenimo kelio pradžia

Kunigas Kleofas Kozminas

Mokydamasis pradinėje mokykloje savo gabumais P. Matulionis atkreipė kunigo kanauninko 
Kleofo Kozmino dėmesį, kuris padėjo jam į įstoti į Daugpilio realinę mokyklą.



Prof. P. Matulionio gyvenimo kelio pradžia

. 

Nuotraukos iš el. svetainės: http://lituanistui.dtiltas.lt

Daugpilio (tuo metu Dinaburgo) realinėje gimnazijoje P. Matulionio ir J. Tumo laikais. 



Prof. P. Matulionio gyvenimo kelio pradžia

. 

Nuotrauka iš el. svetainės: http://ftacademy.ru

Sankt Peterburgo Miškų institutas (dabar akademija), kurį 1889 m. baigė P. Matulionis.



Prof. Povilas Matulionis - aktyvus lietuvių
tautinio atgimimo dalyvis

“Mokinkitės lietuvių kalbos, nes kada 
nors jūs būsite jos reikalingi”

P. Matulionis



12 Apaštalų draugijos įkūrėjai: 
J. Ambraziejus, D. Malinauskas ir P. Matulionis

Prieiga internete: http://lt.wikipedia.org

Prof. P. Matulionis Vilniuje

Dvylika Vilniaus apaštalų - 1895–1904 m. Vilniuje veikusi slapta lietuvių inteligentų kultūrinė draugija. 
Įkurta J. Ambraziejaus, D. Malinausko ir P. Matulionio iniciatyva.

Daugiausia dėl draugijos narių atkaklių prašymų nuo 1898 m. Vilniaus vyskupas S. A. Zvierovičius 1901 m. 
perdavė lietuviams Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčią. „Dvylika Vilniaus apaštalų“ 1901 m. gruodžio 8 dieną Šv. 
Mikalojaus bažnyčioje organizavo lietuvių pamaldas. Po spaudos atgavimo 1904 m. draugija savo lėšomis 
pradėjo leisti pirmąjį lietuvišką dienraštį „Vilniaus žinios“. 1904 m. nutarta veikti viešai ir draugija tapo legalia 
Vilniaus lietuvių savišalpos draugija.

Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčia
Nuotrauka iš: http://www.tpl.lt/svento-

mikalojaus-baznycia/

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/lt/9/90/PLCH-AMBRAZIEJUS-AMBROZEVI%C4%8CIUS_JUOZAPAS.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f4/Donatas_Malinauskas.jpg


Vilniaus lietuvių dviklasės mokyklos  mokytojai ir šelpėjai kartu su 
mokiniais . P. Matulionis – stovi trečias iš kairės. 

Nuotrauka iš memorialinio P. Matulionio muziejaus fondo

Prof. P. Matulionis Vilniuje



Prof. P. Matulionis - Lietuvos mokslo draugijos valdybos narys:

Pirmosios Lietuvių mokslo draugijos (1907 m.) valdybos nariai: iš viršaus Antanas Smetona, Petras 
Vileišis, dr. Jonas Basanavičius, Povilas Matulionis, Antanas Vileišis; apačioje kun. Juozas Tumas, 
Jonas Vileišis, dr. Stasys Matulaitis ir dr. Juozas Bagdonas-Bagdanavičius. 

Nuotrauka iš: Mokslo Lietuva.  2007 m. Nr.8 (364)



Nuotraukos iš memorialinio P. Matulionio muziejaus fondo

Prof. P. Matulionis  - aktyvus lietuvių tautinio atgimimo dalyvis.

Lietuvių tautinio atgimimo veteranų tarpe 1923 m. Stovi: prof. 
P.Matulionis, J.Bulota, V.Palukaitis. Sėdi: prelatas K.Prapuolenis, 
J.Jablonskis, J.Basanavičius, prelatas A.Jakštas-Dambrauskas.

Prof. P. Matulionis aušrininkų
tarpe



Prof. Povilas Matulionis - miškotvarkininkas

Nuo 1906 m. P. Matulionis vykdė miškotvarkos darbus Suomijoje, Karelijoje, kuri tuo metu buvo 
Rusijos imperijos dalis,vėliau gyveno Smolenske ir, kaip miškotvarkos revizorius, dalyvavo 
tvarkant įvairius Estijos, Latvijos, Rusijos ir Ukrainos gubernijų miškus (doc. R. Mankus)

“Miškas, kurį mes aukso svarais saikome, yra niekas daugiau, kaip 
gamtos užmegztas mazgas iš siūlų, kurių vienas galas paslėptas žemės 
rutulio susiradimo spėjimuose, o kitas – dar slaptingesniame mūsų pačių
likime.”

P. Matulionis



Prof. P. Matulionis su miškininko uniforma 1906 m.
Nuotrauka iš leidinio: “Mūsų Girios” 1932 m. Nr. 2. 

Prieiga internete: www.epaveldas.lt

http://www.epaveldas.lt/


Centre sėdi prof. P. Matulionis. 
Nuotrauka iš leidinio: “Mūsų Girios” 1932 m. Nr. 2. 

Prieiga internete: www.epaveldas.lt

Prof. P. Matulionis Suomijoje 1908 m.

Nuotrauka iš leidinio: “Mūsų Girios”
1930 m. Nr. 5. 

http://www.epaveldas.lt/


Antroje eilėje trečias iš kairės į dešinę prof. P. Matulionis. 
Nuotrauka iš LŽŪU Miškų ir ekologijos fakulteto, Miškotvarkos katedros

Petrozavotsko miškų ūkio valdyboje



Tokius laikrodžius savo artimiesiems prof. P. Matulionis 
(net 8 vienetus) parvežė iš Smolensko 1913 m.

Šis laikrodis saugomas memorialiniame P. Matulionio muziejuje



Prof. Povilas Matulionis- Miškų departamento 
direktorius (1918-1921)

“P. Matulionis – Lietuvos miškų liūtas, kuris nuo pirmo akimirksnio 
visu savo didumu, nepaprastu pajėgumu, energija ir autoritetu stojo 
Lietuvos turto - miškų – sargybon ir pradėjo iš pat pamatų sujauktus 
rūmus statyti, jiems stiprius pamatus duodamas.”

P. Malvica



Prof. P. Matulionis - Miškų departamento direktorius (1918-1921).

Nuotrauka iš Lietuvos albumo.1990 m.



Pirmasis Lietuvos miškų urėdų suvažiavimas Kaune 1919 m. rugpjūčio 25 d.Trečias iš kairės prof. P. Matulionis. 
Nuotrauka iš LŽŪU Miškų ir ekologijos fakulteto, Miškotvarkos katedros

Prof. P. Matulionis - Miškų departamento direktorius (1918-1921).



Prof. P. Matulionio šeima: sėdi sūnus Algirdas, žmona Sofija, Povilas, 
stovi duktė Marija, sūnus Vytautas. 1920 11 14.

Nuotrauka iš memorialinio P. Matulionio muziejaus fondo.

Prof. P. Matulionio šeima



Namas Kaune, kuriame gyveno prof. P. Matulionis

Prof. P. Matulionis  1919 -1924 m. gyveno Kaune, Kęstučio g.47.
Nuotraukos iš memorialinio P. Matulionio muziejaus fondo.



Prof. P. Matulionio pasirašyti dokumentai dirbant 
Miškų departamento direktoriumi (vedėju).

Dokumentų faksimilės iš leid. “Lietuvos girių milžinai”
A. Rukuiža. Lietuvos miškų departamento kūrimasis.



Prof. P. Matulionio rašyti dokumentai dirbant 
Miškų departamento direktoriumi (vedėju).

Dokumento faksimilė iš memorialinio P.Matulionio muziejaus fondo



Prof. P. Matulionio rašyti dokumentai dirbant 
Miškų departamento direktoriumi (vedėju). 

Dokumento faksimilė iš memorialinio P. Matulionio muziejaus fondo.



Prof. P. Matulionio rankraščio faksimilė dirbant 
Miškų departamento direktoriumi  (vedėju). 

Dokumento faksimilė iš memorialinio P. Matulionio muziejaus fondo.



Prof. Povilas Matulionis - pirmasis 

Žemės ūkio akademijos (LŽŪU)

rektorius (1924 -1928)

“Ž. Ū. Akademijos likimas Lietuvai labai brangus ir opus, kad visi 
Lietuvos organizmo nervai ją kliudo daugiau, kaip kurias kitas 
mūsų įstaigas, kaip švietimo, taip ir viešo ūkio.”

P. Matulionis



Žemės ūkio akademija Dotnuvoje

Nuotrauka iš LŽŪU muziejaus

Prof. P. Matulionis – pirmasis Žemės ūkio akademijos rektorius (1924-1928)



Nuotraukos iš LŽŪU muziejaus

Prof. P. Matulionis – pirmasis Žemės ūkio akademijos rektorius (1924-1928)



I-II absolventų laidos 1926 m. 
Centre – pirmasis ŽŪA rektorius prof. P. Matulionis

Nuotrauka ir diplomo kopija iš LŽŪU muziejaus

Prof. P. Matulionis – pirmasis Žemės ūkio akademijos rektorius (1924-1928)



Pirmosios ŽŪA laidos agronomai ir miškininkai  1926 m. Centre sėdi prof. P. Matulionis

Nuotrauka iš knygos: Povilaitis, B. (1979). Žemės ūkio akademija.
Čikaga: Lietuvių agronomų sąjunga.

Prof. P. Matulionis – pirmasis Žemės ūkio akademijos rektorius (1924-1928)



Akademijos svečias – Žemės ūkio ministras Mykolas Krupavičius (sėdi 
penktas iš kairės) 1926 m. Ketvirtas iš kairės sėdi prof. P. Matulionis.

Nuotrauka iš LŽŪU muziejaus

Prof. P. Matulionis – pirmasis Žemės ūkio akademijos rektorius (1924-1928)

Prof. P. Matulionis su miškininkais 
Dotnuvos parke 1925 m.Stovi iš dešinės 
į kairę prof. P. Matulionis, F. 
Janavičius, doc. Rukuiža ir J. Kareiva
Nuotrauka iš memorialinio P. Matulionio 
muziejaus  fondo



Prof. P. Matulionis (pirmoje eilėje ketvirtas iš kairės) su ŽUA absolventais.
Nuotrauka iš memorialinio P. Matulionio muziejaus fondo

Prof. P. Matulionis – pirmasis Žemės ūkio akademijos rektorius (1924-1928)



ŽŪA studentai ir mokomasis personalas 1927 m. rudenį.
Centre – pirmasis ŽŪA rektorius prof. P. Matulionis

Nuotrauka iš LŽŪU muziejaus

Prof. P. Matulionis – pirmasis Žemės ūkio akademijos rektorius (1924-1928)



Žemės ūkio akademijos personalas 1927 m. Centre – prof. P. Matulionis.
Nuotrauka iš leidinio: Rukuiža, A. (1960). Povilas Matulionis: gyvenimas ir darbai. Chicago

Prof. P. Matulionis – pirmasis Žemės ūkio akademijos rektorius (1924-1928)



Prof. P. Matulionis – pirmasis Žemės ūkio akademijos rektorius (1924-1928)

Pirmoje eilėje trečias iš kairės prof. P. Matulionis
Nuotrauka iš LŽŪU Miškų ir ekologijos fakulteto Miškotvarkos katedros



Prof. P. Matulionis – pirmasis Žemės ūkio akademijos rektorius (1924-1928)

Miško žvalgų kursai Dotnuvoje 1927 m. Pirmoje eilėje trečias iš kairės prof. P. Matulionis.
Nuotrauka iš memorialinio P. Matulionio muziejaus fondo



ŽŪA Miškininkų 1928 m. laida. Centre sėdi prof. P. Matulionis.

Nuotrauka iš leidinio: Povilaitis, B. (1979). Žemės ūkio akademija. Čikaga: Lietuvių agronomų sąjunga.

Prof. P. Matulionis – pirmasis Žemės ūkio akademijos rektorius (1924-1928)



Studentų miškininkų ekskursija Tampere mieste Suomijoje 
prie Kalevala paminklo 1928 m. 
Centre sėdi prof. P. Matulionis

Prof. P. Matulionis – pirmasis Žemės ūkio akademijos rektorius(1924-1928)

Nuotraukos iš knygos. Žemės ūkio akademija. Povilaitis, B. (1979).
Čikaga: Lietuvių agronomų sąjunga.



Prof. P. Matulionio kalba, pasakyta ŽŪA tautos gedulo dieną 1928 m. spalio 9 d.
Žemės ūkio akademijos metraštis. 1928 m.

Prieiga internete: www.epaveldas.lt

Prof. P. Matulionis – pirmasis Žemės ūkio akademijos rektorius (1924-1928)

http://www.epaveldas.lt/


Prof. P. Matulionio kalba, pasakyta ŽŪA 1928 m. spalio 15 d.
Žemės ūkio akademijos metraštis. 1928 m.

Prieiga internete: www.epaveldas.lt

Prof. P. Matulionis – pirmasis Žemės ūkio akademijos rektorius (1924-1928)

http://www.epaveldas.lt/


Prof. P. Matulionio įamžinimas LŽŪU

Ąžuolas, pasodintas prie Miškotvarkos 
katedros (LŽŪU) prof. P. Matulionio 125 

gimimo metinių proga. 
Nuotraukos A. Pugevičiaus

Prof. P. Matulionio biustas, pastatytas 
1994 m. (skulptorius M. Petrauskas) 

LŽŪU rektorių alėjoje. 



Prof. Povilas Matulionis

ir Kupiškis

“Mirsiu tik Kupiškyje, nes mano širdis 
iš Kupiškio niekad nebuvo pasitraukusi.”

P. Matulionis



Nuotrauka iš LŽŪU Miškų ir ekologijos fakulteto Miškotvarkos katedros

Prof. P. Matulionio gimtasis miestas Kupiškis tarpukariu.



Prof. P. Matulionio šeima

Prof. P. Matulionis su 
seseria Elžbieta 
Savičiūniene (kairėje) ir 
brolio Petro žmona Viktorija 
Varnauskaite Matulioniene. 
1927 12 29 Kupiškyje

Nuotrauka iš memorialinio P. 
Matulionio muziejaus fondo.



Antroje eilėje penktas iš kairės prof. P. Matulionis. 
Nuotrauka iš LŽŪU Miškų ir ekologijos fakulteto Miškotvarkos katedros

Kooperacijos šventė Kupiškyje. 1927 07 03.



Pirmas iš dešinės sėdi prof. P. Matulionis. 

Nuotrauka iš memorialinio P.Matulionio muziejaus fondo

Kooperacijos šventė Kupiškyje. 1927 07 03.



Prof. P. Matulionio ir J. Tumo Vaižganto laiškai

. 

Laiškų faksimilės iš VU bibliotekos Rankraščių skyriaus. Laiškų originalai yra saugomi VUB Rankraščių skyriuje, dokumentų
numeriai: F1-E186 (P. Matulionio laiškas J.Tumui), F1-F574 (J.Tumo laiškas P. Matulioniui). 



Prof. P. Matulionio laidotuvių minėjimas Kupiškyje.

Prof. P. Matulionio laidotuvių minėjimas prie jo namų Kupiškyje. 1932 03 20.
Nuotrauka iš memorialinio P. Matulionio muziejaus fondo.



Nuotraukos iš memorialinio P. Matulionio muziejaus fondo.

Prof. P. Matulionio palikimo tyrinėtojas S. Karčiauskas (kairėje) su 
dėst. V. Markevičiumi prie prof. P. Matulionio namo Kupiškyje 1977 m.

Prof. P. Matulionio namas Kupiškyje



Nuotrauka iš memorialinio P. Matulionio muziejaus fondo

Prof. P. Matulionio gimtasis miestas Kupiškis 1994 m.



P. Matulionio vardo mokykla Kupiškyje

Prieiga internete: http://www.kpmpm.lt

1996 m. Kupiškio 2-oji vidurinė mokykla pavadinta Povilo Matulionio vardu (Kupiškio rajono
Tarybos sprendimas Nr. 258,1996 08 29). Mokyklos vardadienis pirmą kart buvo švenčiamas tų pačių
metų lapkritį, minint jos dešimtmetį. Kasmet čia vyksta gamtamokslinės konferencijos, skirtos P. 
Matulionio atminimui. 1997 metų rudenį Kupiškio miškų urėdija ir P. Matulionio vidurinė mokykla
pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Pagal ją Miškų urėdija įsteigė 500 Lt. P. Matulionio premiją, skirtą
moksleiviams bei pedagogams už nuopelnus miškininkystei ir už gamtos mokslų pasiekimus. 



Memorialinis P. Matulionio muziejus Kupiškyje

Memorialinis P.Matulionio muziejus Kupiškyje atidarytas 1990 m. rugsėjo 9 d. 
prof. P. Matulionio name. (P. Matulionio g.18)

Nuotraukos iš memorialinio P,Matulionio muziejaus fondo ir LŽŪU muziejaus



Memorialinis P. Matulionio muziejus Kupiškyje

Prof. P. Matulionio 135-ųjų gimimo metinių minėjimas memorialiniame P. Matulionio muziejuje 1995 m. 
Nuotrauka iš memorialinio P. Matulionio muziejaus fondo



Memorialinis P. Matulionio muziejus Kupiškyje

Prof. P. Matulionio 135-ųjų gimimo metinių minėjimas memorialiniame P. Matulionio muziejuje 
Nuotrauka iš memorialinio P. Matulionio muziejaus fondo



Prof. P. Matulionio giminaičių apsilankymas 
memorialiniame P. Matulionio muziejuje

P. Matulionio anūkas Jurgis 
Janavičius su žmona Jolanta 
memorialiniame P. Matulionio 
muziejuje, 1991 06 03.

Iš kairės J. Janavičienė, P. Matulionio giminaitė A. Pakarklytė-
Stašaitienė, P. Matulionio anūkas Jurgis Janavičius, Kupiškio viešosios 
bibliotekos direktorės pavaduotoja L. Matiukaitė, buvęs Kupiškio urėdas, 
tuo metu memorialinio P. Matulionio vedėjas J. Morkūnas, 2000 07 06.

Nuotraukos iš knygos: “Nepažįstamas Povilas Matulionis”. 

Sud. Matiukaitė, L. (2000).



Prof. P. Matulionio giminaičių apsilankymas 
memorialiniame P. Matulionio muziejuje

P. Matulionio anūko Jurgio Matulionio ir jo žmonos Jolantos Janavičienės įrašai 
Memorialinio P. Matulionio muziejaus svečių knygoje



Prof. P. Matulionio giminaičiai

Prof. P. Matulionio proanūkė V. 
Janavičiūtė McDonell.
(J. Janavičiaus duktė) 

Nuotrauka iš el. žurnalo “Moteris”
2008 11 08

Prof. P. Matulionio anūkas 
Jurgis Janavičius, M. 

Janavičienės sūnus (su šuniuku) 

Nuotrauka iš memorialinio
P.Matulionio muziejaus fondo

Prof. P. Matulionio duktė
Marija Matulionytė - Janavičienė

Nuotrauka iš memorialinio 
P.Matulionio muziejaus fondo



Prof. P. Matulionio paskutinieji gyvenimo metai, 
laidotuvės ir atminimo įamžinimas 

Aleksandrijoje, Šiaulių raj.

“Šiandie mes, miškininkai, jau galime pasakyti, kad 
turime garbingą vietą, kuria galime pasididžiuoti ir 
kurion nuvykę galime naujų pasiryžimų pasisemti – tai 
Didžiojo Lietuvos Miškininko kapas.”

J. Kuprionis



Nuotraukos iš el. svetainės : www.heritage.lt

Aleksandrijos dvaras, kuriame prof. P. Matulionis 
gyveno paskutiniaisiais savo gyvenimo metais, šiandien 



Prof. P. Matulionis paskutiniaisiais gyvenimo metais Aleksandrijoje

Prof. P. Matulionis su dukterimi Marija
Aleksandrijos dvare.1932 m. 

Nuotrauka iš leidinio: “Mūsų girios. 1932 m. Nr. 2 

Prof. P. Matulionis su dukterimi Marija ir vaikaičiais
Aleksandrijos dvare.1932 m. Nuotrauka iš knygos: Nepažįstamas 

Povilas Matulionis. Sud. Matiukaitė, L. (2000)



Prof. P. Matulionio laidotuvės

Nuotrauka ir tekstas iš leidinio: “Mūsų girios”. 1932 m. Nr.2



Prof. P. Matulionio laidotuvės

Nuotrauka iš leidinio: “Mūsų girios”. 1932 m. Nr. 6.



Prof. P. Matulionio laidotuvės

Nuotrauka iš leidinio: “Mūsų girios”. 1932 m. Nr. 6.



Prof. P. Matulionio kapas Aleksandrijoje

Prof. P. Matulionio pirmosios mirties metinės.

Nuotraukos iš leidinio: “Mūsų girios.” 1933 m. Nr. 3.



Prof. P. Matulionio kapas Aleksandrijoje

Nuotraukos iš memorialinio P. Matulionio muziejaus fondo.



Prof. Povilo Matulionio 

darbų įvairovė

“Rašiau iš meilės, nieko sau gero nelaukdamas.”

P. Matulionis



Prof. P. Matulionio darbų įvairovė:

Prof. P. Matulionis yra vos ne vienintelis iš senųjų miškininkų kartos, kuris nenusinešė į
kapą didelio gyvenimo patyrimo ir įvairiapusių mokslo žinių, bet paliko savo spausdintuose 
raštuose naudotis būsimoms kartoms. Bibliografija artėja prie 300 pavadinimų. P. Matulionis 
išspausdino daug knygų, brošiūrų, straipsnių, lentelių žemėlapių nuo meteorologijos ir 
dirvožemio mokslo, botanikos ir dendrologijos, miškininkystės ir miško tipologijos, miško 
fitopatologijos ir miško entomologijos, miško taksacijos ir miškotvarkos, miško politikos, 
prekybos ir ekonomijos, medžioklės ir žuvininkystės, geologijos ir geografijos iki kraštotyros 
ir etnografijos, kultūros ir švietimo, kalbotyros ir terminijos, spaudos, žodynų ir enciklopedijų
ir grožinės literatūros kūrinių.



Prof. P. Matulionio darbų įvairovė:



Prof. P. Matulionio darbų įvairovė:

Pirmasis didesnis prof. P. Matulionio (pasirašytas J. Gailučio slapyvardžiu) 
darbas kartu su J. Spuduliu 1885 m. išleistas “Aritmetikos uždavinynas”.

Prieiga internete: www.epaveldas.lt

http://www.epaveldas.lt/


Prof. P. Matulionio darbų įvairovė:

P. Matulionis, pasivadinęs Bevardžio slapyvardžiu, 1888 m. išleido savo eiles rinkinyje “Margumynai”
Prieiga internete: www.epaveldas.lt

http://www.epaveldas.lt/


Prof. P. Matulionio darbų įvairovė:

P. Matulionis. Kalendorius paprastųjų žuvių vandenuose lietuviškųjų gubernijų, reiškiantis neršimo laiką ir 
mažiausį didumą del gaudimo žuvių. Vilnius, 1903. Prieiga internete: www.epaveldas.lt

Ištraukos iš: V. Vaitkus. Mūsų miškininkystės tėvas prof. 
Povilas Matulionis. Mūsų girios 1930 Nr.5.

http://www.epaveldas.lt/


Prof. P. Matulionio vardo žuvų perykla Antalieptėje

Nuotrauka iš memorialinio P. Matulionio muziejaus fondo.



Vilniaus lietuvių savitarpinės 
pašalpos draugijos vakaro, 
vykusio 1905 08 28 programa. 
Vaižganto komediją
”Nepadėjus – nėr ko rasti”
režisavo P. Matulionis.

Programos faksimilė iš knygos
Nepažįstamas Povilas Matulionis.
Sud. Matiukaitė, L. (2000)

Prof. P. Matulionio darbų įvairovė:



Prof. P. Matulionio darbų įvairovė:



Prof. P. Matulionio darbų įvairovė:



Prof. P. Matulionio darbų įvairovė:

P. Matulionio sudarytas reljefo
modelis ,,Lietuvių ir latvių žemė“
1922 m. Smolenske „Vilijos“ fabrike
buvo išlietas iš gipso.

Nuotraukos iš LŽŪU muziejaus



Prof. P. Matulionio darbų įvairovė:

P. Matulionio Lietuvos ir jos pakraščių
kalnuotumo ir nuotakumo žemėlapio 
fragmentas. 1924 m.
Girkus, R., Lukoševičius V. Pirmasis lietuviškas 
Suvalkijos žemėlapis. (2009). Geodezija ir kartografija. 
Nr. 35 (3) : 104 - 109 Prieiga internete: 
http://www.gc.vgtu.lt/upload/geod_zurn/gc_vol35_no3_1
04-109_girkus.pdf



Prof. P. Matulionio darbų įvairovė:

Nuotrauka iš memorialinio P. Matulionio muziejaus fondo.



Prof. P. Matulionio darbų įvairovė:



Prof. P. Matulionio darbų įvairovė:



Apie Prof. PoviląMatulionį

“P. Matulionis turėjo labai gražų būdą kiekviename žmoguje surasti,
kas yra gerbtina ir todėl jis visus yra gerbęs ir su kiekvienu palaikęs 
nuoširdžius santykius. Ar mažas, ar didelis, ar įtakingas, ar šiaip 
koksai lietuvis – visi jam buvo brangūs ir visus jis karštai mylėjo.”

J. Vileišis



Apie prof. P. Matulionį: “Mūsų Girios” 1929 m. Nr. 1

http://www.epaveldas.lt/vbspi/content/biImage.jsp?imageId=/vbspi/showImage.do?id=PG_S_2916_1&mc=N
http://www.epaveldas.lt/vbspi/content/biImage.jsp?imageId=/vbspi/showImage.do?id=PG_S_2916_5


Leidinys “Mūsų Girios” 1930 m. Nr. 5(7) skirtas prof. P. Matulionio 70 m. jubiliejui

http://www.epaveldas.lt/vbspi/content/biImage.jsp?imageId=/vbspi/showImage.do?id=PG_S_2911_2


Leidinys “Mūsų Girios” 1930 m. Nr. 5(7) skirtas prof. P. Matulionio 70 m. jubiliejui

Mūsų Girios. 1930 m. Nr. 5(7)

http://www.epaveldas.lt/vbspi/content/biImage.jsp?imageId=/vbspi/showImage.do?id=PG_S_2911_3
http://www.epaveldas.lt/vbspi/content/biImage.jsp?imageId=/vbspi/showImage.do?id=PG_S_2911_4


Leidiniai apie prof. P. Matulionį:



Vietoj pabaigos žodžio

Ištrauka iš straipsnio: VL. Tiškus. 
Ką prof. P. Matulionis yra parašęs. 

Mūsų girios. 1932, Nr. 2.
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Už pagalbą, renkant medžiagą apie prof. Povilą Matulionį, dėkojame:

Kupiškio miškų urėdijai,
LŽŪU Miškų ir ekologijos fakultetui,
VU bibliotekos rankraščių skyriui.

LŽŪU muziejus
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