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koridorius tapo stilizuota tarpukario gatve, kuri, skambant muzi-
kai, kviečia senose fotografijose atrasti kažką naujo, susipažinti 
su pasikeitimais, prisiminti sena.

Kuriant ekspoziciją, galvota apie įvairaus amžiaus lankytojus – 
savo eksponatą turi rasti ir mažas, ir kompiuteriniais žaidimais 
besidomintis paauglys, ir išsilavinęs senjoras ar mieste besižval-
gantis užsienietis.

Pirmojoje salėje stengtasi parodyti Nemuno ir Neries santako-
je besikuriančio miesto ženklus – legendinį miesto įkūrėją Kuną, 
archeologinių radinių pavyzdžius, XVII–XVIII a. daiktus. Salėje 
pastatytas monitorius, kuriame rodomas istorikų sukurtas vir-
tualus pirmosios Lietuvoje mūrinės Kauno pilies vaizdas – ne-
didelė atrakcija kiekvienam. Ekspozicijoje kalbama apie 1408 m. 
Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Vytauto suteiktą privilegiją, įteisi-
nusią laisvų bei ekonomiškai savarankiškų pirklių ir amatininkų 
bendruomenę, rodomos dviejų vėlesnių – Aleksandro ir Henriko 
Valua – privilegijų kopijos. Taip pat atskleidžiama miesto plėtra, 
svarbiausi statiniai, išlikę iki šių dienų.

XIX a. Lietuvai buvo sudėtingas priespaudos, represijų bei ro-
mantinių vilčių ir sukilimų metas. Antrojoje salėje – Carinio laiko-
tarpio Kaunas, kuris yra ne tik Kauno gubernijos administracinis centras 
ir įgulą turinti Rusijos imperijos sausumos karinė tvirtovė su gimstančia 
ir augančia pramone, kylančiais naujais statiniais, bet ir miestas, pama-
žu įsitvirtinantis kaip naujos lietuvybės centras, su iškiliausia šimtmečio 
asmenybe – vyskupu Motiejumi Valančiumi – priešakyje. Tai ir bandyta 
parodyti ekspozicijoje.

1919 m. Kaunui tapus Laikinąja sostine, jis pamažu iš cari-
nės gubernijos centro virto į miestą, turintį Europos didmiesčio 
bruožų. Daugiau nei dvidešimčiai metų Kaunas tapo Lietuvos po-
litiniu, kultūriniu, ekonominiu centru. Tai buvo lietuviško mokslo 
ir kultūros klestėjimo laikas. Tarpukariu plėtėsi miesto teritorija, 
augo gyventojų skaičius. Išlikusi gausi istorinė medžiaga leido 
ekspozicijoje parodyti įdomiausius faktus ir reiškinius.

Kauno miesto muziejaus muziejininkai – ekspozicijos autoriai:
Darius Juodis, Irma Balčiūnienė, Romutis Navardauskas Palai-
ma, Rita Garbaravičienė, dailininkė-dizainerė Agnietė Janušai-
tė, – ekspozicijoje „Kaunas laiko ženkluose“ stengėsi išryškinti 
įdomiausius, unikaliausius Kauno raidos aspektus istorijos įvykių 
bei dabarties fone, pažadinti gyventojų bendruomeninius jaus-
mus, paskatinti domėtis miesto istorija. 

Kviečiame aplankyti šiek tiek kitokį Kauno miesto muziejų.
Kauno miesto muziejaus archyvo nuotraukose muziejaus pas-

tatas ir naujos ekspozicijos fragmentai.                     
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Miestas prie  
Šešupės
Antanas PILECKAS

M inint 75-tąsias muziejaus  
 įkūrimo metines, 2008 m. gegužės 

29 d. Marijampolės kraštotyros muziejuje 
buvo atidaryta nauja ekspozicija 
„Miestas prie Šešupės“. Ekspozicija 
įrengta renovuotame muziejaus pastate, 
restauruotose patalpose. Šiuos darbus 
finansavo LR kultūros ministerija ir 
Marijampolės savivaldybė. 

N aujos ekspozicijos kūrimas buvo ilgas ir kruopštus,  
 dvejus metus trukęs muziejininkų ir dizainerio Artūro 

Kaminsko darbas. Ekspozicija sukurta naudojant modernias 
šiuolaikines priemones (fototapetus, videomedžiagą, apšvietimo 
sistemas) su vertingiausiais ir labai įdomiais įvairių laikotarpių 
eksponatais. Keturiose ekspozicinėse muziejaus salėse 
atskleista Marijampolės miesto vystymosi istorija nuo 1667 m. 
iki 1990 m. 

Pirmojoje salėje pateikiama miesto kūrimosi istorija iki Magde-
burgo teisių suteikimo (1792m.). Eksponuojami Kvietiškio dvaro 
�

Kauno miesto muziejaus archyvo nuotraukose naujos ekspozicijos  
fragmentai

N
au

ji 
m

uz
ie

ja
i, 

ek
sp

oz
ic

ijo
s



18 LIETUVOS MUZIEJAI 2008’218

N
au

ji 
m

uz
ie

ja
i, 

ek
sp

oz
ic

ijo
s Town at the Šešupė River

Antanas PILECKAS

A new exposition “Town at the Šešupė River“ was opened 
on 29 May 2008 celebrating the 75th anniversary of the mu-
seum. The exposition was installed after the renovation of the 
museum building in the newly restored facilities. Renovation 
of the museum and instalment of the exposition were funded 
by the Ministry of Culture of the Republic of Lithuania and 
Marijampolė Municipality. 
Creation of the exposition lasted two years and was due to 
scrupulous work of museum workers and a designer Artūras 
Kaminskas. It was installed with the help of the modern tools 
(photo wallpapers, video material, lighting systems etc.) and 
included the most valuable and interesting elements repre-
senting different periods. The four exposition halls reveal the 
history of development of Marijampolė town from 1667 until 
1990. 

valdytojų, Marijampolės miesto fundatorių Pranciškos ir Morkaus 
Antano Butlerių portretai, gyvenimo aprašymai, spėjamo miesto 
centro kūrimosi pradžios maketas ir planai, miesto herbo kaitos 
istorija. Rodomi įvairūs amatininkų darbo įrankiai.

Antroji salė skirta miesto raidos laikotarpiui nuo 1792 iki  
1941 m. Čia eksponuojama miesto centrinės dalies maketas 
(1930–1935); namų, juosusių centrinę Turgaus (vėliau – Pi-
liečių) aikštę, fasadų fotografijos, pagrindinės miesto gatvės  
(Varšuvos g.) bei gretutinės, Kęstučio, taip pat ryškesnių kitose 
gatvėse buvusių įstaigų ir privačių pastatų fotografijos. Pateikia-
ma to meto gyventojų naudotų namų apyvokos daiktų, mokymo-
si priemonių, knygų bei laikraščių pavyzdžių. 

Minimali ekspozicija skirta Antrojo Pasaulinio karo laikotarpiui. 
Eksponuojami ginklai, karinės uniformos, sugriauto miesto foto-
grafijos.

Trečioji ir ketvirtoji salės skirtos 1945–1990 metų laikotarpiui. 
Čia nušviečiamas miesto atstatymas, pramonės vystymasis, po-
litinis, visuomeninis ir kultūrinis gyvenimas. Eksponuojami mies-
to gyventojų buities daiktai, darbo įrankiai. Fotografijose – miesto 
urbanistinis ir kultūrinis gyvenimas.        

Marijampolės kraštotyros muziejaus archyvo nuotraukose ekspozicijos 
„Miestas prie Šešupės“ fragmentai
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Lankytojus 
traukia  
„basanavičynė“
Rūta VASILIAUSKIENĖ

2008 m. balandžio pirmąją, Jono 
Basanavičiaus sodyba-

muziejus paminėjo savo antrąsias 
įkūrimo metines. Muziejaus dešimties 
darbuotojų kolektyvas šią datą įprasmino 
susirinkdamas į pavasarinę talką tvarkyti 
sodybos bei greta augančio Atgimimo 
ąžuolyno. Balandžio mėnesį minimas ne 
tik muziejaus įkūrimas, bet po žiemos 
ramumos prasideda aktyvus renginių 
organizavimas bei akivaizdžiai juntamas 
lankytojų pagausėjimas. Prasideda 
darbymetis.

Jono Basanavičiaus sodyba-muziejus, iki 2006 metų priklausęs 
Vilkaviškio rajono savivaldybės krašto muziejui, šiandien 

veikia kaip biudžetinė kultūros įstaiga, priklausanti Marijampolės 
apskrities viršininko administracijai. Muziejaus pagrindinė 
misija – prižiūrėti bei puoselėti atkurtos J. Basanavičiaus 
sodybos pastatus, asmeninius daiktus bei kitą su jo asmeniu 
susijusią medžiagą, kaupti, saugoti, eksponuoti ir populiarinti 
muziejines vertybes, atspindinčias J. Basanavičiaus gyvenimą, 
veiklą, kūrybinį palikimą, bei Sūduvos regiono materialines ir 
dvasines kultūros vertybes, tvarkyti ir puoselėti Lietuvos tautinio 
atgimimo ąžuolyną.

Per dvejus darbo metus pavyko pasiekti išties nemenkų rezul-
tatų. Vykdomi du investiciniai projektai, kurių dėka vyksta pastatų 
kapitalinis remontas bei formuojama muziejaus materialinė bazė. 
Iki 2009 metų pabaigos planuojama suremontuoti visus penkis 
sodybos pastatus bei pritaikyti juos muziejaus veiklai. Buvusioje 
kiaulidėje jau įrengtas šiandienos reikalavimus atitinkantis sani-
tarinis mazgas, įruoštos dvi patalpos būsimoms ekspozicijoms, 
sutvarkyti inžineriniai tinklai, bus pasirūpinta priešgaisrine sody-
bos apsauga, sutvarkyta teritorija ir kt. 

Perduodant dr. J. Basanavičiaus tėviškę Marijampolės apskri-
čiai, visos čia surinktos muziejinės vertybės liko Vilkaviškio kraš-
to muziejui, tačiau Jono Basanavičiaus sodyba-muziejus šiuos 
eksponatus deponuoja (skolina) ir rodo lankytojams. Per dvejus 
metus muziejui pavyko surinkti 86 naujus eksponatus ir atnaujinti 
etnografines kolekcijas. Pradėta formuoti naujos ekspozicijos vi-
zija, deramai atspindėsianti dr. J. Basanavičiaus ir jo brolio Vinco 
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