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leidžiama 2020 m. įgyvendinant 

Lietuvos kultūros tarybos programos 

„Strateginis kūltūros organizacijų 

finansavimas“ projektą

2020 m. gegužės 18 d. Tarptautinės muziejų 
dienos proga Lietuvos muziejai pristatė vir-
tualų nacionalinį projektą „Lietuvos muzie-
jų fenomenai“. TMD plakatas.

2020 m. gegužės 25 d. Lietuvos muziejų 
asociacijos narių gretas papildė Lietuvos 
meno pažinimo centras „Tartle“. 
Dž. Barysaitės nuotr.

2020 m. įgyvendinamas antrasis nacionalinės kultūrinės tapatybės formavimo ir puoselė-
jimo programos „Tėvynės ieškojimas“ projekto „Lietuvos muziejų kelias“ renginių ciklas 
tema „Lietuvos kraštovaizdžiai: kalnų ir kalvų kultūriniai reginiai“. 
Raginėnų piliakalnis (kairėje). E. Prascevičiaus nuotr. Thomo Manno namelis ant Uošvės 
kalno Nidoje. A. Motuzo nuotr.

2019 Metų muziejininko vardas suteiktas 
Žemaičių dailės muziejaus direktoriaus 
pavaduotojai dr. Jolantai Skurdauskienei.
ŽDM archyvo nuotr.

2020 m.Čiurlionio kelio objektų aktualiza-
vimo programa pradėta tarptautine paroda 
„Keliaujantys muzikai“ ir ją lydinčia menine 
programa „Štai, Čiurlionis!“. M. K. Čiurlionio 
namų archyvo nuotr.

Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeni-
nimo ir LIMIS centras 2020 m. įgyvendina 
projektą „Kultūros vertybių fotografavimas 
ir intelektinės nuosavybės teisių licencijos“. 
T. Kapočiaus nuotr.

2020 m. Lietuvos aviacijos muziejus mini 
veiklos 30-metį.
M. Kavaliausko nuotr.
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Gegužės mėn. Europos muziejų organizacijų tinklas 
(NEMO) paskelbė tyrimo apie COVID-19 poveikį Euro-

pos muziejams galutinę ataskaitą. Nuo 2020 m. kovo 24 d. iki 
balandžio 30 d. atliktame tyrime dalyvavo beveik 1000 mu-
ziejų iš 48 šalių, tarp jų – 33 Lietuvos muziejai.

Ataskaitoje sakoma, kad pasaulinė 
koronaviruso krizė turėjo ir turės 

precedento neturintį poveikį viso pasaulio 
muziejams. Pabrėžiama, kad muziejai greitai 
ir iniciatyviai reagavo į pandemiją ir į savo 
bendruomenės poreikius šioje situacijoje: 
muziejai prisidėjo prie izoliacijos ir vienatvės 
mažinimo siūlydami skaitmenines paslau-
gas, kad užimtų namuose esančius žmones, 
teikė neformaliojo švietimo paslaugas 
siūlydami viktorinas, žaidimus ir mokomą-
ją medžiagą, rėmė medikus, ligoninėms 
dovanojo kaukes ir pirštines, skatino pasi-
tikėjimo ir bendruomenės jausmą, prašyda-
mi žmonių dalytis su pandemija susijusiais 
daiktais ir istorijomis, kurias būtų galima iš-
saugoti ateičiai. 

Tyrimas parodė, kad didžioji dalis Eu-
ropos ir viso pasaulio muziejų keletą mė-
nesių buvo uždaryti, dėl to ir dėl kelionių 
draudimo prarado 75–80 proc. pajamų. Nors 
daugeliui Europos muziejų darbuotojų ne-

reikėjo atleisti, tačiau 3 iš 10 muziejų sustab-
dė sutartis su laisvai samdomais darbuoto-
jais, o 3 iš 5 muziejų visiškai nutraukė savo 
savanorių programas. 4 iš 5 muziejų padi-
dino savo skaitmeninių paslaugų teikimą 
auditorijai, 2 iš 5 muziejų pranešė, kad apsi-
lankymų internete skaičius išaugo nuo 10 iki 
150 proc.

Virtualūs lobiai

Dėl koronaviruso kilusi pandemija 
pakeitė ir Lietuvos muziejų veiklą. 

Nuo 2020 m. kovo 16 d. Lietuvoje paskel-
bus karantiną muziejai, kaip ir kitos kultūros 
įstaigos, buvo uždaryti ir nebegalėjo priim-
ti lankytojų, visi suplanuoti renginiai buvo 
atšaukti arba perkelti į neapibrėžtą vėlesnį 
laiką.

Netikėtai užklupęs karantinas Lietu-
vos muziejus privertė mobilizuotis, skubiai 
reaguoti į naująją realybę, perplanuoti 
kruopščiai suplanuotus darbus, persiorien-
tuoti į darbą nuotoliniu būdu, ieškoti 
įvairių kūrybinių ir technologinių virtualaus 
bendravimo su namuose esančiais lanky-
tojais sprendimų. Vos prasidėjus karantinui 
muziejai visuomenei internete ėmė siūly-
ti įvairią informaciją ir virtualias paslaugas. 

Rasa AUGUTYTĖ
Sigita INČIŪRIENĖ

Karantino metu Lietuvos nacionalinio muziejaus 
socialiniuose tinkluose paskelbta akcija.
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Bendrauti su auditorija ir ją plėsti muziejams 
labai padėjo aktyvi komunikacija sociali-
niuose tinkluose. Visuomenė tai įvertino ir 
labai greitai persiorientavo į virtualų muzie-
jų lankymą.

Lietuvos nacionalinio muziejaus (LNM) 
direktorė dr. Rūta Kačkutė sako, kad nėra 
to bloga, kas neišeitų į gera. Muziejus jau 
turėjo sukaupęs nemažą suskaitmenintų 
eksponatų bazę, tačiau ji virtualioje erdvėje 
nebuvo viešai prieinama, su suskaitmenin-
tais eksponatais buvo supažindinama tik 
per virtualias parodas. Pasak direktorės, 
karantinas visuomenei suteikė progą su jais 
daug plačiau susipažinti. Jau kovo 16 d. LNM 
pradėjo projektą #kąveiktikaineveikiame – 
internete kasdien buvo ne tik pateikiama 
informacijos apie įdomiausius eksponatus, 
parodas, bet ir stengtasi sugalvoti įdomios 
veiklos, kuria žmonės galėtų užsiimti namie. 

Vilniaus memorialinių muziejų direkcija 
taip pat jau pirmąją karantino dieną socia-
liniuose tinkluose paskelbė akciją #muzie-
jusinamus. „Informacija su šia grotažyme 
pildoma kasdien. Muziejai ieško naujų bend-
ravimo su žmonėmis, esančiais namuose, 
formų, pasitelkia visas prieinamas interneto 
platformas: feisbuką, instagramą, „Kahoot“ 
ir kt., planuoja  tinklalaides, protmūšius ir 

kitas veiklas, – per karantiną pasakojo di-
rektorė Birutė Vagrienė. – Šių veiklų tikslas – 
užmegzti kontaktus su žmonėmis, esančiais 
namuose, kultūros žiniomis ir edukacija 
palaikyti jų optimizmą. Taip pat ieškoma 
galimybių bendradarbiauti su pedagogais, 
jiems vykdant nuotolines pamokas.“

Dr. R. Kačkutė pastebi, kad auditorija per 
karantiną LNM svetainėje praleisdavo dau-
giau laiko nei anksčiau. Jeigu iki tol domina-
vo informacijos, susijusios su fiziniu apsilan-
kymu, paieška, tai per karantiną lankytojai 
gilinosi į iki tol svetainėje buvusį ir naujai 
kuriamą virtualų turinį, tam skirdavo ge-
rokai daugiau laiko ir atsiversdavo didesnį 
svetainės puslapių skaičių. LNM direktorė 
mano, kad nereikia baimintis, jog, turėdami 
galimybę virtualiai pasivaikščioti po muzie-
jų, lankytojai į jį nebenorės ateiti – kaip tik 
dažnai virtualioje erdvėje žmonės pamato 
ką nors, kas juos „užkabina“, ir tai paskatina 
ateiti į muziejų.

Karantinas visuomenei suteikė progą 
pamatyti, kad skaitmeninėje erdvėje gali-
ma rasti nemažai informacijos apie Lietuvos 
muziejus, jų saugomas vertybes. Lietuvos 
integralios muziejų informacinės sistemos 

Karantino metu Beatričės namų-muziejaus (Vilniaus 
memorialinių muziejų direkcija) paskelbta akcija.

Muziejaus kasose įrengtos apsauginės pertvaros. 
Nacionalinės dailės galerijos archyvo nuotr.
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dalis muziejuose saugomų ir suskaitmenintų 
kultūros paveldo objektų – eksponatų ir 
kitų vertybių – vaizdų, virtualių ekskursijų, 
parodų. Išskirtiniai kultūros paveldo objek-
tai prieinami ir interneto svetainėje „Lietu-
vos muziejų lobiai“. Lietuvos muziejų pa-
noraminės nuotraukos skelbiamos interneto 
svetainėje www.panoramos.lt, o 3D skaitme-
ninių vaizdų virtualios parodos pasiekiamos 
adresu https://sketchfab.com/limis/collec-
tions. Skaitmeninėje Europos Sąjungos (ES) 
kultūros paveldo platformoje „Europeana“ 
taip pat laukia milijonai Lietuvos muziejų 
ir  kitų atminties institucijų sukaupti lobių. 
Švietimo bendruomenei prieinama virtualių 
edukacinių užsiėmimų-pamokų platforma 
„Atrask savo kraštą muziejuje“, skirta nuoto-
liniam mokymuisi (www.muziejuedukacija.lt).

Praradimai ir atradimai 

Nors dauguma muziejų susidariusią 
situaciją galėjo išnaudoti virtualiam 

turiniui kurti ir būsimosioms muziejaus veik-
loms planuoti, vis dėlto kai kurie muziejai 
prasidėjus karantinui išgyveno nemažą ne-
rimą. Kovo pabaigoje Kauno miesto savi-
valdybės administracija pranešė laikinai 
stabdanti biudžetinių kultūros įstaigų, tarp 
jų ir Kauno miesto muziejaus, veiklą. Praneš-
ta, kad kultūros lauko darbuotojai per karan-
tiną gaus perpus mažesnį nei iki tol atlygi-
nimą, o kitais mėnesiais, jei karantinas tęsis, 
jis sudarys 60 procentų. 

Tokį Kauno miesto savivaldybės spren-
dimą griežtai sukritikavo LR Kultūros mi-
nisterija, susirūpinimą dėl jo pareiškė LMA 
bei kitos kultūros organizacijos. Praėjus šiek 
tiek daugiau nei savaitei Kauno miesto sa-
vivaldybės administracijos direktoriaus įsa-
kymas pakoreguotas – pranešta, kad stab-
domas kultūros bei sporto įstaigų paslaugų 
teikimas, bet ne jų veiklos. 

Visi muziejai per karantiną patyrė 
mažesnių ar didesnių materialių nuostolių, 
nes neliko už bilietus, ekskursijas ir kitas 
veiklas gaunamų lėšų. Kai kurių muziejų dar-
buotojai turėjo išeiti į prastovas ar pasinau-
doti kasmetinėmis atostogomis. Deja, mu-
ziejų bendruomenė patyrė nuostolių – per 
karantiną savo veiklą nutraukė UAB „Amber“ 
Gintaro figūrų muziejus.

LMA vadovas Raimundas Balza pri-
pažįsta – nors muziejai išgyveno sudėtingą 
laikotarpį, karantinas atnešė ir teigiamų 
dalykų:  „Visuomenė kartais mano, kad mu-
ziejai yra sustabarėję, negali pasiūlyti nieko 
nauja, bet, manau, per karantiną nustebo 
pamačiusi, kad mes turime tokį didelį poten-
cialą, nes per kelias savaites į virtualią erdvę 
įkėlėme tiek daug informacijos. Žinoma, tai 
padaryti leido ir iki tol padarytas didelis įdir-
bis – muziejai turi sukaupę nemažą suskait-
menintų eksponatų bazę, tad per karantiną 
buvo galima šiuos fondus atverti plačiau. 
Taigi, muziejai sugebėjo prisitaikyti prie eks-
tremalios situacijos ir visuomenei suteikė 
daug kultūrinio peno.“ R. Balza džiaugiasi ir 
gegužės 18-ąją Tarptautinės muziejų dienos 
proga beveik 80 Lietuvos muziejų visuome-

Atnaujinus muziejų lankymą, muziejuose laikytasi 
apsaugos reikalavimų. Palangos gintaro muziejaus 
archyvo nuotr.
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liniu projektu „Lietuvos muziejų fenomenai“.

Virtuali ekskursija nepakeis gyvos 
patirties

Nors Lietuvos muziejai pandemijos 
egzaminą išlaikė puikiai, LMA va-

dovas pabrėžia, kad net ir tobuliausia vir-
tualybė niekada nepakeis realaus lankytojo 
santykio su eksponatu. „Turbūt visi žino, kaip 
atrodo Mona Liza, bet tikriausiai pusė Luvro 
lankytojų į muziejų atvyksta jos pasižiūrėti, – 
sako R. Balza. – Mūsų muziejai neturi Monos 
Lizos, bet turi savų šedevrų – eksponatų, 
kurie atėjusiems lankytojams pasakoja 
įvairiausias istorijas nuo Šumerų laikų iki 
mūsų dienų, reprezentuoja šiuolaikinį meną 
ar primena koronaviruso pandemiją. Šie tikri 
dalykai lankytoją ir skatina eiti į muziejų.“ 

Muziejininkų bendruomenė džiugiai 
sutiko žinią, kad švelninat karantiną mu-
ziejams leidžiama atnaujinti veiklą už-
tikrinant būtinąsias saugumo priemones. 
Pirmieji muziejai atsidarė balandžio pabai-
goje, kruopščiai pasiruošę. Siekiant užtikrin-
ti lankytojų ir darbuotojų saugumą muziejų 
kasose sumontuotos apsauginės sienelės, 
termovizoriai, apsirūpinta bekontakčiais ter-

mometrais, dezinfekciniu skysčiu, kaukėmis 
ir kt. priemonėmis. Lankytojai taip pat turėjo 
laikytis nustatytų griežtų taisyklių – dėvėti 
kaukes, dezinfekuoti rankas, laikytis saugaus 
atstumo ir kt. 

„Pirmąją dieną žmonės į muziejus rinkosi 
labai atsargiai, o srautai nebuvo tokie dide-
li kaip prieš karantiną, tačiau džiaugiamės, 
kad gyvenimas atgyja, kad gyvybė grįžta į 
muziejus“, – sako Valdovų rūmų atstovė Ra-
munė Vaičiulytė. 

Išsaugos ateities kartoms

Lietuvos nacionalinis muziejus pa-
sirūpino, kad su pandemija susiję pri-

siminimai neliktų tik socialiniuose tinkluose,  
– prasidėjus karantinui kreipėsi į visuomenę 
ir paprašė muziejui dovanoti eksponatų, 
kurie kada nors liudys apie visuomenės 
išgyventą nekasdienę situaciją. Pasak mu-
ziejaus direktorės, ši iniciatyva sulaukė 
didelio dėmesio – žmonės aktyviai siuntė 
nuotraukas ir aprašus. Tarp žmonių siūlomų 
daiktų yra įvairiausių kaukių – ir menininkų 
sukurtų, ir užsakytų vestuvėms, ir naujas 
krepšys, ir metro ilgio kasos čekių, nes karan-
tino metu produktai perkami ilgesniam lai-
kui, ir vaizdo įrašai, kasdien daryti merginos, 
kuri prasidėjus pandemijai keliavo po Azijos 
šalis, ir daugybė įvairių kitų su pandemija 
susijusių būsimų eksponatų. 

„Iš atrinktų eksponatų bus rengiama 
paroda. Kada – priklausys nuo to, kada baig-
sis pandemija ir kada bus aktualu reflektuoti 
šią situaciją, – sako dr. R. Kačkutė. – Norime 
atsigręžti į žmones ir į bendruomenę. Mu-
ziejus nėra savitikslis, jis turi pasakoti mūsų 
bendruomenės istoriją, todėl mums įdomu 
tai, kas įdomu bendruomenei. Iš dalies mūsų 
išsaugoti eksponatai nulems, kaip šis įvykis 
bus prisimenamas po daugelio metų.“       ■

Lietuvos nacionalinis muziejus kvietė dovanoti su pan-
demija susijusius eksponatus. LNM archyvo nuotr.
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Tėvynės ieškojimas: 30 susitikimų 
ant istorinių kalnų ir kalvų

Antrojo programos „Tėvynės ieškojimas“ projekto „Lietuvos 
muziejų kelias“ (LMK) tema –  „Lietuvos kraštovaizdžiai: 

kalnų ir kalvų kultūriniai reginiai“.

Trys dešimtys kultūrinių susitikimų ant 
garsiausių Lietuvos istorinių kalnų ir 

kalvų skiriama 2020 m. pažymimam Lietu-
vos Respublikos atkūrimo 30-mečiui. LMK 
buvo planuojama plėtoti dviem renginių 
ciklais: nacionaliniu ir regioniniu. Dėl pan-
demijos paskelbtas karantinas pakorega-
vo tiek renginių programos turinį, tiek jos 
įgyvendinimo grafiką. 

Jau devinti metai vykstantis LMK pro-
jektas, kasmet prasidedantis gegužės 18-

ąją, Tarptautinę muziejų dieną, šiais me-
tais startavo Valstybės dienos išvakarėse. 
Nacionalinio projekto renginių programa 
atidaryta Vilniuje, ant Gedimino kalno, 
renginio organizatorius – Lietuvos naciona-
linis muziejus.

Ant garsiausių Lietuvos istorinių kalnų 
ir kalvų, turinčių ypatingą kultūrinę atmintį 
ir meninį įprasminimą, iš viso bus surengta 
per 30 kultūrinių susitikimų. Siekiant lanky-
tojų saugumo, renginiai organizuojami tik 
atvirose erdvėse ir, esant galimybei, vyks-
ta savaitgaliais (nuo penktadienio iki sek-
madienio). Paskutinis programos renginys 
numatytas rugsėjo 25 d. Anykščiuose, ant 
Liūdiškių kalvos, prie „Laimės žiburio“, jo 
rengėjai – Anykščių menų centras su Angelų 
muziejumi bei A. Baranausko ir A, Vienuo-
lio-Žukausko memorialinis muziejus.

Tema „Lietuvos kraštovaizdžiai: kalnų 
ir kalvų kultūriniai reginiai“ kviečia įvardyti 
Lietuvos kalnų, kalvų, aukštų krantų ir kitų 
Kernavės piliakalniai. J. Vitkūno nuotr.

Gedimino kalnas Vilniuje. G. Grižo nuotr.
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neto svetainėje www.muziejukelias.lt.
Pirmasis, daugiau nei 4 mėnesius trukęs 

programos „Tėvynės ieškojimas“ LMK 2019 m. 
projektas „Lietuvos kraštovaizdžiai: vandenų 
kultūrinė atmintis“ finišavo Trakuose rugsėjo 
27ąją, Pasaulinę turizmo dieną, vykusiame 
baigiamajame renginyje – uždarymo konfe-
rencijoje. Projekte dalyvavo per 60 muziejų 
ir kitų kultūros bei gamtos paveldą puoselė-
jančių institucijų iš visos Lietuvos. 

Iš viso organizuoti 126 renginiai. Eks-
pozicijų ir parodų salėse, edukacinėse pro-
gramose, koncertuose lankėsi, aktyvaus 
pažinimo programose dalyvavo per 32 800 
kultūros ir gamtos paveldo mylėtojų.       ■

aukštumų kultūrinę atmintį, aktualizuo-
ti tas gamtines erdves, kurios yra įgijusios 
kultūrinį matmenį. Nuo Gedimino kalno 
pilies bokšto į Vilnių galime žvelgti ne tik 
įprastu, bet ir kultūrinės atminties žvilgsniu 
– Adomo Mickevičiaus, Maironio, kitų kūrė-
jų sukurtais vaizdiniais. Nuo Liūdiškių kalvos 
galime matyti ne tik Anykščių šilelį, bet ir tai, 
ką įprasmina Antano Baranausko poetinis 
žvilgsnis, poemos „Anykščių šilelis“ meta-
foros. Nuo Birutės kalno Baltijos jūrą galime 
matyti ir Maironio eilėraščio „Nuo Birutės 
kalno“ lyrinio herojaus akimis. Taip gamtinis 
peizažas įgyja kultūrinių metaforų, simbolių 
matmenį.

LMK renginiuose pirmiausiai siekiama 
aktualinti etninius pasakojimus apie kalnų, 
kalvų, aukštų krantų ir kitų aukštumų vardų 
kilmę, mitiniuose siužetuose ir istoriniuose 
pasakojimuose įvardytus statinius ir 
įrenginius, ypatingus įvykius ar kitus tau-
tosakos siužetus. Taip pat remiamasi profe-
sionalia kūryba: literatūros, dailės, muzikos, 
scenos meno, meninio ir dokumentinio kino, 
animacijos ir kt. kūriniais. 

Programą sudaro maršrutas, jungiantis 
per 30 objektų, esančių istorinėse Lietuvos 
sostinėse ir visuose etnografiniuose regio-
nuose – Dzūkijoje, Suvalkijoje (Sūduvoje), 
Mažojoje Lietuvoje, Žemaitijoje, Aukštaiti-
joje. Dalyvauti kultūrinių kraštovaizdžių 
aktualinimo renginiuose kviečiama visa vi-

Trakų pusiasalio pilis. Dešinėje pusėje matosi Aukų kalnas. O. Ševeliovo nuotr.

Moskėnų-Laukupėnų piliakanis. G. Kujelio nuotr.

LMA Informacija. Parengė Lolita Valužienė
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Pasaulį apėmusi pandemija pako-
regavo projekto veiklų, suplanuotų 

renginių tvarkaraščius. Šių metų Čiurlionio 
kelio specialioji programa pradėta tarptau-
tine paroda „Keliaujantys muzikai“, skirta 
trims XIX a. kompozitoriams – M. K. Čiurlio-
niui, Edvardui Griegui ir Clarai Schumann. 
Pagrindinis šios parodos organizatorius, taip 
pat ir Čiurlionio kelio partneris – M. K. Čiur-
lionio namai su kolegomis iš Leipzigo ir Oslo. 
Parodą buvo numatyta eksponuoti visų 
septynių Čiurlionio kelio miestų geležinke-
lio stotyse ir kitose vietose, kuriose kūrėjas 
lankėsi ar galėjo lankytis. 

Kilnojamąją parodą lydi meninė pro-
grama „Štai, Čiurlionis!“, kurioje skamba pa-
ties kompozitoriaus ir jo amžininkų E. Griego, 
Antonino Dvoržako, Carlo Reinecke kūriniai, 
atliekami pianistų Sonatos ir Roko Zubovų 
poros, o aktorius Ridas Jasiulionis skaito me-
nininko laiškus, amžininkų atsiminimų frag-
mentus. 

Paroda „Keliaujantys muzikai“ kartu su 
ją lydinčia menine programa kovo pradžioje 
prieš pat paskelbiant karantiną buvo atida-

ryta Varėnoje, o po kelių dienų – ir Vilniuje. 
Deja, dėl karantino teko padaryti pertrauką 
ir iš naujo planuoti parodos eksponavimo 
kituose miestuose datas. Birželio 1-ąją, po 3 
mėnesių pertraukos, paroda atidaryta Kau-
no geležinkelio stotyje. Atidarymas buvo 
transliuojamas tiesiogiai internetu, todėl 
jį galėjo stebėti ir kitų Lietuvos vietovių 
gyventojai. 

Liepos–rugsėjo mėnesiais paroda ap-
keliaus visus Čiurlionio kelio miestus, be 
to pabuvos Šiauliuose ir Klaipėdoje. Ji 
eksponuojama finansuojant Europos Są-
jungos (ES) programai „Kūrybiška Europa“. 

Muzikinę-kultūrinę programą 
„Štai, Čiurlionis!“ ir kitas Čiur-
lionio kelio aktualizavimo 
veiklas finansuoja Lietuvos 
kultūros tarybos (LKT) pro-
grama „Strateginis kultūros 
organizacijų finansavimas“.

Akcentas – dailė

Kita svarbi projekto veik-
la – kultūrinės topogra-

fijos savaitė „Čiurlionio Lietu-
va“. Karantinas pakoregavo ir 

šią Čiurlionio kelio programos dalį – birželio 
pirmąją dekadą planuota savaitė perkelta į 
rugsėjį, kai bus minimos M. K. Čiurlionio gimi-
mo 145-osios metinės. 

2019 m. vykusios kultūrinės topografijos 
savaitės renginiuose buvo akcentuojamas 
muzikinis Čiurlionio palikimas, o šiais me-
tais dėmesys telkiamas į jo dailės kūrinius 
– su metų laikais susiusius ciklus „Zodiakas“, 
„Pavasaris“, „Vasara“, „Žiema“, „Pavasario sona-
ta“  ir „Vasaros sonata“.

Čiurlionio kelio projektas prasidėjo 2019 m. gegužę. Šiemet 
jis skirtas nacionalinei plėtrai ir tarptautinėms veikloms.

Parodos atidarymo Vilniuje akimirka. Čiurlionio namų archyvo nuotr.



LIETUVOS MUZIEJAI 2020’2 11

Pr
og

ra
m

os
, p

ro
je

kt
aiŠios kultūrinės topografijos savaitės ren-

giniuose dalyvaus Čiurlionio kelio miestų menų 
mokyklų mokiniai ir mokytojai. M. K. Čiurlionio 
aplankytose ir kūriniuose įamžintose vietose 
jaunieji kūrėjai pristatys savo interpretacijas 
menininko kūrinių temomis, bus organizuo-
jamos integruotos Čiurlionio kūrybos paži-
nimo pamokos. Renginius lydės muzikinė 
programa „Zodiakas“ – septynių jaunų mu-
zikų iš Latvijos, Lūznavos miestelio, atlieka-
ma džiazinė Čiurlionio kūrinių interpretaci-
ja, styginių kvarteto specifiką jungianti su 
džiazo improvizacijomis. 

Savaitės „Čiurlionio Lietuva“ renginiai 
prasidės rugsėjo 22 d. kūrėjo gimtinėje 
Varėnoje ir baigsis rugsėjo 28 d. jo tėviškė-
je Druskininkuose. Rugsėjo 23 d. kultūrinės 
topografijos savaitės renginiai vyks Plungė-
je, Mykolo Oginskio dvaro rūmuose ir 
parke, rugsėjo 24 d. – Rietave, kunigaikščių 
Oginskių dvaro sodyboje, rugsėjo 25 d. – Pa-
langoje, rugsėjo 26 d. – Kaune, rugsėjo 27 d. 
– Vilniuje.

Kitos veiklos

Atnaujinamos ir kitos svarbios Čiurlio-
nio kelio veiklos. Organizuojamos 

ekskursijos muziejų ekspozicijose ir pagal 

detalius lankomų vietų žemėlapius: „M. K. Čiur-
lionio Varėna“, „M. K. Čiurlionio Druskininkai“, 
„M. K. Čiurlionio Vilnius“, „M. K. Čiurlionio 
Kaunas“, „M. K. Čiurlionio Rietavas“, „M. K. Čiur-
lionio Plungė“, „M. K. Čiurlionio Palanga“. 

2020 m. Čiurlionio kelias akredituojamas, 
vadovaujantis Kultūros kelių vystymo Lietu-
voje koncepcijoje nustatyta tvarka vykdomi 
šio kelio objektų ženklinimo parengiamieji 
darbai. Čiurlionio kelio maršrute Lietuvoje 
yra identifikuota per 100 kultūros paveldo 
objektų. Objektams ženklinti bus gamina-
mos patrauklaus dizaino metalo plastiko len-
telės / plokštelės su Čiurlionio kelio logotipu, 
svetainės www.ciurlioniokelias.lt nuoroda ir 
QR kodu, nuvedančiu į objekto aprašymą 
svetainėje. Planuojama surengti Čiurlionio 
kelio informacinį turą – kiekviename Čiurlio-
nio kelio mieste vyks šio kelio pristatymas, 
į kurį bus kviečiami žiniasklaidos atstovai, 
turizmo informacijos centrų specialistai ir 
vietinių kelionių organizatoriai. Kuriama in-
terneto svetainės www.ciurlioniokelias.lt 
versija anglų kalba.

2019–2020 m. Čiurlionio kelias organi-
zuojamas tik Lietuvos teritorijoje, o 2021 m. 
planuojama sukurti jo tarptautinį maršrutą, 
į kultūros kelią įtraukti kitose šalyse esan-
čias Čiurlionio gyvenimo ir kūrybos vietas 
– Leipcige (Vokietija), Varšuvoje (Lenkija), 
Sankt Peterburge (Rusija). Siekiant užmegzti 
ryšius ir identifikuoti tarptautinio Čiurlionio 
kelio maršruto objektus bei galimas veiklas 
bus bendradarbiaujama su šių šalių Lietuvos 
ambasadomis ar konsulatais ir, jeigu aplinky-
bės bus palankios keliauti, planuojami trys 
dalykiniai susitikimai Leipcige, Varšuvoje ir 
Sankt Peterburge. 

Išsami Čiurlionio kelio renginių pro-
grama skelbiama interneto svetainėje                     
www.ciurlioniokelias.lt.              ■

LMA Informacija. Parengė Lolita Valužienė

M. K. Čiurlionis „Raigardas II“.
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skaitmeninio turinio kokybę
Skirmantė KVIETKAUSKIENĖ
Dalia SIRGEDAITĖ

Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus (LNDM) filialas 
Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS 

centras (LM ISC LIMIS) 2020 m. įgyvendina Lietuvos kultūros 
tarybos finansuojamą projektą „Kultūros vertybių fotografa-
vimas ir intelektinės nuosavybės teisių licencijos“.

Projekto tikslas – kelti 
muziejų darbuotojų kva-

lifikaciją atrenkant kultūros pa-
veldo vertybes fotografavimui, 
mokymas jas fotografuoti ir 
viešinant sukurtą skaitmeninį 
turinį taikyti intelektinės nuo-
savybės teisių licenzijas. Projek-
tą sudaro du – Fotografavimo ir 
Paskaitų apie intelektinės nuo-
savybės teisių licenzijas – mo-
duliai.

Organizuojant Fotografavimo 
modulio veiklas sudaryta mo-
bilioji skaitmenintojų grupė, 
kuri, tęsdama 2015–2019 m. darbo tradici-
jas, pasirengusi aplankyti 26 muziejus ir 
čia dirbantiems specialistams padėti fo-
tografuoti kultūros paveldo objektus, 
kurių patys muziejininkai nepajėgūs nufo-
tografuoti. Analizuojant muziejų pateiktą 
turinį www.limis.lt pastebėta, kad didžioji 
dalis viešinamų objektų yra plokštuminiai 
(nuotraukos, grafikos darbai, dokumentai), o 
tūrinių objektų – skulptūrų, keramikos, por-
celiano, stiklo dirbinių – pateikiama mažai, 
nes muziejai neturi tam reikalingos įrangos, 
vis dar trūksta reikalingų profesinių žinių, 
įgūdžių. Ne kiekvienas fotografas gali fo-
tografuoti muziejines vertybes, todėl didelė 

dalis jų vis dar lieka nematomos: dėl vietos 
stokos ekspozicijose ir parodose jų nemato 
lankytojai, o kadangi jos nėra fotografuotos, 
jos nematomos ir virtualioje erdvėje.  

Didesnė ir gausesnė skaitmeninių 
vaizdų įvairovė muziejams atveria didesnes 
galimybes paveldą viešinti Lietuvos inte-
gralioje muziejų informacinėje sistemo-
je www.limis.lt, Lietuvos kultūros paveldo 
platformoje www.epaveldas.lt, taip pat Eu-
ropos kultūros paveldo portale „Europeana“ 
www.europeana.eu. Skaitmeniniai vaiz-
dai naudojami ir kasdienėje muziejų veik-
loje, pristatant ekspozicijas, renginius, pa-
pildant parodas, naudojami leidybinėje ir 

Eksponatų skaitmeninimas Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje. 
T. Kapočiaus nuotr.
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skaitmeninimo grupei atvykus 
į muziejų fotografavimo metu 
muziejininkai gali įtvirtinti žinias, 
kurias įgijo anksčiau dalyvaudami 
LM ISC LIMIS organizuojamuose 
fotografų mokymuose. Taip pat 
teikiamos konsultacijos sukurtų 
skaitmeninių vaizdų archyvavimo 
klausimais, teikiama metodinė pa-
galba kultūros vertybes atrenkant 
fotografuoti ir viešinti. 

2015–2019 m. vykdant mo-
biliųjų skaitmeninimo grupių pro-
jektus LM ISC LIMIS specialistai 
aplankė 48 muziejus, nufotografavo beveik 
13 tūkst. kultūros paveldo objektų. Kiekvie-
name muziejuje atrinktų objektų kiekis labai 
skiriasi, svyruoja nuo vieno iki kelių šimtų 
eksponatų. Darbo sparta priklauso ir nuo to, 
kokie objektai fotografuojami (smulkesni – 
greičiau, o dideli, sunkūs – lėčiau). 

Šiemet aplankyti 6 muziejai, kiekvie-
name iš jų nufotografuota nuo 50 iki 300 
eksponatų. Deja, paskelbtas karantinas pa-
koregavo planus, teko atšaukti išvykas į 9 
muziejus. Veiklos atnaujintos dar nesibaigus 
karantinui, tačiau vis tiek iki projekto pabai-
gos (2020 m. lapkričio 30 d.) galime nespė-

ti visų aplankyti. Dėsime visas pastangas, 
kad būtų aplankyta kuo daugiau muziejų, 
pirmenybę teiksime tiems, kurie anksčiau 
analogiškame projekte nedalyvavo.

Mobiliosios skaitmeninimo grupės deda 
daug pastangų fotografuodamos ir tvarky-
damos skaitmeninius vaizdus, bet yra mu-
ziejų, kurie vis dar neskuba LIMIS sistemoje 
aprašyti objektų ir sklaidai skirtus duome-
nis viešinti LIMIS portale www.limis.lt. Todėl 
ir vykdant šį projektą, ir rengiant projektus 
ateityje bus atsižvelgta į kultūros paveldo 
objektų skaitmeninių vaizdų naudojimą, 
viešinimą. 

Džiugu, kad atsiranda vis dau-
giau muziejų, kurie kultūros pavel-
do objektų skaitmeninius vaizdus 
viešina ne tik LIMIS portale, bet ir 
savo muziejų internetinėse sve-
tainėse, socialiniuose tinkluose, 
leidžia leidinius, nepamiršdami 
nurodyti fotografą ar paminėti, 
kad skaitmeniniai vaizdai sukurti 
dalyvaujant LKT finansuojamame 
projekte. Viešinant muziejuose 
saugomų objektų skaitmeninius 
vaizdus svarbu nurodyti, kokiomis 

Eksponatų skaitmeninimas Kauno rajo-
no muziejuje. S. Kvietkauskienės nuotr.

Fotografas Lietuvos aviacijos muziejuje. S. Kvietkauskienės nuotr.
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sąlygomis, nepažeidžiant autoriaus (ar kitų) 
teisių, interneto naudotojai gali naudoti 
skaitmeninį turinį.

Kol kas nėra galimybės LIMIS viešinamo 
skaitmeninio turinio paprastai ir patogiai 
paženklinti pagal tarptautines „Creative 
Commons“ licencijas ir „Europeana“ nau-
dojamas „Rights Statements“ pareikštis, 
tačiau dar 2020 m. vasarą vykdant LIMIS 
modernizavimo projektą „Virtualus muzie-
jus“ planuojama sukurti skaitmeninių ob-
jektų ženklinimo galimybę. Naudojant kla-
sifikatorių „Skaitmeninių bylų naudojimo 
teisių ženklinimas“, kiekvienam viešinamam 
skaitmeniniam objektui muziejininkai turės 
priskirti „Creative Commoms“ licenciją ar 
„Europeana“ naudojama „Rights State-
ments“ pareikštį, api-
brėžiančią skaitmeninio 
objekto naudojimo sąlygas.

2018–2019 m. Lietu-
vos nacionalinė M. Mažvy-
do biblioteka atminties 
institucijų darbuotojams 
parengė „Suskaitmeninto 
ir skaitmeninio kultūros 
paveldo turinio naudoji-
mo teisių priskyrimo bei 
ženklinimo metodiką ir 
rekomendacijas“. Vėliau, 

siekiant padidinti metodikos taikymo patogumą 
ir išplėsti galimą jos naudotojų ratą, sukurtas 
elektroninis įrankis (https://cc.lnb.lt/), skirtas 
skaitmeniniam turiniui ženklinti. LM ISC ir 
LIMIS centras, siekdamas didinti kultūros 
paveldo objektų skaitmeninimo srityje dir-
bančių muziejininkų kompetencijas ir gilin-
ti jų žinias, planuoja surengti 8–10 vienos 
dienos trukmės užsiėmimų, kuriuose bus 
pristatyta metodikos paskirtis, jos aktua-
lumas, paaiškinta, kaip nustatyti, ar galima 
teisėtai skelbti skaitmeninį kultūros, mokslo, 
kūrybos objektą internete, kokie teisiniai ri-
bojimai galioja, kokias teises galima suteikti 
galutiniam suskaitmeninto objekto naudo-
tojui, kaip paženklinti internete skelbiamą 
skaitmeninį objektą naudojant „Creative 
Commons“ licencijas ir „Europeana“ nau-
dojamas „Rights Statements“ pareikščių žy-
mas. Mokymuose įgytas žinias muziejininkai 
galės tiesiogiai panaudoti ir pritaikyti prak-
tiškai dirbdami su LIMIS. 

Planuojama, kad mokymai vyks 2020 m. 
spalio–lapkričio mėnesį LNDM. Jei rudenį at-
sinaujins koronavirusas ir nebus galimybės 
surengti įprastų mokymų, jie bus rengiami 
naudojantis nuotolinio darbo ir mokymosi 
platforma „Microsoft Teams“. Registracija į 
mokymus vyks rugsėjo mėnesį.        ■

Mobiliosios skaitmenintojų grupės 
įranga. G. Grigėnaitės nuotr.

Skaitmeninio turinio ženklinimo pavyzdys.
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„Lietuvos muziejų fenomenai“

Kasmet gegužės 18-ąją vi-
same pasaulyje švenčia-

ma Tarptautinė muziejų die-
na šiais metais dėl karantino 
buvo pažymima kitaip – šventę 
lydintys Europos muziejų 
nakties akcijos ir nacionalinio 
kultūros paveldo aktualinimo 
projekto „Lietuvos muziejų 
kelias“ renginiai buvo perkelti 
į vėlesnį laiką.

Lietuvos muziejai, negalėdami lanky-
tojų pakviesti į viešus renginius, ge-

gužės 18-ąją visuomenei pateikė staigmeną 
– parengė virtualų nacionalinį projektą 
„Lietuvos muziejų fenomenai“, kuris Lietu-
vos istoriją, kultūros ir technikos paveldą, 
gamtą ir meną kviečia „atrasti“ ir pažinti per 
išskirtinius eksponatus. Lietuvos muziejų 
asociacija (LMA) ir Tarptautinės muziejų ta-
rybos (ICOM) Lietuvos skyriaus valdyba į na-
cionalinį projektą subūrė beveik 80 Lietuvos 
muziejų, susijungusių į vieningą, visą šalį 
apimantį tinklą.

„Youtube“ kanale skelbiamas projek-
tas „Lietuvos muziejų fenomenai“ – tarsi 
kultūrinis medaus korys, kuriame sudėtas 
mūsų šalies muziejų sukurtų vaizdo siužetų 
ciklas. Kiekvienas projekto dalyvis pristatė iš 
savo muziejaus fondų atrinktą vieną išskir-
tinį eksponatą – fenomeną, vertybę, simbolį, 
atspindintį esminius dalykus: įdomumą, uni-
kalumą, aktualumą visuomenei.

„Visi kartu esame stipri kultūros jėga, 
karantino metu užsiauginusi stiprius 
kultūrinius ir bendruomeninius raumenis. 
Esame dėkingi, kad į šią iniciatyvą įsijungė 
dauguma Lietuvos muziejų“, – kolegų kūry-
bingumu džiaugėsi ir visus su Tarptau-
tine muziejų diena sveikino LMA valdybos 
pirmininkas Raimundas Balza.

„Šis projektas puikiai dera su pagrin-
dinės Tarptautinės muziejų dienos inicia-
torės ICOM paskelbta šiųmetės šventės tema 
– „Muziejai lygybės labui: įvairovė ir įtrauk-
tis“. Susipažindami su vaizdo siužetuose pri-
statomais eksponatais Lietuvos žmonės gali 
įsitikinti, koks įvairus, įdomus ir dar „neatras-
tas“ mūsų šalies muziejų pasaulis, pamatyti, 
kad jame gausu kultūrinio gėrio ir nuostabių 

Tarptautinės muziejų dienos plakatas.

Rasa AUGUTYTĖ
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ICOM Lietuvos skyriaus pirmininkė dr. Jolan-
ta Karpavičienė. Ji tikisi, kad šis projektas 
Lietuvos žmones paskatins ieškoti kultūrinės 
tapatybės ir šią vasarą „gyvai“ aplankyti kuo 
daugiau mūsų šalies muziejų.

Minėdami tarptautinę profesinę dieną 
viso pasaulio muziejininkai šiemet siekė at-
kreipti dėmesį į tai, kad skirtingų tautybių 
ir socialinės kilmės žmonės muziejuose gali 
patirti prasmingų išgyvenimų. Muziejai yra 
pokyčių ir pasitikėjimo tarpininkai, kasdienė 
jų veikla pasaulį ištikusios pandemijos metu 
rodo, kokie jie reikalingi mūsų visuomenei. 

Muziejų svarbą iliustruoja iškalbinga 
statistika: 2019 m. 107-iuose Lietuvos mu-
ziejuose darbavosi 1 350 muziejininkų, 
bendras darbuotojų skaičius – 3 436. Per 
2019 m. muziejai sulaukė 5 588 766 lankyto-
jų. Nuo 2018 m. jų skaičius išaugo 11 proc., o 
lyginant su 2017 m. – 35 proc. 2019 m. Lietu-
vos muziejai surengė 33 259 edukacines 
veiklas, kuriose dalyvavo 620 514 įvairaus 
amžiaus žmonių. Lyginant su 2018 m., tokių 
veiklų apimtis išaugo 19 proc., jų dalyvių 
skaičius padidėjo dešimtadaliu. 2019 m. 
surengta 1 878 parodų, 164 iš jų – tarptau-
tinės. 

2019 Metų muziejininkė –                   
Jolanta Skurdauskienė 

Tarptautinės muziejų dienos išva-
karėse LMA valdyba renka Metų 

muziejininką. 2019 Metų muziejininko var-
das suteiktas ir premija skirta Žemaičių dai-
lės muziejaus direktoriaus pavaduotojai 
dr. Jolantai Skurdauskienei. Garbingas pro-
fesinis apdovanojimas jai suteiktas už Lietu-
vos muziejininkystės plėtrą, materialinių, 
dvasinių ir gamtos vertybių eksponavimą 
bei populiarinimą. 

„Apgailestaujame, kad dėl karantino 
oficiali 2019 Metų muziejininko vardo su-
teikimo ceremonija, kuri įprastai vykdavo 
Tarptautinės muziejų dienos minėjimo ir 
Lietuvos muziejų kelio programos atida-
rymo renginyje, šiemet negalima, – sakė 
LMA valdybos pirmininkas Raimundas Bal-
za, bendruomenės narius kviesdamas Metų 
muziejininkę sveikinti virtualiai. 

J. Skurdauskienė nuo 1996 m. dirba 
Žemaičių dailės muziejuje – Kunigaikščio 
Mykolo Oginskio rūmuose, dar vadinamuo-
se Žemaitijos Versaliu. Profesinis muzie-
jininkės kelias buvo kryptingas ir nuoseklus. 
Per beveik ketvirtį amžiaus veiklos sukaupta 
didelė kultūros paveldo saugojimo, tyrimų ir 
sklaidos patirtis, o jos inicijuoti tarptautiniai 
projektai, seminarai, konferencijos, parodos, 
leidiniai yra aktualūs ne tik Žemaitijos re-
gionui, Lietuvos kultūrai, bet ir tarptautinei 
bendruomenei. 

J. Skurdauskienės profesinė ir akade-
minė veikla populiarinant kultūros paveldą 
nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu apima 
platų spektrą, o jos nuveiktų darbų sąrašas 
įspūdingas. Paminėtini ypač reikšmingi pro-

2019 Metų muziejininkė Jolanta Skurdauskienė. 
ŽDM archyvo nuotr.
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jektai: „Žemaičių dailės muziejaus – Kuni-
gaikščio Mykolo Oginskio rūmų ekspozicijos 
atnaujinimas, I dalis“, „M. Oginskio rūmų pas-
kutinės rezidencijos ekspozicijos atidarymas. 
Skirta Mykolo Kleopo Oginskio 250-osioms 
gimimo metinėms“, „Kunigaikščių Oginskių 
dokumentinis paveldas“ ir kt. 

Žemaitijos dvarų, kultūros, meno pa-
likimo išsaugojimo ir populiarinimo temą                 
J. Skurdauskienė plėtojo organizuotuose 
projektuose „Vertybių transformacijos Balti-
jos regiono rytinėje pakrantėje Brandžiai-
siais viduriniais ir Ankstyvaisiais naujaisiais 
amžiais“ (Žemaitijos dvarų tyrimas), moks-
liniuose seminaruose „Dvarų paveldas Lietu-
voje ir Lenkijoje. Visuomenės vaidmuo: 
problemos ir iššūkiai“, „Istorinių parkų ir 
sodų paveldas: atgaivinimas, pritaikymas ir 
priežiūra“, tarptautinėse parodose ir kt.

Muziejininkė prasmingai prisideda or-
ganizuojant tęstinę išeivijos dailės populia-
rinimo programą – nuo 2003 m. kas ketveri 
metai Žemaičių dailės muziejuje rengiamos 
Pasaulio žemaičių dailės parodos, leidžiami 
katalogai, organizuojamos konferencijos, 
reikšmingai praturtinančios nacionalinės 

dailės istoriją. J. Skurdauskienei rūpi ir Že-
maitijos žydų paveldo išsaugojimas. Šią jos 
veiklos sritį iliustruoja projektas „Žemaitijos 
žydų paveldas: pažinti, patirti, integruoti“, 
dirbtuvės „Beit almin – amžinybės namai. 
Ką pasakojo žydų paminkliniai akmenys 
Senamiesčio mokyklos kieme“, žydų kalbos 
ir kulinarijos dirbtuvės „Mame lošn: prisimi-
nimus saugančios jidiš kalbos skambesys“, 
„Žydų virtuvės skoniai“ ir kt. 

J. Skurdauskienė aktyviai dalyvauja 
Lietuvos kultūros ir muziejų bendruomenės 
gyvenime – ji yra LMA Rinkinių mokslinio ty-
rimo sekcijos vadovė, Regioninės Žemaitijos 
etninės kultūros globos tarybos, apdovano-
jimo „Už nuopelnus Žemaitijai“ vertinimo 
tarybos ir Nacionalinės Jono Basanavičiaus 
premijos tarybos narė. 

Metų muziejininko vardo nominaci-
ją LMA įsteigė 2004 m. Šis vardas kasmet 
teikiamas labiausiai nusipelniusiems mu-
ziejininkams už Lietuvos muziejininkystės 
plėtrą, muziejų veiklos aktualinimą, 
reikšmingų ir unikalių eksponatų kaupimą, 
saugojimą, restauravimą ir tyrimą ir kt.       ■

Žemaičių dailės muziejus įsikūręs kunigaikščio M. Oginskio rūmuose. ŽDM archyvo nuotr.
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Per karantiną, 2020 m. gegužę, Lietuvos muziejų asociacijos 
narių gretas papildė Lietuvos meno pažinimo centras „Tartle“, 

įkurtas 2018 m.

Dovilė BARCYTĖ
Jurgita SEMENAUSKIENĖ

Tai – pirmasis privatus meno paži-
nimo centras Lietuvoje, taip plačiai 

supažindinantis su Lietuvos meno verty-
bėmis nuo pagonybės laikų iki šių dienų. 
Centro tikslas – ne tik surinkti ir į Lietuvą 
grąžinti po pasaulį išbarstytą lituanistinį 
kultūros ir istorijos paveldą, bet, svarbiausia, 
jį padaryti prieinamą visuomenei.

Pažinimo centras neatsitiktinai pavadin-
tas „Tartle“ – šiuo škotų kalbos žodžiu apibū-
dinamas jausmas, kai matome tikrai mums 
pažįstamą objektą, bet neprisimename, 
kas tai yra, kur tai matyta ar girdėta – taip 
jaučiamės, kai sutinkame seną pažįstamą, 
bet negalime prisiminti jo vardo. Panašus 
jausmas neretai užvaldo žiūrint į paveiks-
lus, meno kūrinius, vartant senas knygas. 
„Tartle“ – tai jausmas, skatinantis smalsumą 
ir dailės žinių troškimą, taigi,  pavadinimas 

atspindi pažinimo centro siekį lankytojams 
suteikti galimybę plačiau patyrinėti kultūrinį 
paveldą ir per meną naujai atrasti Lietuvos 
istoriją.

Lietuvos meno pažinimo centro „Tartle“ 
kolekcija buvo kaupta daugiau nei 20 metų. 
Šiuo metu ją sudaro per 7 tūkst. eksponatų, 
tarp jų – beveik 1000 tapybos darbų, per 360 
skulptūrų, beveik 500 žemėlapių, daugiau 
kaip 1100 istorinės grafikos darbų, per 2000 
lituanistinių knygų ir kitų spaudinių, išleistų 
iki 1905 m. (spaudos draudimo pabaigos). 
Taip pat kaupiami lituanistinės medalistikos, 
sidabro kalybos ir kitų artefaktų pavyzdžiai 
– senoviniai Lietuvoje naudoti šarvai, gink-
lai, pinigai ir kt. „Tartle“ kolekcijoje istorinės 
Lietuvos menininkai pristatomi neatsižvel-
giant į jų tautybę, nes juk nesvarbu, kokia 
kalba jie kalbėjo ar iš kurio pasaulio krašto 
yra kilę – jų darbai yra neatsiejami nuo Lietu-
vos istorijos ir kultūros konteksto.

LIETUVOS MUZIEJAI 2020’218
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istorija čia galima susipažinti per meno 
prizmę, tai yra gyvai apžiūrint originalius 
skirtingų laikotarpių meno eksponatus ir 
klausantis juos lydinčių pasakojimų. Visas 
čia organizuojamas parodas galima lankyti 
tik mažomis grupėmis, lydint profesionaliam 
gidui – menotyrininkui.

Dauguma kolekcijoje esančių kūrinių 
sudaro Lietuvos dailės aukso fondą. Neretai 
jie skolinami įvairioms lituanistinio pavel-
do parodoms tiek Lietuvoje, tiek užsienyje 
nacionalinių muziejų rinkiniams papildyti. 
Pavyzdžiui, Stanislavo Jarockio paveikslas 
„Šventoji Žemaitija“ buvo paskolintas Pa-
ryžiuje, d‘Orsay muziejuje 2018 m. surengtai 
Baltijos šalių simbolizmo parodai.

Šią vasarą „Tartle“ centre pristatoma dai-
lės istorikės Rūtos Janonienės kuruojama 
paroda „Romantizmo amžius“ lankytojus 
kviečia XIX a. pažinti per meno prizmę. Dau-
giau nei 120 parodoje eksponuojamų darbų 
puikiai atskleidžia šiam laikotarpiui būdin-
gas pastangas išsaugoti istorinę atmintį, 
puoselėti tradicijas, aktualizuoti pasiprieši-
nimo kovas, palaikyti tautos herojų ir dva-
sios lyderių kultą. 

Parodoje pristatomi Lietuvos tapytojų, 
grafikų, skulptorių kūriniai, taip pat kai kurie 
lituanistinės temos užsienio dailininkų dar-
bai. Ypač daug dėmesio skiriama grafikai ir 
knygų iliustracijoms, rodančioms neatsie-
jamą dailės ir literatūros ryšį – meno kūriniai, 
pradėję plisti per spaudą, tapo pasiekiami 
įvairiems visuomenės sluoksniams. Lietu-
vos menininkai XIX a. daugiausia dėmesio 
skyrė istorinėms temoms. Dailė tapo svar-
bia edukacijos ir propagandos priemone 
siekiant atkurti po paskutiniojo Abiejų Tautų 
Respublikos padalijimo prarastą valstybin-
gumą, skatinti patriotizmą, pabrėžti savitą 
krašto gyventojų identitetą. Eksponuoja-
muose kūriniuose atsispindi romantizmo 
pasaulėžiūra, linkusi ne tik į dramatizmą, bet 

ir į ironiją. Kūriniuose atsiskleidžia ir to meto 
politinės-visuomeninės santvarkos kon-
tekstas. Siekiant dailės kūriniuose perteikti 
krašto gyventojų identitetą dažnai buvo pa-
sitelkiamas peizažo žanras. Gamtos vaizdai ir 
architektūros objektai, panašiai kaip ir hero-
jų portretai ar jų kovas įvaizdinančios scenos, 
leido atskleisti romantizmo epochos asmens 
tapatybę formavusią aplinką ir įvykius. 

Pasak parodos kuratorės, kraštovaiz-
džiui vaizduoti daug dėmesio teikta neati-
tiktinai: „Buvo manoma, kad nuo jo priklauso 
ir krašte gyvenančių žmonių būdas, tautos 
dvasia. Tuo metu architektūros paminklai 
asocijavosi su žymiais istoriniais įvykiais 
ir asmenimis, tad atliko savotišką istorijos 
iliustravimo funkciją. Bažnyčių atvaizdai ir 
religinės dailės siužetai bylojo apie krašto 
katalikiškumą“. 

Paroda ypatinga ir tuo, jog joje pirmą 
kartą pristatomas platus spektras „Tartle“ 
kolekcijoje surinktų leidinių, atspindinčių 
XIX a. gyvenusių žmonių pasaulėžiūrą 
ir rodančių, kad dėl išaugusių techninių 
galimybių spaudiniai sparčiai plito tarp 
įvairių visuomenės sluoksnių. 

Į ekskursijas po parodą „Romantizmo 
amžius“ galima registruotis „Tartle“ interneto 
svetainėje.             ■

„Tartle“ muzijaus ekspozicijų fragmentai.
Dž. Barysaitės nuotr.
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Deimantė CIBULSKIENĖ

Birželio 13 d. Maironio 
lietuvių literatūros muzie-

juje pradėjo veikti nauja Jono 
Mačiulio-Maironio gyvenimui 
ir kūrybai skirta ekspozicija, 
įrengta buvusiame poeto bute.

Kurdami naująją ekspoziciją muzie-
jininkai kartu su UAB „Multimedia-

Mark“ komanda sutarė – būtina įdomiai ir 
nesudėtingai atskleisti, kokie svarbūs Mairo-
nio darbai, jo kūrybinis palikimas ir kokia jau-
tri bei strategiškai mąstanti buvo jo asmeny-
bė. Pasitelkus naujas formas siekta sužadinti 
lankytojų smalsumą, skatinti patiems pagal 
savo pomėgius ir poreikį pasirinkti veiklas, 
kurių čia – tikra įvairovė! Norintieji gauti 
daug informacijos gali Maironio gyvenimo 
etapus nuosekliai tyrinėti ištraukiamuose 
stenduose, taip pat gali informaciniame ter-
minale, per skaidrių projektorių peržiūrėti 
Maironio ir jo artimiausių žmonių nuotrau-
kas, pasiklausyti Lietuvių literatūros ir tauto-
sakos instituto mokslininkų komentarų apie 
svarbiausius Maironio veikalus. Lankytojai, 
kurie nori tiesiog smagiai praleisti laiką, gali 
apžiūrėti vertingus eksponatus, sukurti po-
eto portretą, pasitikrinti žinias žaisdami ter-
minale, pavartyti ypatingą 1920 m. išleistos 
Maironio rinktinės „Pavasario balsai“ ma-
ketą, pasiklausyti poeto eilių.

Eksponatai buvo atrinkti ypač atidžiai: 
be pagrindinių pirmųjų knygų leidimų eks-
ponuojami Maironio paskaitų, pamokslų 
rankraščiai ir rankraštinės knygos, taip pat 
itin retai rodomi arba dar niekada nerodyti 
eksponatai: Maironio rankraštinis vadovė-
lis „Trumpa visuotinės literatūros istorija“, 

prelato žiedas, laurų vainikas, kuriuo poetas 
buvo apdovanotas 1932 m. gegužę Latvijoje 
ir kt. Beje, žvilgterėjus į sodelį pro ekspozici-
joje stovintį žiūroną lankytojų laukia maloni 
staigmena.

Svarbus ekspozicijos akcentas – filmas 
apie Joną Mačiulį-Maironį, kuriam scenarijų 
sukūrė režisierius, rašytojas Mindaugas Va-
liukas. Tikime, kad šis filmas kiekvienam 
padės Maironį atrasti iš naujo, pamatyti jį 
visiškai kitokį.

Primename, kad vasara – puikus laikas 
apžiūrėti ne tik autentiškus rašytojų namus, 
naujausias parodas ir ekspozicijas, bet ir pa-
simėgauti paukščių čiulbesiu ir žydinčiais 
lietuvių literatūros klasikų sodais.       ■

Rengiant ekspoziciją naujomis formomis siekiama 
sužadinti lankytojų smalsumą. A.Čiukščio nuotr.
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Dalia KIUKIENĖ
Danguolė ŽUKAUSKIENĖ

Rokiškio krašto muziejus vasarą pasitiko atsinaujinęs: 
įrengti du nauji informaciniai terminalai, garso sistema, 

atnaujinta istorinės ir etnografinės ekspozicijos dalis.

Rokiškio dvare įsikūręs muziejus su 
atnaujintomis ekspozicijomis tapo 

mėgstama rokiškėnų ir miesto svečių poil-
sio vieta, čia smagu ateiti su vaikais. Istorijos 
ekspozicijose siūloma naujovė – audiogidai 
vaikams, sukurti bendradarbiaujant su LIMIS 
centru. Po atnaujintą istorinę ekspoziciją be-
sižvalgančius lankytojus maloniai nustebina 
įrengta nauja garso sistema. Įžengus į arche-
ologijai skirtą salę pasigirsta žirgų kanopų, 
kalamo metalo dundesys, muzikai ir kultūrai 
skirtoje salėje galima pasiklausyti sutartinių 
melodijų. Pažintiniame stende galima pama-
tyti, kaip Rokiškis atrodė iki 1940 m. Stendas 
sumontuotas iš 9 kubelių – tokiame stende 
pateikiama tris kartus daugiau informaci-
jos nei tradiciniame, be to, jis kelia didesnį 
lankytojų susidomėjimą. 

Rokiškio krašto muziejus garsėja kaip 
dvarų kultūros ir istorijos puoselėtojas, tačiau 
neužmiršti ir eksponatai, nuo kurių prasidė-
jo muziejaus istorija ir kurie liudija lietuvių 

tautos savastį. Muziejuje saugoma vertinga 
senosios lietuvių liaudies skulptūros, ge-
ležinių kryžių ir jų viršūnių kolekcija. Ilga-
laikėje liaudies meno parodoje įrengtas 
nematerialiajam krašto paveldui skirtas in-
formacinis terminalas. Muziejaus lankytojai 
čia išsamiai susipažins su senaisiais amatais, 
tradicijomis, kryždirbyste, pasižiūrės archy-
vinius vaizdo įrašus. Besidomintys žodine 
kūryba mėgausis tarmiškais pasakojimais, 
pasiklausys sutartinių ir kitų garso įrašų. Vai-
kus ir jaunimą sudomins žaidimai „Kiekvie-
nam darbui tinkamas įrankis“, „Amatininko 
pameistrys“, „Dėlionė“. 

Muziejuje smagu praleisti vasaros savait-
galį, jaukią dieną galima pasivaikščioti po 
didelį (28,1 ha ploto) parką stebint jame be-
siganančius danielius, tvenkiniuose plaukio-
jančias juodąsias gulbes, besiilsinčius ančių 
būrelius, mėgaujantis parko vėsa smagu 
klausysis paukščių, žiogų melodijų, grožė-
tis funkcionaliomis ir dekoratyviomis kiškių 

Rokiškio krašto muziejaus lankytojai gali išmėginti žaidimus, 
kurie buvo mėgstami dvaruose.

LIETUVOS MUZIEJAI 2020’2 21



LIETUVOS MUZIEJAI 2020’222

N
au

ji 
m

uz
ie

ja
i, 

ek
sp

oz
ic

ijo
s skulptūromis-suoliukais, vežimu-stalu, avi-

nėliais ir tvoromis-lipynėmis. Muziejuje 
įrengtame XX a. pradžios valstiečio buities 
skyriuje įkurta laisvalaikio erdvė: pagal iš-
likusias fotografijas atkurtos sūpynės, gali-
ma pažaisti žaidimus, kurie buvo mėgstami 
dvaruose – kroketą, badmintoną, petankę. 

Rokiškio krašto muziejus turi du skyrius. 
Vienas iš jų, Laisvės kovų istorijos muziejus, 
įsikūręs Obeliuose. Tai – puiki patriotinio 
ugdymo vieta. Buvusio partizanų ryšininko 
Andriaus Dručkaus (1928–2018) iniciatyva 
įkurtas muziejus lankytojus traukia ne tik 
dėl unikalių eksponatų, bet ir dėl savanorių 
jėgomis pastatytų tremtinio bunkerio ir 
tremtinio barako fragmento kopijų bei dėl 
čia vykstančių edukacinių programų. Šiai 
vietai patrauklumo suteikia ir jauki Obelių 
ežero pakraštyje įkurta poilsio aikštelė ir 
šalia įrengtas „basų kojų“ takas. 2020 m. šis 
muziejaus skyrius lankomas nemokamai. 

Į pietus nuo Obelių, šalia Sartų ežero, 
įsikūrusiame Kriaunų kaime veikia muziejaus 
Etnografijos skyrius. Jame vyrauja kaimo 

buities ir kultūros paveldo tematika. 2020 m. 
čia atnaujinta žvejybos amato ekspozicija: 
sumontuotas patrauklus, animaciniais siu-
žetais papildytas informacinis stendas, 
kompiuteriniame terminale patalpinta in-
formacija apie žvejybos būdus ir įrankius, 
žvejybą vasaros ir žiemos metu, žvejų artelę, 
gėlavandenes žuvis, taip pat patalpintas 
vaizdo įrašas apie žvejybą tarpukario me-
tais ant užšalusio Sartų ežero. Lankytojams 
siūlomi ir virtualūs žaidimai: čia galima žve-
joti, bandyti atspėti žuvų pavadinimus, iš-
girsti įvairių įdomybių, pavyzdžiui, sužinoti, 
kokia žuvis gerai mato ir skiria spalvas ar kiek 
svėrė didžiausias sugautas šamas. 

Muziejus ir toliau atsinaujina. Šiemet nu-
matyta įdiegti daugiau naudojant informa-
cines technologijas sukurtų naujovių – 
įrengti vaizdo projekcijas, garso ir vaizdo 
instaliacijas, interaktyvų gidą ir kt. 

Visi muziejaus atnaujinimai atliekami 
gavus Europos Sąjungos fondų finansavi-
mą. Siekiama, kad muziejus taptų patrauklia 
laisvalaikio praleidimo vieta, ieškoma būdų 
naujai ir interaktyviai pateikti istorijas, kad 
vaikai ir jaunimas, suaugusieji, šeimos pa-
tirtų naujų potyrių, įsitrauktų į pažinimo pro-
cesą ir norėtų čia sugrįžti.         ■

Jaunuosius lankytojus domina infoterminalas.

Lankytojos su audiogidu prie atnaujintos 
istorijos ekspozicijos vitrinos.

Rokiškio krašto muziejaus archyvo nuotr.
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etninės kultūros ekspozicija?

Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje 2020 m. gegužės 
mėn. atidaryta nauja etninės kultūros ekspozicija 

„Prikelta atmintis“.

Muziejų etnografinės ekspozicijos 
lankytojams suteikia galimybę ne 

tik pamatyti eksponatus, bet ir patiems pri-
siliesti prie senosios buities. Etnografinėse 
sodybose ar prie muziejų įsteigtuose edu-
kaciniuose centruose neretai siūloma pa-
tiems su liže į krosnį pašauti duoną, išgauti 
smagų darbo ritmą kuliant spragilais, išmok-
ti kalendorinių papročių, įgusti marginti 
margučius, lieti žvakes ir kt. 

Sumanius Mažosios Lietuvos istorijos 
muziejuje kurti naują Etninės kultūros eks-
poziciją kilo klausimas, kaip Klaipėdos se-
namiestyje įsikūrusio muziejaus lankytojus 
priartinti prie prarastos Mažosios Lietuvos 
kaimo kultūros. Dizaineris Vakaris Bernotas 
pateikė šia diena pulsuojančią, „gyvą“ viziją: 
ekspozicijos įranga turi likti neutrali, lyg ne-
pastebima, svarbiausia – eksponatais ir jų 
nuolatiniu kitimu sukurti jaukų ir patrauklų 
pasakojimą, leidžiantį atsakyti į klausimą: 
kas tie lietuvininkai, Mažojoje Lietuvoje nuo-
lat kentę svetimųjų pančius, o praėjusiame 
šimtmetyje pergyvenę dar dvi okupacijas?

Sunki lietuvininkų dalia

Artėjant frontui 1944 m. vietiniai 
gyventojai – šišioniškiai – buvo 

priversti trauktis, o likusius tuščius namus 
nusiaubė sovietų kareiviai ir iš svetur atvykę 
turtų ieškotojai. Liko tik nedidelė šišioniškių 
dalis – tie, kurie nesuspėjo pasitraukti ar 
buvo sugrąžinti. Netrukus ir juos skaudžiai 
palietė tremtinių dalia: Sovietų sąjungos ir 
Vokietijos susitarimu 6-ajame dešimtmetyje 
ir vėlesniais metais vietiniams gyventojams 
atsirado galimybė prisijungti prie šeimos 
narių. Parvykę iš Sibiro mažalietuviai neturė-

Aušra KAVALIAUSKIENĖ
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ūkius. 
Sovietmečiu evangelikai liuteronai jautė-

si atstumti, neretai žeminami. Savo tapaty-
bę bandė slėpti tikruosius, lietuvininkams 
būdingus vardus pasikeisdami į Lietuvoje 
įprastus: Anikės pasivadino Onutėmis, Ėvės 
– Ievomis ir pan. Užmarščiai buvo pasmerkta 
jų tarminė leksika, šeimos papročiai, sunyko 
liaudies meną reprezentuojančios moterų 
rankdarbių tradicijos – etninio tapatumo 
išraiška.

XIX a.–XX a. I pusėje Klaipėdos krašto, kur 
greta lietuvių nuolat gyveno ir kitataučiai, 
gyventojai buvo dvikalbiai, mokėjo kalbėti ir 
vokiškai, ir lietuviškai – kaip jie patys saky-
davo, „būriškai“. Lietuvininkai savo etninį 
tapatumą reiškė kalbėdami lietuviškai, reng-
damiesi pagal iš kartos į kartą perduodamas 
tradicijas, rinkdamiesi į religinius suėjimus 
ūkininkų namuose – pietistinius surinki-
mus (lot. pietas – pamaldumas), melsdamie-
si ir giedodami gimtąja kalba. Pietistinis 
judėjimas iš lietuvininkų gyvenimo išginė 
ryškiaspalvius drabužius, liaudies dainas.

Ekspozicijoje – ne tik daiktai 

Etninės kultūros ekspozicijoje prista-
tomo etnografijos rinkinio pagrindas 

– XIX a.–XX a. I pusės vietinių gyventojų bui-
ties reikmenys, darbo įrankiai, išeiginė ir kas-
dienė apranga, apavas, interjero tekstilė, bal-
dai, indai, apšvietimo priemonės, religinės 
knygos, paveikslai, konfirmacijos pažymėji-
mai. Pristatoma ir gyventojų tradicija melstis 
namuose.

Naujojoje ekspozicijoje vietą rado lietu-
vininkų dovanoti daiktai, kurie kartu su jais ke-
liavo ir į Vokietiją, ir į Sibirą, o vaizdo filmuose 
užfiksuotos eksponatų ir juos dovanojusių 
šeimų istorijos. Filmai sukurti etnografinėse 
ekspedicijose surinktos medžiagos pagrindu, 
jų autorius – Donatas Bielkauskas.

Ekspozicijoje įrengtuose garso termi-
naluose galima pasiklausyti anksčiau pla-
čiai skambėjusių lietuvininkų liaudies dainų, 
šiandien evangelikų liuteronų bažnyčiose 
tebegiedamų senųjų giesmių. Klaipėdos 
krašto giesmės pasižymi savitomis, origi-
naliomis melodijomis, kurias sukūrė vietiniai 
parapijiečiai. Garso terminaluose lankytojai 
gali pasiklausyti ir Mažojoje Lietuvoje bei jos 
paribiuose gyvenusių evangelikų liuteronų 
tarminių pasakojimų, rašytojos Ievos Si-
monaitytės kūrinių ištraukų. 

Plačiau apie eksponatus galima sužinoti 
išmaniuoju telefonu nuskenavus QR kodus. 
Etninės kultūros ekspozicijoje esančių eks-
ponatų istorijos nuolat papildomos, todėl 
verta čia grįžti ir susipažinti su naujais et-
nografinėse ekspedicijose rastais ekspona-
tais, restauratorių prikeltais naujam gyve-
nimui. Tautodailininkų sukurtas eksponatų 
kopijas leidžiama liesti, tyrinėti. 

Liaudies kultūra nuolat kinta, bet muziejus 
padeda išsaugoti unikalias istorijos ir kultūros 
vertybes, supažindina su tradicijomis, išsaugo 
kultūrinę atmintį. Naujosios etninės kultūros 
ekspozicijos „Prikelta atmintis“ uždavinys yra 
kurti lankytojus dominantį ir jiems klausimus 
keliantį pasakojimą, o galimybė jiems patiems 
gilintis, įsiklausyti, tyrinėti ir pažinti – svarbiau-
sias šios ekspozicijos sukūrimo tikslas.        ■

Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus etninės kultūros 
ekspozicijos fragmentai. MLIM archyvo nuotr.
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Vilma BUKAITĖ

Gegužės mėn. Lietuvos nacionalinis muziejus parengė vir-
tualią parodą „Sujungtomis pajėgomis“: Steigiamasis Sei-

mas – šiandieninės demokratijos ištakos“.

Prieš 100 metų, 1920 m. gegužės 15 d. 
darbą pradėjo pirmasis šiuolaikinis 

Lietuvos parlamentas – Steigiamasis Sei-
mas. Jis užbaigė, kaip tada atrodė, ilgokai 
užtrukusį valdžios laikinumo metą ir atvertė 
naują valstybės gyvenimo puslapį. Lietuva 
tapo demokratine respublika, turinčia nuo-
latinę Konstituciją, savo valiutą – litą, regla-
mentuotai veikiančias valstybines instituci-
jas, Seime priimamą valstybės biudžetą. 

Balandžio viduryje Lietuvos žmones į 
miestų ir miestelių gatves išvedė pirmieji vi-
suotiniai, lygūs ir slapti parlamento rinkimai. 

Daugybę žmonių balsuoti tikriausiai paska-
tino anksčiau nepatirtas vyksmas – visų su-
augusių piliečių, vyrų ir moterų, įtraukimas 
į sprendimus dėl Tėvynės ateities. Rinkimai 
nuvainikavo kai kuriuos iškilius jauno lietu-
vių politinio gyvenimo „senbuvius“, anks-
tesnius valstybės vadovus, o į Lietuvos ateitį 
lemiančiųjų gretas stojo daugybė tik savo 
valsčiuje ar tarp savo draugijos narių žinomų 
politikos naujokų. Didžiai demokratiškas 
Steigiamasis Seimas tapo ir valstybinės 
politikos, ir bendro darbo mokykla. Greta 
kilmingųjų sėdėjo bežemiai, baigusiųjų tik 

Šeštojo Ministrų Kabineto (1920 06 19–1922 02 02) nariai ir tarnautojai.
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pradinį mokslą buvo gerokai daugiau nei 
profesorių. 

Steigiamąjį Seimą greitai apgaubė iš-
skirtinės, darniai, sparčiai ir veiksmingai 
dirbančios institucijos aureolė. Ji tikrai pel-
nyta. Parlamente skambėjo daug labai 
paveikių, konkrečių, dalykiškų kalbų ir rep-
likų, nors Seime netrūko ir pasyvių tylenių, 
tuščiažodžiautojų, populistų, konfliktiškų ra-
dikalų. Ne tik amžiniems valdžios kritikams, 
bet ir tuomečiams parlamentarams atrodė, 
kad darbai vyksta per lėtai ir posėdžiuose 
šnekama per daug. Komisijoms priekaištau-
ta dėl mėnesiais šlifuojamų įstatymų projek-
tų. Opozicija piktinosi, kad Steigiamojo Sei-
mo dauguma retai atsižvelgia į kitaminčių 
pastabas. 

Laikinojoje sostinėje Kaune valstybės li-
kimą sprendusius politikus 
noriai kritikavo ir spauda, ir 
Lietuvos žmonės. Nepaisant 
to, Seimo priimtų įstatymų 
skaičius daro didelį įspūdį, 
o kruopščiai apgalvotos jų 
formuluotės liudija rengė-
jų atidumą ir įžvalgumą. 
Steigiamasis Seimas veiklos 

nenutraukė net paskutinių Nepriklau-
somybės kovų laikotarpiu ir per 2,5 
metų įgyvendino užsibrėžtus užda-
vinius. 

Trapi ir fragmentiška XX a. lietu-
viško parlamentarizmo tradicija dar 
labiau paryškina Steigiamojo Seimo 
išskirtinumą. Tarpukariu sėkmingai 
užbaigti kadenciją pavyko tik 1923–
1926 m. dirbusiam II Seimui. Po ilgos 
pertraukos parlamentinio darbo mo-
komės iš naujo, su nostalgija žvelgda-
mi į Steigiamojo Seimo įpėdinį Aukš-

čiausiąją Tarybą-Atkuriamąjį Seimą. 
Lietuvos okupacija 1940 m. sukliudė par-

lamentarizmo istoriniams šaltiniams kaupti 
ir tyrinėti. Šimtmečiui praėjus tebepildome 
fragmentišką praeities įvykių ir vaizdų 
dėlionę. Lietuvos nacionalinis muziejus dali-
jasi savo turtinguose rinkiniuose sukaupta 
vertinga Steigiamojo Seimo medžiaga. Mu-
ziejus dėkoja Lietuvos centriniam valsty-
bės archyvui, Lietuvos mokslų akademijos 
Vrublevskių bibliotekai, Kauno technologi-
jos universiteto bibliotekai ir muziejui, Na-
cionaliniam M. K. Čiurlionio dailės muzie-
jui, Kauno arkivyskupijos kurijos archyvui 
ir kolekcininkui Vygintui Bubniui, pasidali-
jusiems savo unikaliais eksponatais.       ■

LNM archyvo nuotr.

Lietuvos derybų su Sovietų Rusija delegacija išlydima 
Kauno geležinkelio stotyje.

Pirmojo pėstininkų didžiojo Lietu-
vos kunigaikščio Gedimino pulko 
kariai prie Alytus miesto rinkimų 

apylinkės. 1920 m. balandžio 15 d.
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paroda iš Milano
Daiva MITRULEVIČIŪTĖ

Vasario 16-ąją, minint Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, 
Nacionaliniame muziejuje Lietuvos Didžiosios Kuni-

gaikštystės valdovų rūmuose atidaryta tarptautinė paroda 
„NUO SACRO IKI PROFANO. Giorgio Baratti dailės kolekcija 
iš Milano“.

Parodoje pristatomas unikalus eu-
ropinės dailės paveldas – garsių XIV–

XVIII a. Italijos dailininkų ir skulptorių kūrinių 
rinkinys bei keletas kitų Europos šalių me-
nininkų darbų. Ši paroda – jau ketvirtasis Val-
dovų rūmų tarptautinio bendradarbiavimo 
su kultūros ir bažnytinėmis institucijomis bei 
kolekcininkais iš Italijos projektas. 

Kolekcininkas, meno ekspertas ir 
antikvariato savininkas G. BarattI yra su-
kaupęs įspūdingą XIV–XVIII a. dailės vertybių 
– paveikslų, skulptūrų, gobelenų – kolekciją. 
Valdovų rūmuose kartu su Galleria Baratti 
Antiquario (Italija) surengta tarptautinė 
paroda tarsi pratęsia prieš porą metų muzie-
juje pristatytą Florencijos dailininkų tapybos 
darbų parodą, tik šį kartą rodomas kur kas 
platesnis kultūrinis kontekstas – daug įvairių 
Italijos regionų garsių dailininkų kūrinių, be 
to, itin reikšmingų XIV–XVI a. žymių skulpto-
rių darbų bei senosios tekstilės kūrinių. 

Vilniuje surengtos parodos koncepciją 
ir struktūrą nulėmė D. Baračio dailės kolek-
cijos turinys. Parodos tikslas – remiantis 
vienos privačios kolekcijos vertybių rinki-
niu atskleisti XIV–XVIII a. meno kūrinių siu-
žetų teminę įvairovę, nulemtą humanizmo 
kultūros ir su ja susijusių esminių permainų 
mene: nuo skulptūros ir tapybos iki ypač 
suklestėjusios sakralinės dailės, senovės 
Graikijos ir Romos mitinių ir istorinių siužetų, 

natiurmortų ir labai išpopuliarėjusio portre-
to žanro. 

Pokyčiai Vakarų Europos dailėje XV–XVI a.,  
prasidedant ir skleidžiantis Renesansui, lėmė 
ne tik naujų stilių ir tapybos būdų atsiradimą, 
bet ir naujus ar iš naujo atrandamus kūrinių 
siužetus ir temas. Humanizmo kultūra, dė-
mesys antikos filosofijai, istorijai ir literatū-
rai, galiausiai muzikos naujovės, o vėliau ir 
operos suklestėjimas į dailininkų drobes su-

Jakopinas del Kontė. Popiežiaus Leono X (1475–1521) 
portretas. XVI a., aliejus ant medžio. G. Baratti kolekcija.
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grąžino senuosius graikų ir romėnų dievus. 
Įspūdingos mitinės scenos buvo vaizduo-
jamos ir tuo metu turtingų užsakovų itin 
mėgtose gobelenų serijose. Peizažas, ilgą 
laiką buvęs tik paveikslo fonas, tampa atski-
ru dailininko kūrybos objektu, vėliau jis kar-
tais dar papildomas fantastiškais statiniais 
ar griuvėsiais. Taip tapyboje atsiranda vadi-
namieji architektūriniai kaprizai (capriccio 
architettonico), arba architektūrinės fantazi-
jos. Siekiama tikroviškai ir tiksliai pavaizduoti 
ne tik žmogų, bet ir daiktą. Taip susiformuoja 
ir išpopuliarėja natiurmorto žanras. 

Parodoje pristatoma per 70 įvairioms 
Italijos mokykloms atstovaujančių go-
tikos, renesanso ir baroko epochų tapytojų 
darbų. Seniausias parodoje eksponuoja-
mas kūrinys – ant medžio tempera tapytas 
nežinomo    XIV a. Toskanos dailininko Die-
vo Motinos atvaizdas. Parodoje taip pat ro-
domi du itin vertingi XV ir XVI a. gobelenai 
ir devynios XV–XVI a. skulptūros ir reljefai. 
Bene įdomiausias ryšių su Lietuva požiūriu 
parodoje pristatomas skulptūros darbas – 
Džanmarijai Moskai Padovanui (Giammaria 
Mosca Padovano, 1495 ar 1499–1574) arba 
artimam jo aplinkos skulptoriui priskiria-
ma lieta paauksuotos bronzos skulptūrėlė 
Kristus prie stulpo tarp cherubinų, pasižy-

minti aiškiais Andrėjos Mantenjos (Andrea 
Mantegna, 1431–1506) stiliaus atgarsiais. 
Dž. M. Moska Padovanas dirbo Lietuvos ir 
Lenkijos valdovams, didikams ir vyskupams 
Vilniuje, vėliau Krokuvoje, ten ir mirė.

Įspūdingas paveikslų ir skulptūrų rin-
kinys parodoje pristatomas taip, kad per 
ekspoziciją keliaujantis lankytojas galėtų 
pažinti abi pagrindines keletą amžių Eu-
ropos mene vyravusias temas – sakralinę 
(sacro) bei pasaulietinę (profano) dailę. 

Šios sąvokos apibrėžia du meno pa-
saulius, visada gyvavusius greta vienas 
kito. Vienas jų – tai sakralinė krikščioniškoji 
dailė, skirta bažnyčioms ar privatiems už-
sakovams. Kūriniuose vaizduojamos Seno-
jo ir Naujojo Testamentų scenos ir kuriami 
garbinti skirti Kristaus ir Dievo Motinos, an-
gelų bei šventųjų atvaizdai. Greta plėtojosi 
pasaulietinis menas, prasidėjęs nuo didžiojo 
antikos pasaulio palikimo, kurio skatinami 
nuo XVI a. ėmė plėtotis įvairūs šioje parodo-
je pristatomi dailės žanrai. 

Paroda primena ir Lietuvos istorinį 
priklausomumą Europos kultūrinės ir 
meninės tradicijos erdvei, nes keletas paro-
doje pristatomų dailininkų yra dirbę Lietu-
vos ir Lenkijos valdovams, kitų kūrinių būta 
tiek valdovų, tiek Lietuvos didikų kolekci-
jose.            ■

Nikolas Rondinelis. Jėzaus paaukojimas šventykloje. 
XV a. 8 deš., aliejus, medis. G. Baratti kolekcija.

Giuseppe Ruoppolo. Natiurmortas su vaisiais ir gėlėmis. 
Neapolis, 1630–1710 m. G. Baratti kolekcija.
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Dr. Aušra VASILIAUSKIENĖ

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, bendradar-
biaudamas su Rokiškio krašto muziejumi, surengė parodą 

„Uždegta Monmartro ugnies: Rokiškio dvaro meno kolekcija“. 

Paroda, kurioje pirmą kartą kaip vi-
suma eksponuotos dvaro vertybės, 

saugomos Rokiškio, Kauno, Vilniaus, Anykš-
čių atminties institucijose, vasario–birže-
lio mėnesiais eksponuota Nacionaliniame 
M. K. Čiurlionio dailės muziejuje, vėliau 
persikėlė į Lietuvos nacionalinį dailės mu-
ziejų.

Kolekcijos pagrindą suformavo grafas 
Konstantinas Tyzenhauzas (1786–1853), 
Pastovyse (dab. Baltarusijos teritorija) įkūręs 
paveikslų galeriją ir ornitologijos kabinetą. 
K. Tyzenhauzas meno kolekciją surinko ke-
liaudamas ar buvodamas užsienyje. Grafo 
žentas istorikas Aleksandras Pšezdzieckis 
(1814–1871) rašė, kad K. Tyzenhauzas 
kūrinius rinkęs „net degant pabūklų ugniai 
Monmartre, Paryžiuje“. Galima sakyti, jog ši 
parodos leitmotyvu tapusi frazė buvo pra-
našiška, nes greitai Monmartrą pamėgo ir 
išgarsino meninė inteligentija. Su Prancūzi-
ja K. Tyzenhauzą siejo tai, kad jis dalyvavo  
1812 m. kare. Baigęs tarnybą 1814 m. apsi-
stojo Klermonte, dažnai vykdavo į Paryžių, 
kur domėjosi ornitologijos mokslo naujo-
vėmis, ten įsigijo ir meno kūrinių. 

Amžininkai vertino ne tik grafo meno 
rinkinį, bet ir jo paukščių iškamšų kolekci-
ją, taip pat biblioteką, kurioje buvo ir daug 
grafikos darbų. Amžininkas Adamas Ada-
movičius apie grafą rašė: „Pats gražiai piešęs 
ir puikiai išmanęs tapybos meną, praturtino 
savo gyvenamą erdvę trimis šimtais ver-
tingų darbų, priklausančių garsių meistrų 
teptukui, kuriuos išrinko ir įgijo savo kelionių 
užsienyje metu. Pagaliau, būdamas litera-

tas, asmeninėje bibliotekoje  sukaupė visas 
senųjų ir naujųjų  laikų raštijos vertybes, šei-
mos archyvą nuo 1260 m., stebėtinai gražų 
vaizdų ir raižinių rinkinį.“ 

Iš Pastovių kolekcija ilgainiui persikėlė 
į Rokiškio dvarą, kurį paveldėjo Konstan-
tino vaikai, toliau pildę rinkinius. 1940 m. 
Rokiškio dvaro turtas buvo nacionalizuotas 
ir suregistruotas, o prasidėjus karo suirutei, 
1941 m. spalio mėnesį didelė dalis paveikslų 
ir grafikos darbų išvežta į Kauną. Nuo to laiko 
pavienės Tyzenhauzų ir Pšezdzeckių kolekci-
jos vertybės visuomenei niekada nebuvo ro-
dytos kaip visuma.

Surinkti išlikę kūriniai

Ši paroda – bandymas pagal galimy-
bes surinkti visus šiandien žinomus 

Rokiškio grafams priklausiusius meno kūri-
nius. Ekspozicijos pagrindą sudaro tapybos, 
grafikos, skulptūros ir taikomosios dailės 

Jacopo Palma il Vecchio. Švč. M. Marija su šv. Roku ir šv. 
Margarita. XVI a. (?). Drobė, aliejus NČDM kolekcija.
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nio dailės, Rokiškio krašto muziejų, Anykščių 
menų centro rinkiniuose (čia saugomi keli 
Rokiškio dvarui priklausę kūriniai, vėliau 
patekę į monsinjoro Alberto Talačkos kolek-
ciją). 

Didelę parodoje eksponuojamą meno 
kolekcijos dalį sudaro užsienio dailininkų 
– italų, flamandų, olandų, prancūzų, vo-
kiečių – tapybos darbai. Grafo K. Tyzenhau-
zo paveikslų galeriją, dar buvusią Pastovių 
dvare, XIX a. viduryje aprašė minėtas istori-
kas A. Pšezdzeckis. Pasak jo, kolekcijoje buvo 
Leonardui da Vinčiui, Rubensui, Breigeliui, 
Koredžui, Tjepolui priskiriamų drobių. Deja, 
ne visi sąrašo kūriniai pasiekė mūsų laikus, 
todėl negalima nei patvirtinti, nei paneig-
ti, kad kolekcijoje tikrai buvo, pavyzdžiui, 
da Vinčio darbas. Vis dėlto, ši mintis  kelia 
abejonių, kadangi XIX a. klestėjo ir kūrinių 
padirbinėjimas, ir klaidingos atribucijos, 
dažnai „pagražintos“, nes prekiautojai siekė 
sėkmingiau parduoti, o pirkėjai savo kolek-
cijas norėjo praturtinti išskirtinėmis verty-
bėmis. Tai, kad daugumos darbų autorystė 
buvo klaidingai nurodyta, rodo ir vėlesni 
atribucijos pakeitimai – didesniosios dalies 
A. Pšezdzeckio sąraše minėtų išlikusių kūri-
nių autorystė buvo patikslinta ir pakeista. 

Iš sąraše minimų darbų parodoje gali-
ma išvysti Francesco Fontebasso kūrinius 
„Antiochas ir Stratonikė“ bei „Kilniaširdis 
Scipionas“, Diepenbeecko „Nuėmimą nuo 
kryžiaus“, kuris buvo priskiriamas Rubensui. 
Yra žinoma, kad šį kūrinį grafas nusipirko 
1815 m. Paryžiuje manydamas, kad tai – 
Rubenso darbas. Beje, jis iš tiesų susijęs su 
garsiuoju meistru – buvo nutapytas pagal 
Lilio katedroje buvusį Rubenso paveikslą, 
kuris dabar saugomas Lilio miesto muzie-
juje. Įdomu, kad „Nuėmimas nuo kryžiaus“ 
buvo vienas mėgstamiausių K. Tyzenhau-

zo dukterėčios Gabrielės Giunterytės-Pu-
zinienės kūrinių, apie tai ji rašo knygoje 
„Vilniuje ir Lietuvos dvaruose“: Gabrielė su 
seseria Idalija lankydavosi dėdės dvare ir 
turėjo savo mylimiausius paveikslus. Paro-
doje taip pat eksponuojami Rembranto 
tapybos manierą primenantis Leonaerto 
Bramerio paveikslas „Piemenėlių pasveiki-
nimas“ ir Louiso de Caullery darbas „Karna-
valas“, anksčiau buvęs priskirtas Breigeliui. 
Beje, Pšezdzeckis nebuvo suminėjęs ab-
soliučiai visų kūrinių, išskyrė tik jo požiūriu 
vertingiausius, todėl galima manyti, kad iš 
to laiko mus pasiekė daug daugiau kolek-
cijoje turėtų darbų. Kita kūrinių dalis vėliau 
įgyta paveldėtojų. 

Tarp dėmesio vertų darbų autorių – 
Europos peizažo pradininkas Lucas van 
Valckenborchas, Jacopo Palma il Vecchio, 
Ludovico Pozzoserrato, Antoine Mirou ir 
kt. Iš su Lietuva susijusių autorių darbų 
pirmiausiai išskirtini paties grafo K. Tyzen-
hauzo piešiniai ir akvarelės, jo mokytojo 
Aleksandro Orlovskio piešiniai, kurių gra-

Pietro della Vecchia. Evangelistas Morkus, Venecijos 
globėjas. Apie 1650. Drobė, aliejus. NČDM kolekcija.
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gas Simono Čechavičiaus religinių piešinių 
– paruošiamųjų eskizų tapybos darbams 
rinkinys. Grafai taip pat turėjo gausius „Vil-
niaus albumo“ litografijų, Lietuvos ir Lenki-
jos valdovų antkapinių paminklų Krokuvoje 
„Monumenta Regnum Poloniae Cracovien-
sia“ (1851) vaizdų rinkinius.

Pristatomos iškilios giminės atstovės

Parodą papildo istorinis kontekstas, 
kuriame išryškinamos dvi garsios 

Tyzenhauzų ir Pšezdzeckių giminių moterys 
– Sofija Tyzenhauzaitė de Šuazel Gufjė ir 
Marija Tyzenhauzaitė-Pšezdzeckienė, kurių 
talentai ir geri darbai atsiskleidė įvairiose 
srityse. Konstantino sesuo Sofija Tyzenhau-
zaitė (1790–1878), ištekėjusi už prancūzų 
kilmės Platelių grafo Oktavijaus Šuaze-
lio-Gufjė, buvo pirmoji moteris rašytoja is-
torinėje Lietuvoje, garsėjo grožiu ir ryšiais 
su imperatoriais Aleksandru I ir Napoleonu. 
Parašė per 10 knygų istorijos temomis, da-
lis jų eksponuojamos parodoje: „Vladislovas 
Jogaila ir Jadvyga“ (1824), „Reminiscencijos“ 
(1829), „Halina Oginskaitė, arba Švedai Lietu-
voje“ (1837) ir kt. Sofijos romanai XIX a. buvo 
verčiami į lenkų, vokiečių, rusų, anglų kalbas.  

Po K. Tyzenhauzo sūnaus Reinoldo 
Tyzenhauzo mirties Rokiškio valdas paveldė-
jo sesuo Marija Tyzenhauzaitė, ištekėjusi 
už minėto lenkų istoriko A. Pšezdzeckio. 
Tyzenhauzų giminės šaka Rokiškyje nu-
trūko, paskutinieji Rokiškio dvaro valdyto-
jai buvo grafai Pšezdzieckiai. Marija baigė 
brolio pradėtą statyti Rokiškio bažnyčią. Yra 
išlikusių pagal grafienės užsakymą atliktų 
Rokiškio bažnyčios įrangos eskizų, o paro-
doje eksponuojami Josepho Goyerso atlikti 
Rokiškio bažnyčios durų piešiniai. 

Marija daug aukojo Varšuvos bažnyčių 
statybai, Vilniuje pastatė ir išlaikė akių kliniką, 
Rokiškyje atidarė vaistinę, vargšų prieglaudą. 
1883–1885 m. Rygos liuteronų katedros 
Tyzenhauzų koplyčioje įrengė vitražus. Paro-
doje rodomi šių vitražų fragmentų, vaizduo-
jančių Reinoldo ir mažojo Jono Pšezdzeckio 
portretus, eskizai. Marija prisidėjo prie dide-
lio formato, iš 70 pergamentų sudaryto al-
bumo „Terra Mariana 1186–1888“, kuris buvo 
dovanotas popiežiui Leonui XIII. Leidiny-
je pasakojama apie krikščionybės plitimą 
Latvijoje ir Estijoje. Jo originalas saugomas 
Vatikane, o šioje parodoje eksponuojamas 
faksimilinis leidinys iš Vilniaus universiteto 
bibliotekos, kurį prezidentei Daliai Grybaus-
kaitei dovanojo Latvijos prezidentas. Marija 
taip pat buvo dailininkė mėgėja, tapė akva-
reles ir piešė idealizuotus artimųjų portretus.

Parodoje eksponuojami grafaičių piešiniai 
ir akvarelės, aksesuarai, knygos, K. Tyzenhau-
zo ornitologijos kabineto paukščiai. Pasku-
tiniųjų grafų Pšezdzeckių pomėgį fotografuo-
ti liudija ekrane rodomas gausus mėgėjiškų 
nuotraukų rinkinys, o filmuotoje medžiagoje 
galima pasigrožėti dvaro tarnautojų išsaugo-
ta drabužių kolekcija.

Tyzenhauzų ir Pšezdzeckių sukauptų me-
no vertybių paroda atkleidžia grafų meninį 
skonį, papildo Lietuvos dvarų istorijos, susiju-
sios su kolekcionavimu, puslapius.       ■

Marija Tyzenhauzaitė-Pšezdzeckienė. Kumų Sibilė. 
1841 m. (pagal Domenico Zampieri). Popierius, 

akvarelė, tempera. RKM kolekcija.
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Dr. Nelė KOSTINIENĖ

Lietuvos muziejai jau ne vienus metus prasidėjus vasarai 
vaikus kviečia į dienos stovyklas.

Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus 
Nacionalinė dailės galerija (LNDM  

NDG) 2011 m. vasarą vaikus pakvietė į pirmą-
ją stovyklą. Edukacinių programų kuratorė 
Eglė Nedzinskaitė prisimena, kad idėja or-
ganizuoti stovyklą kilo dėl kelių priežasčių: 
visų pirma norėjosi išsamiau nei vieno edu-
kacinio užsiėmimo metu vaikus supažindin-
ti su muziejumi, antroji priežastis – kaip tik 
tuo metu buvo rengiama paroda „Paminklai, 
kurių nėra. Pasivaikščiojimas po Vilnių“. Paro-
da kvieste kvietė vaikščioti ir tyrinėti miestą. 
Stovyklos veiklos buvo nuostabus atradimas 
ir vaikams, ir muziejaus darbuotojams. Taip 
susiformavo tradicija stovyklos temą susie-
ti su vasaros parodomis. Pavyzdžiui, kai           
2015 m. vyko „Fluxus“ paroda, stovykloje 
„Vasara pagal Fluxus“ vaikai žaidė įvairius 
neįprastus žaidimus ir krėtė pokštus, 2018 m. 
vykstant parodai „Daiktų istorijos“, stovyklo-
je „Daiktai ir jų istorijos“ vaikai susipažino 
su įvairiais daiktais, jų dizainu, gamyba ir kt. 
Nuo pat pirmųjų stovyklų buvo siekiama 
įtraukti ir vaikus iš socialiai jautrių aplinkų, 
jie galėjo stovyklauti nemokamai. Kiekvie-
nais metais edukatoriai sulaukdavo daugy-
bės padėkų, o kai kurie vaikai į kitą stovyklą 
vietas rezervuodavosi dar žiemą. Šią vasarą 
organizuojamos NDG stovyklos tema tiesio-
giai susieta su paroda „Laukinės sielos. Balti-
jos šalių simbolizmo dailė“. Stovyklautojai 
tyrinės simbolius, mistiką, gamtą ir paslap-
tingą menininkų kalbą.

Nacionalinis muziejus Lietuvos Di-
džiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai į 
pirmąją dienos stovyklą „Legendinis vilkas“ 
vaikus pakvietė 2012 m. vasarą. Organiza-

toriai stovyklautojus siekė supažindinti su 
valdovų rezidencijos formavimosi ir raidos 
istorija, veikiančiu muziejumi, muziejaus 
darbuotojų veiklos įvairove. Jau po pirmo-
sios stovyklos pamainos muziejus gavo 
daug padėkų, todėl „Legendinio vilko“ 
stovykla tapo kiekvienos vasaros tradicija. 
2016 m., finansuojant Lietuvos kultūros ta-
rybai ir bendradarbiaujant su Gausių šeimų 
asociacija, į stovyklą buvo pakviesti vaikai 
iš socialiai jautrių aplinkų šeimų. Stovyk-
los organizatoriams talkino savanoriai – 
Lietuvos edukologijos universiteto Istorijos 
fakulteto studentai. 2017 m., bendradar-
biaujant su Lietuvos aklųjų ir silpnaregių 
centru ir Vilniaus universiteto Filosofijos 
fakulteto dėstytojais buvo parengta stovyk-
los regos sutrikimų turintiems vaikams 
programa. Stovykloje savanoriais dirbo Fi-
losofijos ir Medicinos fakultetų studentai. 
Įvairiomis edukacinėmis veiklomis buvo 
siekiama lavinti specialiųjų poreikių turinčių 

Stovyklautojai parodoje „Optika ir struktūros. Kazio Var-
nelio kūryba 1967-1977“. 2017 m. NDG archyvo nuotr.
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bines iniciatyvas. 
2018 m. organizuotos stovyklos tiks-

las buvo lietuvių kilmės tremtinių, politinių 
kalinių palikuonių, užsieniečių ir Lietuvos 
piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi į Lietu-
vos Respubliką, vaikams suteikti galimybę 
geriau pažinti Lietuvos istorijos ir kultūros 
paveldą, ugdyti patriotiškumą, formuoti is-
torinę savimonę, stiprinti tautinį identitetą. 
Šią stovyklą muziejus organizavo bendradar-
biaudamas su mokykla Vilniaus lietuvių na-
mai. Stovykla kiek skyrėsi nuo ankstesnių, 
kadangi vaikai stovyklavo ne 5, o 10 dienų. 
Šiais metais Valdovų rūmų muziejus kviečia 
į dienos stovyklą, kurią pavadino „Karūnos 
akademija“. Jos tikslas – autentiškų muzie-
jinių vertybių aplinkoje, vaikus įtraukiant į 
tikslingas tiriamąsias / ugdomąsias veiklas, 
juos sudominti istorine praeitimi, parody-
ti, kaip ji veikia mus šiandien. Pasirinktas 
netradicinis aspektas – Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės valdovo dvaro aplinkos 
rekonstrukcinis pažinimas. Kiekvieną die-
ną jungiamos trys veiklos: pažinimas, ug-
dymas(sis), kūrybiškumo žadinimas. 

Ilgametę dienos stovyklų organizavi-
mo patirtį turi ir Lietuvos švietimo istorijos 
muziejus (LŠIM). Dar prieš dešimtmetį or-

ganizuota edukacinė savaitė socialiai rem-
tinų šeimų vaikams, vėliau muziejininkai 
parengė Vaikų vasaros edukacinės savaitės 
programą. Susiformavo nuolatinių dalyvių 
grupės, buvo atvejų, kai vaikams taip pa-
tiko, kad jie stovyklaudavo dvi pamainas. 
Kiekvienais metais vaikų vasaros edukacinė 
programa koreguojama, papildoma nau-
jomis veiklomis. Šiais metais muziejininkai 
parengė naują edukacinę programą „Burti-
ninkų akademija“, kurios veiklos – eksperi-
mentai, kūrybinės dirbtuvės, žaidimai – tiks 
vaikams nuo 6 iki 12 metų.

„Gustukui pasakiau ketvirtadienį, kad 
rytoj paskutinė diena. Jis atsakė: ši stovykla 
galėtų trukti bent visą vasarą“, – tai vienas 
iš atsiliepimų apie Marijampolės krašto ir 
Prezidento Kazio Griniaus muziejaus (MKM) 
dienos stovyklą. Stovyklas vaikams muzie-
jaus darbuotojai pradėjo organizuoti nuo 
2018m., kai Marijampolės savivaldybė juos 
pakvietė dalyvauti vaikų vasaros užimtumo 
programoje. Stovyklos veiklos sudarytos 
iš mokinių labiausiai pamėgtų nuolatinių 
muziejaus edukacinių užsiėmimų elementų. 
Leisdami laiką kartu dalyviai plečia akiratį, 
ugdo kūrybiškumą, iniciatyvumą, kritinį 
mąstymą, socialinius įgūdžius. Šiemet rug-
pjūčio mėnesį vaikai vėl kviečiami muziejų 
atrasti vasaros stovykloje „Atrask muziejų“.

Kretingos muziejus (KM) nuo 2015 m. 
kasmet birželio mėnesį 8–12 metų vaikus 
kviečia į 10 dienų trukmės stovyklą „Vasa-
ros artelė malūne“. Viskas prasidėjo nuo 
idėjos suburti ir prasmingai užimti mu-
ziejaus darbuotojų vaikus, nes pasibaigus 
mokslo metams jiems trūkdavo veiklos. Iš 
pradžių muziejaus dailininkė vedė popie-
tinius užsiėmimus, pasklidus žiniai apie tai 
ateidavo vis daugiau norinčių, taip atsirado 
populiari vasaros dienos stovykla. Kadan-
gi iš pradžių ji vykdavo buvusio Kretingos 
dvaro malūno edukacinėje klasėje, malū-
no lauko kiemelyje, dvaro parke, stovykla 

Valdovų rūmų stovyklos dalyviai. 2017 m. 
Valdovų rūmų archyvo nuotr.
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Buvusių dvaro šiltnamių vietoje įrengus 
muziejaus tradicinių amatų centrą, vaikų 
stovyklos programa pasipildė rengiamomis 
amatų dienomis, kuriose patyrę meistrai 
demonstruoja ir vaikus moko duonkepėje 
išsikepti duoną, susiraityti atlaidų saldainius, 
nusilieti bičių vaško žvakę, iš karklo vytelės 
nusipinti savo gaminį, pasigaminti muilo 
ir  t. t. „Įdomu stebėti, kaip vaikai tobulėja 
pildydami dienos dienoraštį. Jeigu iš pradžių 
dienos įspūdžius žymi lakonišku įrašu „Man 
patiko“, tai su kiekviena stovykloje praleista 
diena vaikų įrašai vis ilgėja. Vadinasi, įspū-
džiai ir emocijos yra tikros, nesumeluotos, o 
mūsų pastangos nenueina veltui“, – įsitiki-
nusios su vaikais dirbančios muziejininkės, 
kurių tikslas – vaikams padėti giliau pažinti 
Kretingos krašto etnokultūrą, sudaryti są-
lygas perimti tautinės kultūros pagrindus, 
propaguoti sveiką gyvenimo būdą. 

Muziejininkės etnografės vaikus moko 
senųjų buities darbų (skalbti upelyje, 
mogliuoti, minti linus, rašyti žąsies plunksna 
ir pan.), gamtos skyriaus darbuotojos ne tik 
supažindina su dvaro parko vaistiniais auga-
lais, bet ir leidžia palaistyti gėlynus, paravėti. 
Kiekvienais metais vasaros artelės programa 
papildoma naujomis idėjomis. 

Prieš metus į pirmąsias stovyklas vai-

kus pakvietė ir MO muziejus. Tris pamainas 
– tris savaites muziejus buvo pilnas vaikų. 
Kadangi per metus susikaupė daug užklausų 
ir prašymų, šiais metais stovyklos pamainų 
skaičių nutarta padidinti iki penkių. Pagrin-
dinė MO muziejaus skleidžiama žinia yra 
„visas menas apie mus“, todėl ir stovyklų 
vaikams tikslas nėra konkrečios žinios apie 
modernų ir šiuolaikinį meną. Muziejaus 
darbuotojai siekia vaikams atskleisti meno 
galimybes kalbėti ir pasakoti apie pasaulį, 
išjudinti jiems svarbius vidinius klausimus, 
leisti patirti asmenišką santykį su menu. 
Stovyklos, vykstančios muziejuje ir muzie-
jaus erdvėse integruojančios įvairias veiklas 
– puikus tarpdisciplininio požiūrio pavyzdys, 
kai muziejus yra lyg platforma ugdyti jaunąją 
kartą, puoselėti kūrybiškumą, komandinį dar-
bą, kritinį mąstymą. Dalyvaudami stovyklose 
vaikai plečia savo suvokimą ir akiratį, vyksta 
ir susipažinimas su moderniu menu vaikams 
patraukliomis ir prieinamomis formomis.

Straipsnyje paminėta tik kelių Lietuvos 
muziejų stovyklų organizavimo patirtis. 
Suformuotas tradicijas turi Kauno miesto, 
Lietuvos liaudies buities, Lietuvos jūrų ir 
dar daug kitų Lietuvos muziejų. Ši prasmin-
ga veikla vaikus ne tik supažindina su pačiu 
muziejumi ir jo kultūrinės aplinkos lauku, 
bet ir kryptingai formuoja poreikį pažinti ir 
tyrinėti naujas aplinkas. Stovyklų organizavi-
mas ypač prasmingas siekiant „auginti“ mu-
ziejaus lankytoją, formuoti lankymosi muzie-
juose poreikį. Neretas atvejis, kad į stovyklą 
atėję vaikai (o kartais ir jų tėvai) „atranda“ 
muziejų, o atsisveikindami pažada ne tik 
sugrįžti, bet atsivesti klasės ar kiemo drau-
gus. Muziejams, kurie dar neišbandė vasaros 
stovyklų organizavimo, verta pabandyti.

Straipsnio autorė dėkoja Eglei Nedzinskaitei 
(LNDM NDG), Rasai Gražytei-Bernotienei (MKM), 
Romai Luotienei (KM), Daivai Žiurauskienei (LŠIM), 
Indrei Lelevičiūtei (MO muziejus) už pasidalijimą 
stovyklų organizavimo patirtimi.          ■

Stovyklos „Vasara pagal FLuxus“ dalyviai su menininke 
Jurgita Žvinklyte. 2015 m. NDG archyvo nuotr.
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Archeologijos atodangos: 
nauji tyrimai Valdovų rūmuose
Dr. Povilas BLAŽEVIČIUS

Minint Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-metį, 
2020 m. kovo 11-ąją, Nacionaliniame muziejuje Lietuvos 

Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose buvo atidaryta 
paroda „Archeologijos atodangos: nauji tyrimai Valdovų 
rūmuose“ iš muziejaus rinkinių.

Dar Atgimimo laikais rūmų teritorijoje 
prasidėjo archeologiniai kasinėjimai, 

todėl labai simboliška, kad drauge su šalies 
Nepriklausomybe prieš archeologų akis po 
200 metų nebūties vėrėsi Lietuvos istorinį 
valstybingumą liudijantis kultūros paveldas. 
Tris dešimtmečius vykę sistemingi kasinėji-
mai suteikė daug naujų žinių apie Lietuvos 
istorijos didingumą, jos europinę kultūrinę 
tapatybę. Atkūrus Valdovų rūmus buvo 
sudarytos sąlygos surastą archeologinį pa-
likimą integruoti į nuolatines istorinėje rezi-
dencijoje įsikūrusio muziejaus ekspozicijas.

Naujausioje parodoje pristatomi įdo-
miausi 2019–2020 m. archeologinių tyrimų 
metu Valdovų rūmų požemiuose aptikti 
radiniai, kuriuos per penkis intensyvių ir 
kruopščių darbų mėnesius surinko muzie-
jaus archeologų komanda. Kasinėjimai tokio 

didelio archeologų, muziejininkų ir istorijos 
mylėtojų dėmesio susilaukė neatsitiktinai. 
Jie suteikė labai reikšmingų žinių apie teri-
torijos apgyvendinimą nuo akmens amžiaus 
ir reikšmingai papildė mokslininkų turimus 
duomenis apie vėlyvųjų viduramžių kasdie-
nybės istoriją. 

Parodoje demonstruojami vertingiausi 
ir išskirtiniai radiniai: XIII a. pabaigos–XIV a. 
pradžios keramika, juvelyriniai dirbiniai, uni-
kalių importinės keramikos ir stiklinių tau-
rių šukės, rytietiškos abstrakcijos šachmatų 
figūros, laukinių ir naminių gyvūnų kaulai ir 
kt. Keli šimtai vertingų eksponatų vaizdžiai 
iliustruoja Ankstyvosios mūrinės pilies, kaip 
vienos iš svarbiausių Lietuvos didžiojo kuni-
gaikščio rezidencijų, reikšmę ir čia gyvenusių 
žmonių aukštą socialinį statusą.

Aptariant atskiras būdingiausių ir įdo-

Parodoje eksponuojama juvelyrių dirbinių įvairovė. 
M. Kaminsko nuotr.
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i miausių eksponatų grupes verta paminė-
ti tyrimų plote gausiai rastus juvelyrinius 
dirbinius iš tauriųjų ir spalvotųjų metalų, 
stiklo, gintaro, kalnų krištolo ir serpentinito. 
Tai – auskarai, karoliai, kabučiai, apyrankės, 
žiedai, akutės, apkalai, sagos. Įdomu tai, kad 
surasta daugiau nei 50 įvairių spalvų stiklo 
apyrankių fragmentų, taip pat per 130 įvai-
riaspalvių stiklo karoliukų.  

Ko gero, įdomiausi ir vertingiausi arche-
ologinių tyrinėjimų radiniai yra XIII a. pab.–
XIV a. pradžios stiklo indų šukės, puoštos 
auksu ir spalvotos emalės ornamentais. Re-
miantis analogijomis galima drąsiai teigti, 
kad indai buvo pagaminti XIII a. pab.–XIV a. 
pradžioje Artimųjų Rytų regiono, greičiau-
siai, Sirijos stiklo dirbtuvėse. 

Dalis rastų ir parodoje eksponuojamų 
pramogoms skirtų objektų taip pat buvo 
atkeliavę iš Rytų. Pirmiausia tai liudija rastų 
šešių šachmatų figūrų stilistika. Surasti net 
trys pėstininkai, du rikiai ir vienas turtingai 
dekoruotas žirgas. Įdomu, kad tai gausiausia 
tokio tipo šachmatų radimvietė visoje Lietu-
voje. 

Parodoje taip pat eksponuojama didelė 
įvairovė dirbinių, naudotų pilies gyventojų 
buityje: verpimo, siuvimo, adymo įrankiai, 
žvejybos kabliukai, geležinis peiliukas, spy-
na, švininiai svareliai ir kt. Vienas unikaliausių 
artefaktų, susijusių su asmens higiena – vien-
pusės sudėtinės šukos, pagamintos iš kelių 
tarpusavyje varinėmis vinutėmis sujungtų 

rago plokštelių. Tai vienintelės vėlyvaisiais 
viduramžiais datuojamos tokio tipo Lietuvo-
je rastos šukos.

Greta archeologinių žmogaus sukurtų 
artefaktų parodos lankytojai gali išvysti ir 
dalį tyrimų metu rastų ekofaktų – kelis šim-
tus ešerių, lydekų, karpių ir net eršketinių 
žuvų žvynų ir kaulų, įvairių paukščių, taip pat 
naminių gyvūnų ir laukinių gyvūnų kaulų. 
Atsižvelgiant į pirminius šios medžiagos tyri-
mus galima konstatuoti, kad XIII a. pabaigo-
je–XIV a. pradžioje pilies gyventojai vartojo 
daug naminių gyvulių – avių, karvių ir kiaulių 
– mėsos, tačiau reikšmingą raciono dalį taip 
pat sudarė ir žvėriena. Gausiai rasta smul-
kių žvėrelių, tokių kaip zuikiai, kaulų, be to, 
medžioti šernai, stirnos, elniai ir kiti žvėrys. 
Išskirtinį dėmesį vertėtų atkreipti į didelį 
kiekį žvėrių-milžinų – briedžių, stumbrų ar 
taurų – kaulų. Dėl didžiulio mėsos kiekio jie 
tapo strateginiu maisto šaltiniu, o nuo XVI a. 
stumbrus medžioti galėjo tik patys valdovai 
ar jų leidimą gavę didikai. 

Apibendrinant galima konstatuoti, kad 
šioje parodoje eksponuojami radiniai dar 
kartą liudija savitus šalies istorijos ir pavel-
do bruožus, unikalią įvairių kultūrų iš Vakarų 
ir Rytų sanpyną Lietuvoje. Prabangūs XIII a. 
pabaigos–XIV a. dirbiniai, maistui naudotų 
gyvūnų įvairovė byloja, kad čia gyveno aukš-
to socialinio sluoksnio asmenys, ir patvirtina 
išskirtinę Ankstyvosios mūro pilies, vėliau 
integruotos į Vilniaus Žemutinę pilį, reikšmę. 
Galima drąsiai teigti, kad tai buvo viena iš 
svarbiausių Lietuvos didžiojo kunigaikščio 
rezidavimo vietų.          ■

Stiklinės taurės pakraštėlis dekoruotas emalės orna-
mentais. XIII a. pab.–XIV a. V. Abramausko nuotr.

Kaulinės šukos. XIII a. pab. – XIV a. pr. 
V. Abramausko nuotr.
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seXVII a. verdiūros tyrimas ir 
restauravimas
Audronė PETROŠEVIČIŪTĖ

Prano Gudyno restauravimo centro dirbtuvėse 2019 m. 
pabaigoje baigtas restauruoti gobelenas ,,Euridikės 

bėgimas nuo gyvatės“, vienas iš šešių Lietuvos nacionalinio 
dailės muziejaus (LNDM) rinkiniuose saugomų serijos pagal 
Ovidijaus ,,Metamorfozes“ verdiūrų.

Verdiūrà (pranc. verdure – žaluma) 
žalio kolorito gobelenas, dažniau-

siai vaizduojantis miško peizažą, kai kada 
su paukščiais, žvėrimis. Pasak lenkų meno 
istoriko M. Morelovskio, LNDM saugomų 
verdiūrų kartonų autorius yra Jacques 
d'Arthois (1619–1686), vienas žymiausių  
XVII a. II pusės flamandų peizažistų. Tikėti-
na, kad ši verdiūra buvo signuota, tačiau 
sunykus bordiūrą rėminančiai juostai, kur 
paprastai komponuojami dirbtuvių ženklai, 
signatūros neišliko. 1955–1957 m. gobele-

nas buvo restauruotas Ermitažo (Rusija, tuo 
metu Leningradas) restauravimo dirbtuvėse. 
Nuo 1971 m. gobelenas, kaip ir kiti senieji 
audiniai, buvo eksponuojamas tuometėje 
Paveikslų galerijoje (dabar – Vilniaus arkika-
tedra bazilika), o 1978 m. dezinfekuotas, pri-
tvirtintas prie tiulio (mat nukentėjo galerijos 
remonto metu), užtemptas ant porėmio su 
drobe ir iki 2012 m. eksponuotas Vilniaus 
Arsenale (dabar – Taikomosios dailės ir 
dizaino muziejus). Taip restauruotas ir iš-
temptas audinys ilgainiui neteko medžiagiš-
kumo, tapo sunkus ir pažeidžiamas. 2012 m. 
verdiūra perduota į P. Gudyno restauravimo 
centrą tyrimams ir perrestauravimui. 

Gobelną nuėmus nuo porėmio ir drobės 
paaiškėjo, kad kilimas buvo ne kartą restau-
ruotas. Dalį kūrinio istorijos galima sužinoti 
būtent dėl senesnių taisymų – reprezen-
taciniai audiniai visais laikais buvo karpomi, 
lopomi, tvirtinami kitomis medžiagomis, 
dažnai visiškai nesiekiant išsaugoti autentiš-
kumo. Ir šiuo atveju didesnių skylių vietose 
rastos įvairių audinių skiautės, taip pat ir to 
paties laikmečio gobeleninių kilimų frag-
mentų. Audiniai buvo deformuoti, trapūs. 
Tarp kilimo ir tvirtinimo medžiagų buvo 
storas, labai nešvarus sudžiūvusių miltų 

Restauruota verdiura ,,Euridikės bėgimas nuo gy-
vatės“. Flandrija, Briuselio dirbtuvės.  XVII a. II pusė. 
Vilna, šilkas, metalizuotos gijos. Gobeleninė audimo 
technika. V. Šileikienės nuotr.
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se klijų sluoksnis. Rasta pelėsių ir neaiškios 
kilmės dėmių. Pažeista audinio struktūra 
– daug kur nusitrynę, išbyrėję ataudai, nu-
trūkę metmenys. Spalvos išblukusios arba 
įgavusios kitą atspalvį. Piešinys sudarky-
tas, ypač sudaigstytose ir lopytose vietose. 
Atskyrus dubliavimo medžiagas paaiškėjo, 
kad bordiūrai išausti ne kartu su siužetine 
dalimi, bet prisiūti komponuojant su naujų 
ar autentiškų rėminimo juostų fragmentais. 
Bordiūrų piešinys atvirkščias – kitaip tariant, 
bordiūrai prisiūti „žemyn galva“. Akivaizdu, 
kilimas buvo sukarpytas ir vėl sukomponuo-
tas, todėl gali būti, kad bordiūrai ir centrinė 
dalis yra iš skirtingų kilimų ir nebeautentiško 
dydžio. 

Buvo atlikti morfologiniai ir mikroche-
miniai siūlų, audinių, klijų bei teršalų tyri-
mai. Būdingos mikrocheminės reakcijos 
padėjo identifikuoti mėlynos ir raudonos 
spalvos gobeleno siūlų dažiklius. Parinkti 
tirpikliai dėmėms valyti ir plovimo metodi-
ka. Pradedant restauravimą labai atsargiai, 
nepažeidžiant autentiško audinio, buvo nu-
ardyti lopai, išardyti suadymai ir grubūs susiu-
vimai. Nuo centrinės, siužetinės dalies atskirti 
bordiūrai ir juos rėminančių juostų fragmen-
tai. Pagal restauravimo centro tyrėjų sukurtą 
metodiką kilimas išplautas fermentiniu 
mišiniu ir apretuotas lanolinu. Pašalinus klijus 
ir išplovus sieninį kilimą, jo spalvos pašviesė-

jo, išryškėjo subtilus piešinys.
Švarus gobeleninis audinys pridaigsty-

tas prie drobės – tai restauracinis pagrindas, 
suteikiantis ,,atramą“ kilimui. Jis sutvirtina 
senąjį audinį ir užpildo sunykusias vietas. Taip 
paruošta drobė su kilimu pritvirtinta prie ve-
lenų ir audiniai įsukti į restauravimo stakles.

Restauravimui parinkti aukštos kokybės 
vilnoniai ir medvilniniai siūlai. Vilnoniai siūlai 
nudažyti sintetiniais dažikliais artimomis 
sieninio kilimo spalvomis (apie 40 atspalvių), 
švelniai melanžinės gijos susuktos iš kelių 
atspalvių. Neišlikusios kilimo dalys išsiuvinė-
tos imituojant autentišką gobeleno faktūrą. 
Toks siuvinėjimas dera prie senojo audinio. 
Vietose, kur išbyrėję ataudai, išlikę tik met-
menys, jie ištiesinti ir pridaigstyti prie restau-
racinės drobės. Autentiškas audinys taip pat 
pridaigstytas aplink restauruotas vietas. Pa-
kartojant autentišką dygsnį sutvirtintos iši-
rusios nesuaustų piešinio detalių siūlės. Toks 
restauravimo būdas išlaiko reikiamą skir-
tumą tarp originalo ir naujai atkurtų vietų, 
o autentiškas audinys maksimaliai išsaugo-
mas.

Pirmiausia buvo restauruota centrinė 
verdiūros dalis. Tuomet prie jos ant tos 
pačios restauracinės drobės sukomponuoti 
ir pritvirtinti išlikę bordiūrų fragmentai. Bor-
diūrai restauruoti analogiškai, kaip centrinė 
dalis. Restauruotas kilimas išimtas iš stak-
lių ir paruoštas eksponuoti laisvai kabant, 
t. y. nebetempiamas ant porėmio. Palenkti 
restauracinio audinio kraštai. Prie viršutinės 
kilimo kraštinės pritvirtinta kontaktinė 
(vekcro) juosta. Nugarinėje kilimo pusė-
je prie viršutinio iš šoninių kilimo kraštų 
prisiūtas išplautas, nelygintas viskozinis 
pamušalinis audinys. 

Tai – vienuoliktasis P. Gudyno restau-
ravimo centro dirbtuvėse restauruotas go-
beleninis sieninis kilimas iš LNDM istorinės 
tekstilės fondų. Šiuo metu restauruojami dar 
du reprezentacinės tekstilės eksponatai.       ■

Išplautas restauruojamo gobeleno audinys. 
V. Šileikienės nuotr.
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XXI a. poreikius 
atitinkančios muziejų saugyklos
Dr. Arnis RADIŅŠ

Rygoje, Pulko gatvėje 8, 2019 m. gruodžio mėn. atidary-
tas unikalus pastatas – šiandienos saugumo ir eksponatų 

saugojimo reikalavimus atitinkančios muziejų saugyklos.

Saugyklos skirtos Latvijos nacionalinio 
istorijos, Literatūros ir muzikos, Rygos 

kino muziejų fondams, čia bus saugomos ir 
kai kurios Latvijos nacionalinio dailės mu-
ziejaus kolekcijos. Tai yra didžiulė apie 2 mln. 
vienetų sankaupa, sudaranti daugiau kaip 
trečdalį Latvijos nacionalinių muziejų rin-
kinio.

Sakydamas atidarymo kalbą Latvijos 
valstybės prezidentas Egilas Levitas pabrėžė: 
„Šios saugyklos yra toliaregiškos ir tęstinės 
kultūros politikos rezultatas. Tai atspindi 
valstybės santykį su savo kultūros paveldu ir 
poreikiu jį išsaugoti. Tikimasi, kad šios sau-
gyklos taps muziejų kolekcijų ir rinkinių sau-
gojimo standartų etalonu Baltijos regione. 
Jau dabar tai Latviją išskiria kaip valstybę, 
kurioje yra šis unikalus ir XXI a. poreikius ati-
tinkantis statinys.“ 

Latvijos kultūros ministras Nauris Pun-
tulis savo ruožtu pažymėjo: „Tokio masto 
projektas neabejotinai yra vienas iš įspūdin-
giausių indėlių į muziejų istoriją nuo valsty-
bės nepriklausomybės atgavimo. Tai yra 
unikalus pastatas ir visų Baltijos valstybių 
mastu. Šiomis saugyklomis mes atidavėme 
skolą visoms muziejininkų kartoms, kurios 

pasiaukodamos, giliai išmanydamos ir su-
vokdamos savo misiją sudėtingomis, nere-
tai net pavojingomis aplinkybėmis kaupė, 
prižiūrėjo ir saugojo mūsų nacionalinį 
kultūros ir istorijos paveldą. Naujų muzie-
jaus saugyklų atidarymas yra ir mūsų dova-
na ateities kartoms, nes deramas kultūros ir 
istorijos atminties saugojimas yra esminis 
dalykas, jei norime ir ateityje save priskirti 
prie kultūringų tautų.“

Kelias iki muziejų saugyklų nebuvo 
trumpas, tiesus ir lengvas. Atkūrus Latvijos 
valstybingumą 1991 m. iškilo aktualus Lat-
vijos valstybės prezidento sugrįžimo į is-
torinę buveinę – Rygos pilį – klausimas. Tuo 
pat metu greta prezidentūros pastate veikė 
Valstybinis istorijos muziejus ir Valstybinis 
dailės muziejus. Sovietų okupacijos laiko-
tarpiu valstybės prezidento patalpas buvo 
užėmę Rygos pionierių namai, veikė istorijos 
ir dailės muziejai, dar papildomai „įterptas“  
J. Rainio literatūros ir dailės muziejus. 

Latvijos Respublikos Ministrų Tarybos 
1993 m. birželio 7 d. sprendimu Nr. 292 nu-
tarta, kad Rygos pilis ir jos teritorija plėtoti-
na kaip vientisas, nedalomas kultūros is-
torijos ansamblis su joje įsikūrusia Latvijos 
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Naujosios Latvijos muziejų saugyklos. 
Latvijos nacionalinio istorijos muziejaus archyvo nuotr.
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valstybės prezidento rezidencija, darbo ir 
priėmimo patalpomis ir dviem valstybiniais 
muziejais. 1995–1996 m. Rygos pilies valdy-
bos kvietimu, bendradarbiaujant Valstybės 
prezidento kanceliarijai ir Valstybės kultūros 
paminklų inspekcijai, buvo organizuotas Ry-
gos pilies komplekso renovacijos ir aplinkos 
sutvarkymo konkursas. Jo rezultatas – UAB 
„Arhitekta J. Getmaņa birojs“ 2001–2002 m. 
parengė keletą eski-
zinių projekto variantų, 
įskaitant muziejų dalies 
sprendinius (dviejų 
muziejų variantas), bet 
darbas liko nepabaig-
tas. Bedirbant išryškėjo 
pagrindinė problema – 
trūksta vietos.

2002 m. pareng-
tas muziejų patalpų 
klausimą sprendžian-

tis nutarimas: „Darbo grupė perduoda Ry-
gos pilies priešpilį ir rytinį priestatą Valsty-
bės prezidento rezidencijai ir Valstybės 
prezidento kanceliarijai, o Konvento namo 
dalį – muziejams, kaip vientisą, erdviškai ne-
suskaidytą architektūros paminklą. Valstybės 
prezidento rezidencijos teritorijai taip pat 
priskiriamas Šv. Dvasios bokštas. Rygos pily-
je paliekamas tik vienas muziejus – Latvijos 
istorijos muziejus, kuris papildo ir sustiprina 
viso pilies komplekso reprezentacinį pobūdį 
ir yra formuojamas taip, kad esant būtinybei 
galėtų būti patogiai išnaudojamas valstybės 
prezidento poreikiams. <…> Muziejų fon-
dams saugoti Valstybės nekilnojamojo turto 
agentūra perduoda patalpas Rygoje, Pulko 
g. 6, 8, 12.“

Pirmąjį Pulko gatvės saugyklų projek-
tą 2004–2005 m. parengė UAB „American 
Construction Group“, tačiau šis taip ir liko ne-
baigtas. Antrasis projektas atsirado remiantis 
LR Ministrų kabineto 2006 m. gegužės 16d. 
nutarimu Nr. 347 dėl programos „Paveldas 
– 2018. Kultūros infrastruktūros gerinimo 
2006–2018 m. programa“. Šį projektą 2007–
2008 m. parengė bendrovė „Pulka iela“. Ta-
čiau ištikus krizei statyba nebuvo pradėta. 
2010 m. Pulko gatvės saugyklos įtraukiamos 
į atidėtų statybos projektų sąrašą. Remiantis 
LR Ministrų kabineto 2012 m. rugpjūčio 1 d. 

Naujosios Latvijos muziejų 
saugyklos. Ž. Būčio nuotr.

Muziejų saugyklos atitinka dabarties reikalavimus. 
Latvijos nacionalinio istorijos muziejaus archyvo nuotr.
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pasibaigęs esamų projektų tinkamumo ter-
minas, priimtas sprendimas dėl naujo pro-
jekto rengimo. 2013 m. paskelbtą konkursą 
laimi „Arhitektu birojs Krasts“. Pulko gatvės 
saugyklų pamatai išmūrijami 2016 m. rug-
pjūčio 18 d., bet darbai metams nutraukia-
mi, atnaujinami 2017 m. rugsėjį ir baigiami 
2019 m. pabaigoje. Statinio bendras plotas 
yra 30 330 m2, jo statybos išlaidos – beveik 
29 mln eurų. 2020 m. viduryje muziejai 
priėmė sprendimą persikelti į naujas patal-
pas ir pradėjo darbus.

Pastatas yra Rygos aukščiausios vietos 
– Dzegužkalnio – papėdėje. Jis itin gerai ar-
chitektūriškai dera su kraštovaizdžiu ir aplin-
kiniais statiniais. Vidinė pastato struktūra 
leidžia užtikrinti kiekvieno muziejaus veiklai 
būtinas patalpas, tačiau architektūrinis 
išorės sprendimas yra vientisas. Pastatas sta-
tytas iš surenkamų gelžbetonio konstruk-
cijų. Trijuose pagrindiniuose aukštuose yra 
muziejų patalpos, o techninė įranga paslėp-
ta pastogėje ir po pastatu. Darbuotojams 
įrengti erdvūs kabinetai, poilsio patalpos ir 
pan. Skyrus tikslinį finansavimą, restaurato-
riams įrengtos gerai aprūpintos dirbtuvės. 
Lankytojams įrengtos atskiros patalpos. 
Pastatą valdo centralizuota valdyba. Puikiai 
sutvarkyta ir aplink pastatą esanti didelė te-
ritorija, įrengta didelė automobilių stovėji-
mo aikštelė.

Ypatingo dėmesio vertos saugyklos. Tai 
6 metrų aukščio patalpos, kurios derinant su 
muziejų programomis gali būti perskirtos į 
du lygmenis – taip patalpoje gali būti sau-
gomi ir didelių, ir mažų matmenų daiktai. 
Saugyklose užtikrinamas tinkamas mikrokli-
matas, įrengta dujinė gesinimo sistema. Pri-
eigos apsauga yra dviejų lygmenų, leidžianti 
individualizuoti kiekvieną saugyklą ir kiek-
vieną darbuotoją.

Pulko gatvės saugyklų projekto rea-
lizacija yra kelių muziejininkų kartų svajonės 

įgyvendinimas. Mes kantriai laukėme vie-
no ar kito šio pastato projekto statybos. Tai 
didelis muziejų veiklos sutvarkymo ir naujų 
galimybių plėtros žingsnis į priekį. Naujasis 
pastatas yra funkcionaliai, gerai išplanuotas 
ir atitinka techninius dabarties reikalavimus. 
Tai užtikrins progresyvumą, derinamą su 
muziejų darbuotojų profesinėmis galiomis, 
lems muziejaus veiklos lygį ateinančiais 
dešimtmečiais. 

Pabrėžtina, kad pavadinimas „muziejaus 
saugyklos“ šiuo atveju labai susiaurina sąvoką 
ir yra tik pastato pavadinimas. Iš tiesų tai nėra 
vien sandėliai. Po vienu stogu, vienoje vieto-
je sukoncentruotos tokios muziejaus funkci-
jos kaip fondų kaupimas ir komplektavimas, 
saugojimas, mokslinis tyrimas, iš dalies ir 
populiarinimas. Pastatas yra ne tik muziejaus 
daiktų laikymo vieta, bet ir fondų saugotojų, 
tyrėjų, restauratorių, muziejų administracijos 
darbo patalpos. Čia galimybių ras ir besinau-
dojantieji muziejaus paslaugomis. Žinoma, 
kiekviena muziejaus zona atitinka konkrečius 
muziejaus suformuluotus poreikius.       ■

Iš latvių kalbos vertė dr. Daiva Vaišnienė

Puikiai sutvarkyta aplinka. Latvijos nacionalinio 
istorijos muziejaus archyvo nuotr.
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Živilė JUODĖNĖ

Nuo Lietuvos aviacijos muziejaus (LAM) įsteigimo praė-
jo 30 metų. Planus atšvęsti sukaktį sustabdė karantinas. 

LAM darbuotojai tikisi šią progą paminėti rudenį.

Muziejus, įkurtas buvusios Kauno oro 
uosto keleivių laukimo salės erd-

vėse, o vėliau išsikėlęs į Lietuvos oro linijų pa-
talpas, šiandien jau gali didžiuotis nuveiktais 
darbais. Įvertinti visus veiklos metus pade-
da skaičiai: muziejuje dirba beveik 30 dar-
buotojų, sukaupta apie 24 tūkst. eksponatų, 
surengta beveik 2000 edukacinių užsiėmimų, 
sulaukta apie 300 tūkst. lankytojų.

Dešimtmečių akcentai

Muziejus įsteigtas 1990 m. vasario 
19 d. Pirmasis direktorius Algirdas 

Gamziukas jam vadovavo 1990–1999 m. Per 
šį pirmąjį dešimtmetį sukurta dabartinė or-
ganizacijos struktūra: pagrindinė ekspozicija 
Kaune ir du padaliniai – lakūnų S. Dariaus ir 
S. Girėno gimtinės-muziejai Judrėnuose ir 
Vytogaloje. Pačioje veiklos pradžioje įkurta 
leidykla „Plieno sparnai“, kuri leido metraštį 
tokiu pat pavadinimu ir knygas aviacijos 
tematika. Per 3 muziejaus dešimtmečius 
išleista 30 leidinių apie Lietuvos aviaciją, 21 
iš jų – A. Gamziuko vadovavimo metais.

Antruoju muziejaus vadovu tapęs Algis 

Lapinskas direktoriumi dirbo 1999–2008 m. 
Šiuo laikotarpiu daugiausiai plėtėsi muzie-
jaus infrastruktūra: daugėjo patalpų, darbuo-
tojų, gerėjo darbo sąlygos. Taip pat svarbu 
prisiminti, kad pirmąjį dešimtmetį lankytojai 
į muziejaus ekspoziciją galėdavo patekti tik 
iš anksto susitarę. O nuo 2000 m. muziejaus 
durys buvo atvertos visiems lankytojams. 

2008–2019 m. muziejaus direktoriu-
mi buvo Remigijus Jankauskas. Jam vado-
vaujant muziejuje sustiprėjo edukacinės 
programos moksleiviams – jose atsirado 
daugiau žaidybinių, į jaunesniojo amžiaus 
moksleivius orientuotų elementų. Pavyz-
džiui, edukacinių užsiėmimų dalyviai su 
skrydžio simuliatoriumi gali išbandyti lėktu-
vo pilotavimą. Jau kelerius metus susidomė-
jimo sulaukia edukaciniai užsiėmimai „Kodėl 
skrenda lėktuvas?“ ir „Kalėdos tarp lėktuvų“. 
2010 m. įsteigtas Antano Gustaičio medalis, 
jis teikiamas už nuopelnus Lietuvos aviacijai. 

Dabarties iššūkiai ir žvilgsnis į ateitį

Nuo 2019 m. Lietuvos muziejui ėmė 
vadovauti Mindaugas Kavaliaus-

Dabartinė ekspozicija buvusio Kauno oro uosto keleivių laukimo salėje.
M. Kavaliausko nuotr.
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kas. Prasidėjo dar vienas muziejaus gyvavi-
mo dešimtmetis, jam keliami nauji tikslai ir 
iššūkiai. Muziejus turi viziją sukurti ekspozici-
ją, kuri perteiktų Lietuvos aviacijos istoriją, 
pasakotų apie šalies siekį kurti aukštąsias 
technologijas ir dalyvauti kosmoso projek-
tuose, leistų patirti skrydžio polėkį, aviacijos 
reikšmę mūsų kultūrai, padėtų suprasti, kad 
Lietuva be aviacijos – lyg oro uostas be lėk-
tuvų. 

Šiandien Lietuvos aviacijos muziejus ne 
tik visuomenei pristato lietuviškos aviacijos 
raidą, bet ir nuolatos ieško naujų bendra-
vimo su auditorija formų. Šį pavasarį dėl 
pandemijos paskelbtas karantinas paskati-
no daugiau informacijos pateikti virtualioje 
erdvėje. Interneto svetainėje pradėta kurti 
rubrika „#60sekundžių“, kurioje muziejaus 
darbuotojai nuotoliniu būdu pristato mu-
ziejaus eksponatus – tiek esančius eks-
pozicijose, tiek saugomus fonduose ir 
dienos šviesą išvystančius išskirtinėmis pro-
gomis. Jaunimui ir moksleiviams edukaciniai 
užsiėmimai pateikiami nuotoliniu būdu – 
kiekvieną savaitę interneto svetainėje su ru-
brika „#SusikurkSparnus“ siūloma po naują 
edukacinę veiklą. 

Artimiausiu metu planuojama sukurti 
naują svetainės skiltį, kurioje bus publikuo-

jami interviu su kultūros atstovais, ieškoma 
aviacijos atspindžių literatūroje, muzikoje, 
architektūroje, teatre. Visos muziejaus inicia-
tyvos skelbiamos LAM feisbuko, instagramo 
paskyroje, „Youtube“ kanale.

2020 m. Lietuvos aviacijos muziejus 
ruošiasi rekonstrukcijai. Bus atnaujinamos 
ir muziejaus ekspozicijos, todėl visi, dar ne-
silankę muziejuje, kviečiami susipažinti su 
dabartinėmis ekspozicijomis, kad galėtų 
įvertinti būsimus pokyčius.

Muziejaus padaliniai

Muziejaus veiklos pradžioje LAM 
padaliniais tapusios lakūnų Ste-

pono Dariaus ir Stasio Girėno gimtosios so-
dybos buvo atstatytos aviatoriaus Vytauto 
Pakarsko pastangomis. Sodybose įkurtos 
memorialinės ekspozicijos, primenančios 
skrydžio per Atlantą istoriją, papildytos et-
nografiniais Žemaitijos regiono eksponatais. 
Kiekvienų metų vasarą per transatlantinio 
skrydžio metines lakūnų sodybose vyksta 
šventiniai renginiai. 2020 m. LAM planuoja 
modernizuoti dviejų memorialinių muziejų 
ekspozicijas ir lankytojus su lakūnų gyve-
nimu nuo vaikystės iki skrydžio legendine 
„Lituanica“ supažindinti interaktyviai.        ■

Pirmasis užregistruotas LAM eksponatas – lėktuvo 
Lituanica replika. Šalia stovi kūrėjas Vladislovas 
Kensgaila. 1989 metai. G. Ramoškos nuotr.

Marškinėliai, skirti pirmojo lietuviškos konstrukcijos 
lėktuvo kūrėjo J. Dobkevičiaus 120-osioms gimimo 

metinėms paminėti.
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J. Kriaučiūnas
Skaistė VIŠINSKAITĖ-KUMŠTIENĖ

Šiemet sukanka 110 metų, kai Nosiedų k., Lekėčių 
valsčiuje, gimė Zanavykų muziejaus mecenatas, gydytojas, 

visuomenės veikėjas, Didžiojo Kunigaikščio Gedimino ordino 
kavalierius Juozas Kriaučiūnas.

Zanavykų muziejaus fonduose yra 
saugomi 603 šio kuklaus, savo dar-

bų pernelyg nesureikšminusio kraštiečio 
perduoti eksponatai: apie 500 įvairių išeivi-
joje leistų knygų ir žurnalų komplektų, tar-
pukario fotografijų, asmeninių medicinos 
instrumentų, originalių dokumentų, užrašų.

„Darbštusis Sūduvos krašto sūnus savo 
gera nuotaika, tyliu, ramiu, pasiaukojamu 
darbu, meile Lietuvai, jos kultūrai diena iš 
dienos, kruopščiai kaip kokia bitelė stiprina 
tiltus tarp Nemuno krašte ir svetur gyve-
nančių lietuvių, jiems kuo atspėdamas pade-
da“, – taip apie J. Kriaučiūną 1996 m. rašė 
kunigas Kazimieras Ambrasas.

Gyvenimas Lietuvoje

Juozas Kriaučiūnas gimė 1910 m. ba-
landžio 30 d. mažažemių ūkininkų šei-

moje. Mokėsi Pavilkijo pradžios mokykloje, 
vėliau – Vilkijos valdžios vidurinėje, kur įsi-
traukė į aktyvią visuomeninę veiklą. 1927 m. 
baigęs mokyklą buvo išrinktas Kretkampio  
pavasarininkų kuopelės pirmininku. Vėliau 
besimokydamas Kauno „Aušros“ berniukų 
gimnazijoje toliau aktyviai dalyvavo pavasa-
rininkų veikoje. 

1932 m. J. Kriaučiūnas įstojo į Vytauto 
Didžiojo universiteto Medicinos fakultetą. 
Studijuodamas toliau aktyviai reiškėsi įvai-
riose organizacijose. Priklausė Vilniui va-

duoti sąjungos Žaliakalnio skyriui, įstojo į 
medikų korporaciją „Fraternitas Lithuanica“. 
Studijas baigė 1938 m., stažavosi Kauno 
Raudonojo kryžiaus ir Šakių apskrities ligo-
ninėse. Gydytojo praktika pradėjo verstis 
1940 m. pavasarį. Dirbo sveikatos punkto 
gydytoju Kudirkos Naumiestyje. Savo auto-
biografijoje rašė: „Pirmą kartą bolševikams 
okupavus Lietuvą buvau Kudirkos Nau-
miesčio sveikatos ambulatorijos vedėjas. 
Tuo metu ambulatorijoje dirbo dar kitas 

Gydytojas Juozas Kriaučiūnas. Zanavykų muziejaus 
archyvo nuotr.
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okupacijos metu likau vienintelis gydytojas 
miestui ir apylinkėms.“

Karo metu J. Kriaučiūnas, būdamas 
kooperatyvo „Vienybė“ valdybos pirmininku, 
išdavė kooperatyvo darbo pažymėjimus ke-
liems studentams, taip juos apsaugodamas 
nuo išvežimo  darbams į Vokietiją. Maty-
damas karo sukeltus ekonominius sun-
kumus suorganizavo Savitarpio pagalbos 
skyrių, kuris teikė pagalbą daugiavaikėms 
šeimos, seneliams ir neįgaliesiems. 

Emigracija

Kriaučiūnas kartu su žmona Magdale-
na ir sūnumi Rimtautu 1944 m. vasa-

ros pabaigoje pasitraukė į Vakarus, dirbo gy-
dytoju įvairiose karo pabėgėlių stovyklose 
Vokietijoje. Hanoveryje įsteigė Raudonojo 
Kryžiaus skyrių. 1949 m. pabaigoje atvyko 
į JAV ir apsigyveno Detroite, stažavosi ligo-
ninėje. Vėliau persikėlė į Cincinatį, ten dirbo 
į namus atvykstančiu gydytoju. Sėkmingai 
išlaikęs egzaminus 1953 m. įgijo teisę vers-
tis gydytojo praktika Ohajo valstijoje. Dir-
bo Cincinatyje, vėliau persikėlė į Fraiborną, 

Toledą. Išėjęs į pensiją apsigyveno Putname, 
Konektikuto valstijoje. Gyvendamas Ame-
rikoje prisijungė prie JAV lietuvių katalikų 
organizacijos „Lietuvos vyčiai“ veiklos, lab-
daros rinkimo Bendrajame Amerikos lietu-
vių fonde ir kitose organizacijose, įsitraukė į 
Ohajo Lietuvių gydytojų draugijos veiklą. Išė-
jęs į pensiją įsijungė į lietuvių bendruomenę 
Putname, talkino Amerikos lietuvių kultūros 
archyvui (ALKA), 1984–2000 m. buvo jo 
valdybos pirmininku. 

Kun. K. Ambrasas apie J. Kriaučiūną 
rašė: „<..> atsidėjęs tvarko literatūrą, kurią 
daugelis užsienio lietuvių atsiunčia į ALKA. 
Jis nuoširdžiai džiaugiasi, sutvarkęs sudris-
kusį tomą ar nustatęs knygos nuplėštais 
tituliniais puslapiais autorių; arba gavęs nau-
ją knygų siuntą, kurioje dar pasitaiko rasti 
retesnį leidinį, negirdėtą rankraštį ar kitokią 
bibliografinę, kultūrinę brangenybę.“ Jį gerai 
pažinojusi Maironio literatūros muziejaus 
Išeivių literatūros skyriaus vedėja dr. Virgini-
ja Paplauskienė teigia: „Juozas Kriaučiūnas 
– lietuvybės puoselėtojas. Daug jėgų ir laiko 
paskyrė archyvui propaguoti. ALKA tapo ne 
tik Putnamo, bet ir visos Amerikos lietuvių 
kultūros židiniu.“

Lietuvai atkūrus nepriklausomybę suak-
tyvėjo bendradarbiavimas tarp Lietuvos ir 
JAV lietuvių. Knygų ir spaudos perteklius 
iš ALKA buvo siunčiamas į Lietuvą. Išeivijo-

Gydytojo J. Kriaučiūno daiktai: krepšys su įrankiais ir 
užrašų knygelė, naudoti 1939-1950 metais Kudirkos 

Naumiestyje, Vokietijoje ir JAV. E. Jakienės nuotr.

J. Kriaučiūnas prie savo namo Putname, JAV, 1997 m. 
Zanavykų muziejaus archyvo nuotr.
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Mažvydo Nacionalinės bibliotekos, Mairo-
nio lietuvių literatūros muziejaus ir Zana-
vykų muziejaus fondus, kunigų seminarijų ir 
mokyklų bibliotekas. 

Zanavykų muziejaus fondai Vytauto 
Alksninio ir Juozo Kriaučiūno dėka pasipildė 
1001 eksponatu, tarp kurių – ne tik knygos, 
žurnalai, bet ir tarpukario fotografijos, asme-
niniai gydytojo J. Kriaučiūno daiktai: gydyto-
jo krepšys su įrankiais ir užrašų knygelė, nau-
doti 1939–1950 m. Kudirkos Naumiestyje, 
Vokietijoje ir JAV. 

Už nuopelnus Lietuvai 1998 m. J. Kriau-
čiūnui buvo įteiktas Lietuvos Didžiojo Kuni-
gaikščio Gedimino ordino Komandoro 
kryžius. J. Kriaučiūnas įsteigė savo vardo sti-
pendijų fondą, kurį iki dabar tvarko Lietuvių 
katalikų mokslo akademija išeivijoje. Kasmet 
iš šio fondo teikiamos stipendijos lietuvių 
kilmės studentams.

 Žurnalistinė veikla 

Su leidybine veikla J. Kriaučiūnas su-
sipažino dar besimokydamas Kauno 

„Aušros“ berniukų gimnazijoje, prisijungęs 
prie šapirografu leidžiamo laikraščio „Spar-
nai“ redakcinės kolegijos, o reikštis spaudoje 
pradėjo 1951 m., rašė straipsnius sveikatos 
ir medicinos, visuomeninėmis, kultūros, is-
torijos ir kt. temomis. Straipsnius spausdino 
išeivijoje leidžiamoje periodinėje spaudoje, 
tokioje kaip: „Draugas“, „Lithuanus“, „Pasaulio 
lietuvis“ ir kt., taip pat amerikiečių laikraš-
čiuose. 1983 m. išleido knygelę „Fraterni-
tas Lithuanica in Patria, 1908–1983“, skirtą 
Lietuvos medicinos studentų korporacijos 
75 m. sukakčiai paminėti. Parengė nemažai 
medžiagos ir prisidėjo prie „Lietuvių enciklo-
pedijos“ leidybos. 

2001 m. buvo išleista J. Kriaučiūno 
grožinės literatūros knyga „Skolą grąžino“. 
Apsakymus jis pradėjo rašyti dar 1945 m., 

Vokietijoje. 2001 m. rugpjūčio 3 d. lankėsi Za-
navykų muziejuje, kuriame kartu su dr. V. Pa-
plauskiene savo knygą pristatė kraštiečiams.

Dr. Virginija Paplauskienė J. Kriaučiūną 
apibūdina kaip „reto grožio ir labai kil-
nią asmenybę“. „Gyvenimas jį apdovano-
jo neeiliniais gabumais: puikus gydytojas, 
žurnalistas, paskaitininkas, muziejininkas, 
archyvo direktorius, kultūros ir visuomenės 
veikėjas. Nuopelnais ir atliktais darbais nesi-
didžiavo, niekad nesiskundė sunkumais, tarsi 
viskas pasidarytų savaime. Jo būdo bruožai 
galėtų būti pavyzdys daugeliui žmonių: ra-
mus, santūrus, giliai mąstantis, pareigingas, 
sąžiningas, korektiškas, be galo kuklus ir 
paprastas“, – rašo V. Paplauskienė.

Gyvenimo pabaigoje Juozas Kriaučiūnas 
grįžo į Lietuvą. Mirė 2008 m. sausio 8 d., 
palaidotas Žemosios Panemunės (Šakių r.) 
kapinėse.          ■

2001 m. išleista J. Kriaučiūno knyga „Skolą grąžino“.
Zanavykų muziejaus archyvo nuotr.
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i• Alfonsas Nyka-Niliūnas „Pra-

radimo simfonijos“. Knyga yra 
Maironio lietuvių literatūros mu-
ziejaus leidinys, kuriame skelbia-
ma muziejuje saugoma poeto ar-
chyvinė medžiaga. 

▶ A. Nykos-Niliūno (tikr. Al-
fonsas Čipkus) rankraštinės kny-
gos kopijos leidimas skirtas po-
eto sugrįžimui į Lietuvą. 2017 m. 
birželio 27 d. buvo įvykdytas jo 
priešmirtinis noras atgulti amžino 

poilsio gimtojoje Utenos žemėje. Teksto autorė ir knygos 
sudarytoja Virginija Babonaitė-Paplauskienė. Knyga išleis-
ta Alfonso Čipkaus vaikų Berenikos ir Ario lėšomis. 

▶ Kaunas: sp. „Morkūnas ir Ko“, 2018 m., 159 psl., iliustr. 
Tiražas 500 egz. ■

• Monika Žąsytienė. Švėkšnos 
žydų bendruomenė XVII–XX a. 
Šilutės Hugo Šojaus muziejaus 
leidinys. 

▶ Knygoje chronologiškai 
aptariami Švėkšnos žydų ben-
druomenės gyvavimo etapai iki 
Antrojo pasaulinio karo ir katastro-
fa, ištikusi karo metais. Švėkšnos 
įvykiai siejami su Lietuvos ir pa-
saulio įvykiais, miestelio neiš-
skiriant iš bendro istorinio kon-
teksto. Taip siekta parodyti, kad 
Švėkšnoje vykę procesai nebuvo 

išskirtini ir lokalūs, – daug ką lėmė tuometė santvarka ir 
režimas. Knygoje publikuojama istorinė medžiaga nepre-
tenduoja tapti istoriniu veikalu, tai – kraštotyrinė medžia-
ga, kuri gali būti naudinga ateities rašto darbams ir nuo-
dugnesniems tyrimams. Knygoje pateikiama 80 iliustracijų 
iš Šilutės Hugo Šojaus, Mažosios Lietuvos istorijos, Šiaulių 
„Aušros“ muziejų fondų, Lietuvos nacionalinės Martyno 
Mažvydo bibliotekos Judaikos tyrimų centro archyvo, Jad 
Vašemo, JAV Holokausto memorialinio muziejaus, Ilinojaus 
universiteto bibliotekos fondų, privačių asmenų archyvų.

▶ Klaipėda: sp „Druka“, 2018, 208, psl., iliustr. Tiražas 
500 egz. ■

• Iš Panevėžio praeities: miško 
broliai. XX konferencijos praneši-
mai. 

▶ Konferencijos pranešimų 
rinkinys yra tęstinis Panevėžio 
kraštotyros muziejaus leidinys. 
Jame publikuojama muziejaus or-
ganizuotos konferencijos, skirtos 
1944–1952 m. ginkluoto antiso-
vietinio pasipriešinimo kovoms 
atminti, pranešimų medžiaga. 
Sudarytojai Arūnas Astramskis 
ir Donatas Juzėnas. XX-osios 
konferencijos leidinio uždavinys 

– visuomenę plačiau ir giliau supažindinti su istoriniais 
įvykiais, sąlygojusiais partizaninį judėjimą, prisiminti 
pamirštus regiono herojus, skirti dėmesio partizanų spau-
dai, meninei kūrybai, dar kartą aktualizuoti partizaninį 
karą, įamžinti jo dalyvius. 

▶ Panevėžys: 2018, 200, psl., iliustr. Tiražas 300 egz. ■

• Modernaus muziejaus veiklos 
gairės: Muziejininkystės studi-
jos, V tomas. Vilniaus universite-
to Komunikacijos fakulteto Muze-
ologijos katedros leidinys.

 ▶ Sudarė doc. dr. Arūnas 
Puškorius. Leidinys yra penktasis 
„Muziejininkystės studijų“ tomas. 
Jame pateikiama 2017 m. Muze-
ologijos katedros organizuotų 
ir vykdytų modulinio pobūdžio 
mokymų „Modernaus muzie-
jaus specialistų kompetencijų 
ugdymas“ teorinė medžiaga. 
„Muziejininkystės studijos“ yra nuo 2012 m. leidžiama 
mokomųjų leidinių serija, skirta muzeologijos studijoms 
ir muziejų darbuotojų kvalifikacijai kelti. 

▶ Vilnius: Akademikai, 2020. – 160 p. ■

• Alfonsas Nyka-Niliūnas. 
Laisvė: būti savimi. Archy-
vai. Monografinio pobūdžio ar-
chyvinė knyga yra Maironio lietu-
vių literatūros muziejaus leidinys, 
skirtas rašytojo 100-osioms gimi-
mo metinėms. 

▶ Knygos sudarytoja ir 
teksto autorė – Virginija Babo-
naitė-Paplauskienė. Rašytojo 
kūryba jau plačiai aptarta, tačiau 
kiek mažiau buvo tyrinėta ir kon-
centruotasi į plačią egodoku-
mentinę medžiagą, kuri yra unikalus tyrinėjimų šaltinis, 
leidžiantis iš arčiau pažvelgti į rašytoją supusią kultūrinę, 
socialinę, visuomeninę, istorinę aplinką, veiksnius, forma-
vusius esmines rašytojo ir kitų to meto kultūros žmonių 
gyvenimo nuostatas ir požiūrį į XX–XXI a. įvykius. Ar-
chyvinė medžiaga padeda plačiau suvokti daugiaplanę 
A. Nykos-Niliūno asmenybę, visą jo ir Lietuvos išeivijos 
kūrybinį palikimą – reikšmingą Lietuvos kultūros paveldo 
dalį. Leidinio išleidimą finansavo Lietuvos kultūros taryba, 
Berenika ir Aristidas Čipkai.

▶ Kaunas: sp. „Morkūnas ir Ko“, 2019 m., 500 psl., iliustr. 
Tiražas 1000 egz. ■

• Dzūkų abrūsėliai: Alytaus kraš-
totyros muziejaus rankšluosčių 
rinkinys. Katalogas yra Alytaus 
kraštotyros muziejaus leidinys. 

▶ Sudarytojos: Rasa Bene-
dikienė, Eglė Kumpikaitė, Au-
dronė Ragaišienė, katalogo dizai-
nerė Vaidilė Gailienė. Muziejuje 
saugoma daugybė eksponatų, 
kurie yra mūsų protėvių kasdie-
nybės istorijos dalis. Vieniems ji 
artima, kelianti nostalgiją, o kitiems kelia daugybę klau-
simų. Atsakydami į jus muziejininkai rengia parodas, 
leidžia leidinius. Abrūsas / rankšluostis tradicinėje lietuvių 
kultūroje turėjo ypatingą reikšmę,  lydėjo žmogų svarbi-
ausiomis gyvenimo akimirkomis ir visada buvo susijęs su 
apsivalymu – tiek išoriniu, tiek vidiniu.

▶ Alytus: sp. UAB „INDIGO print“ , 2019, 220 psl., iliustr. 
Tražas 500 egz. ■




