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PRATARMĖ

Nuo Lietuvos muziejininkystės pradžios 
XIX a. etnografinės medžiagos rinkimas, jos eks-
ponavimas ir tyrimai buvo viena svarbiausių Lietu-
vos muziejų veiklos sričių. Keičiantis visuomenei, 
etnografijos ir etnografijos mokslo suvokimas, ypač 
Vakarų pasaulyje, keitėsi. Labiausiai tai išryškėjo 
nuo XX a. vidurio, prasidėjus vadinamosios šiuo-
laikinės globalizacijos procesams, pasireiškusiems 
socialinėje, kultūros, ekologijos srityse. Moksle imta 
kelti klausimą, ar etnografijos ir etnografijos muzie-
jų reikia visuomenės mokslui ir pačiai visuomenei. 
Kol mokslo pasaulyje buvo plačiai diskutuojama 
etnografijos likimo, etnografijos rinkinių saugojimo 
ir tvarkymo temomis, dažnam etnografijos muziejui 
teko išgyventi vadinamąją „reprezentavimo krizę“. 
Diskusijos ir svarstymai dėl etnografijos muziejų 
reikalingumo vis dar vyksta. Kaip į vieną svarbiau-
sių priemonių etnografijos rinkinių reprezentavimo 
problemoms spręsti buvo atsisukta į antropologijos 
mokslą, kurio pasiūlytų instrumentų rezultatai buvo 
gana geri, nors dėl kitų klausimų, pavyzdžiui, eks-
ponavimo būdų, autoritetų kvestionavimo, socialinių 
grupių marginalizacijos ir t. t., diskutuojama iki šiol. 

Etniškumo ir kultūros reprezentacijos klausi-
mai, ypač muziejininkystės srityje, Lietuvoje vis dar 
nėra platesnės polemikos laukas. Vis tik džiugu, kad 
paskutiniu metu muziejų lankytojai buvo džiugina-
mi naujomis parodomis, sulaukusiomis tiek gausių 
pagyrų, tiek ir kritikos. Etnografijos reprezentavimo 
problemos buvo įtrauktos ir į didžiausio metų muzie-
jininkų sambūrio diskusijas. 

Lietuvos muziejų asociacijos Rinkinių moks-
linio tyrimo sekcija, rengianti kasmetines muzie-
jininkų konferencijas, šių metų renginį pavadino 
„Lietuvos muziejų etnografijos rinkiniai globalaus 
pasaulio akistatoje“ ir kvietė muziejininkus kalbėti 
apie Lietuvos muziejuose sukauptų etnografijos rinki-
nių saugojimo, tyrimo, reprezentavimo ir visuomenės 
įtraukimo problemas, siūlė diskutuoti, ar etnografijos 
eksponatai vis dar yra aktualūs, pasvarstyti, ar rei-
kia visuomenei etnografijos muziejų. Buvo raginama 
kartu ieškoti atsakymo į klausimą, kokios galimybės 
šviečiant visuomenę globalaus pasaulio kontekste at-

siveria Lietuvos etnografijos muziejams ir etnogra-
fijos rinkiniams. Konferencijos pranešimų pagrindu 
parengti straipsniai pateikti šiame leidinyje, kurį ma-
loniai pristatome skaitytojams. 

Rinkinyje publikuojama trylika straipsnių. 
Pagal turinį straipsnius galima suskirstyti į kelias 
temines grupes, vedančias skaitytoją nuo teorinių 
muziejininkystės problemų prie praktinių, nagrinė-
jančias atskirus etnografinius rinkinius, pasakojan-
čias apie muziejų kūrėjus, tapatybės paieškas ir tautos 
atspindžius muziejiniame reprezentavime. Šis teminis 
publikacijų rinkinys užbaigiamas priedu, pasakojan-
čiu apie naujausius muziejų rinkinių tyrimus. 

Reprezentavimo proveržiai ir klystkeliai, 
naujausi bandymai pristatyti visuomenei etnines ir 
bendruomenių kultūras Nyderlandų muziejuose at-
skleidžiami Hanso Piena straipsnyje. Autorius ap-
žvelgia keturių Olandijos muziejų po atviru dangumi 
patirtį įvairiais laikmečiais ir jų pokyčius, nulemtus 
naujų iššūkių. Šie pasikeitimai pasireiškia įvairiomis 
formomis – nuo stiprėjančio muziejų ryšio su skirtin-
gomis visuomenės grupėmis ir įvairių pastangų jas 
reprezentuoti iki jau anksčiau nusistovėjusių mokslo 
klišių kvestionavimo bei naujos reprezentavimo pa-
radigmos paieškų. Straipsnyje keliamas klausimas, 
kaip, reprezentuojant skirtingas kultūras ir tapatybes, 
išvengti segmentavimo. Viena iš išeičių, autoriaus 
supratimu, galėtų būti muziejinio reprezentavimo pa-
radigmos pokytis – siekis atsisakyti mąstymo „ben-
druomenės(ių)“ kategorijomis ir pereiti prie subalan-
suotos istorijos rašymo su visomis dalyvaujančiomis 
šalimis. 

Etnografijos reprezentavimo problemas teori-
niame kontekste gvildena Lietuvos istorijos instituto 
vyresnioji mokslo darbuotoja Auksuolė Čepaitienė. 
Akcentavusi glaudžiai su etnografija susijusios lie-
tuviškosios muziejininkystės pokyčius, autorė teigia, 
kad etnografija šiandienos muziejuje yra diskusijų ir 
nerimo laukas, kuriame ieškoma autentiškų ir origi-
nalių sprendimų. 

Elvyda Lazauskaitė, Vida Rimkuvienė, Auš-
ra Jonušytė ir Svaja Vinskaitė savo straipsnius skyrė 
etnografijos muziejų ir ekspozicijų kūrėjams. 
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Muziejininkų darbas dažnu atveju būtų ne-
galimas be entuziastų, neretai paskyrusių visą savo 
gyvenimą kultūros paveldui rinkti ir išsaugoti. Vieno 
žymiausių XX a. ir XXI a. pradžios Lietuvos krašto-
tyrininkų ir Lietuvos nacionalinio muziejaus etnogra-
fų bendravimą ir bendradarbiavimą pristato Elvyda 
Lazauskaitė. Etnografė pabrėžia, koks svarbus yra at-
minties institucijos bendradarbiavimas su kraštotyri-
ninkais, atkreipia dėmesį į abipusį ryšį, muziejininkų 
pagalbą kraštotyrininkams eksponatus sisteminant ir 
skaitmeninant. 

Vida Rimkuvienė pasakoja apie kraštoty-
rininkus, kurių surinktos kolekcijos padėjo sukurti 
Žemaičių muziejaus „Alka“ etnografijos rinkinius. 
Stebina į muziejinių eksponatų veiklą įsitraukusių 
asmenybių įvairovė – bajorijos atstovai, žurnalistai, 
tautodailininkai, valstybės pareigūnai ir net muzie-
jaus sargas. 

Apie Kupiškio krašto ūkininką, Uoginių kai-
me įsteigusį etnografijos muziejų, rašo Aušra Jonušy-
tė. Į veiklą aistringai įsitraukęs mažamokslis kaimo 
žmogus tapo gerai žinomu savo krašto reprezentuo-
toju, kurio namų durys buvo atviros lankytojams iš 
viso pasaulio. 

Svaja Vinskaitė primena Prienų krašto 
Skriaudžių buities muziejaus kūrėjus, autorė vertina 
jų indėlį ir atkreipia skaitytojų dėmesį į įdomiausių 
eksponatų istorijas. 

Etninės tapatybės ir kultūros reprezentavimo 
problemų temas nagrinėja Raseinių ir Šilutės muziejų 
atstovės. 

Lina Vapsevičienė analizuoja sėkmingą že-
maitiškų austinių kostiumų pristatymo Raseinių 
krašto istorijos muziejuje pavyzdį. Lankytojų susi-
domėjimas ir puikūs rezultatai liudija plačias panašių 
muziejinių programų galimybes. 

Asta Bartkevičiūtė straipsnyje aprašo Mažo-
sios Lietuvos muziejaus pastangas skatinti lankytojus, 
net ir neturinčius istorinio ryšio su pamario kraštu, 
atrasti bendrystės jungčių su kažkada čia gyvenusių 
žmonių kultūra. Muziejų, kaip atminties institucijų, 
vaidmuo ir įdirbis reprezentuojant kultūrą nekelia 
abejonių. Didelę taikomų metodų ir naujų veiklų įvai-
rovę palankiai priima visuomenė. Tai liudija kiekvie-
nais metais gausėjančios muziejų lankytojų gretos. 

Naujos ir įtaigios etnografijos rinkinių re-
prezentacijos paieškos muziejininkus neišvengiamai 
sugrąžina prie eksponatų tyrimų. Muziejininkystės 
pagrindui – eksponatų moksliniams tyrimams ir jų 
pristatymui – skirti trys leidinio straipsniai. 

Didelę etnografinio darbo ir parodų rengimo 
praktiką turinti muziejininkė Dalia Bernotaitė-Be-
liauskienė, remdamasi istorijos šaltiniais, etnografine 

medžiaga ir istoriografija, gilinasi į XVIII–XIX a. 
Lietuvoje dėvėto moteriško galvos apdangalo – nuo-
meto – istoriją. Straipsnio autorė aiškinasi nuometų 
paplitimą Lietuvos etnografiniuose regionuose, apta-
ria jų ryšėjimo specifiką. 

Bronislava Juknevičienė ir Laima Janina 
Vedrickienė rašo apie Utenos kraštotyros muziejaus 
užsakymu atliktą tyrimą, kuriuo siekta nuodugniau 
pasiaiškinti, apie ką pasakoja Sibire kalintų tremtinių 
ir politinių kalinių rankdarbiai, kiti daiktai. 

Dar vieną įdomų tyrimą pristato Miglė 
Lebednykaitė ir Živilė Paipulaitė. Autorės iden-
tifikavo XX a. trečiajam dešimtmetyje Paryžiuje 
Pirmojoje Šiaurės ir Rytų Europos kilimų paro-
doje Lietuvos atstovų eksponuotą unikalų juostų 
kilimą. 

Straipsniai liudija, kaip išsamūs istoriniai 
tyrimai, restauravimo ir kitų mokslinių tyrimų metu 
gautos žinios leidžia ne tik daugiau ir įtaigiau papa-
sakoti apie minėtų eksponatų praeitį, bet ir reprezen-
tuojant sudaro daugiau galimybių sukurti tvirtesnį 
emocinį ryšį su muziejaus lankytojais. 

Leidinio skyriuje „Lietuvos muziejų rin-
kinių tyrimai“ publikuojamas Ginto Kavoliūno 
straipsnis „Popierinio pagrindo fotografijų spaudos 
būdo identifikavimo tyrimas“, pristatantis XIX a.  
antrosios pusės – XX a. pirmųjų dešimtmečių 
popierinių nuotraukų, pagamintų naudojant 
savaime ryškėjančio popieriaus atspaudus, ty-
rimo rezultatus. Atliktas darbas papildo iki šiol 
negausius Lietuvos fotografijos tyrimų duomenis, 
rodo didelį šios srities potencialą, ateityje leisian-
tį tiksliau identifikuoti, aprašyti, konservuoti, 
restauruoti ir saugoti fotografijos rinkinius. 

Konferencijos organizatorių vardu nuošir-
džiai dėkoju pranešėjams už gausius pranešimus ir 
leidiniui parengtus straipsnius. Ypatinga padėka ski-
riama konferencijos šeimininkams – Lietuvos liaudies 
buities muziejaus direktorei Gitai Šapranauskaitei, 
konferencijos sielai, muziejaus direktorės pavaduo-
tojai dr. Aistei Lazauskienei ir visai muziejaus ben-
druomenei. Tikimės, kad leidinyje pateikta medžia-
ga bus naudinga muziejininkams, kultūros paveldo 
specialistams, visiems, besidomintiems etnografija ir 
etnologija. 

 dr. Jolanta Skurdauskienė 



7

MOKSLINĖS KONFERENCIJOS 
„LIETUVOS MUZIEJŲ ETNOGRAFIJOS 
RINKINIAI GLOBALAUS PASAULIO 
AKISTATOJE“ STRAIPSNIAI

ARTICLES OF THE SCIENTIFIC 
CONFERENCE “THE ETHNOGRAPHY 
COLLECTIONS OF LITHUANIAN 
MUSEUMS IN THE FACE OF THE 
GLOBAL WORLD“



8

ETHNOGRAPHY AND INCLUSION IN THE DUTCH OPEN 
AIR MUSEUM

Prof. Dr. Hans Piena
The Netherlands Open-Air Museum
Postbus 649, 6800 AP  Arnhem
Hoeferlaan 4, 6816 SG  Arnhem
h.piena@openluchtmuseum.nl

Introduction1

This article examines the coloured one-sided 
results of traditional ethnography, as it was practised 
in the Dutch2 Open Air Museum until about 1970. It 
subsequently discusses the new inclusion and shows 
the remarkable similarities between traditional eth-
nography and modern inclusion. Each show society 
as set of communities, uniform within and different 
from each other. The interconnectedness, the simila-
rities and the dark pages are underrepresented. In his 
daily practice, the author experiences that the results 
of inclusion are as biased as those of traditional ethno-
graphy. The article proposes a new model that provi-
des a more nuanced and realistic picture of the culture 
of everyday life.

Fuel for ethnography

Up until the 1970’s ethnography in the Dutch 
Open Air Museum was in short the systematic study 
of different communities.3 In theory it was an inde-
pendent science that could be done anywhere at any 
moment, whether outside or inside the borders of our 
respective countries. Ethnography, however, was of-
ten fuelled by crises and distress that caused a per-
ceived loss of identity, for instance through an occu-
pying force, the fear of underrepresentation or drastic 
changes caused by migration, industrialisation and 
mundialization.

1 I thank Prof. Dr. Hester Dibbits, Dr. Anne Burgers and 
Dr. Pieter van der Heijden for their valuable suggestions. 

2 In Dutch the museum is called ‘Nederlands Openlucht-
museum’. Officially the country is called The Netherlands 
which means The Low Countries referring to its low 
altitude. Historically and internationally it is better known 
as Holland since in the 17th and 18th century the govern-
ment was based in this province. Dutch primarily refers to 
the language but became a denominator for many cultural 
aspects of the inhabitants of The Netherlands, hence they 
are called The Dutch. 

3 On more recent developments in ethnography see: T. In-
gold, Anthropology: Why It Matters. Bristol: Polity Press, 
2018 .

Examples

To illustrate this four examples are presented, 
related to the Dutch Open Air Museum: 

I. During the Republic of the Seven Uni-
ted Provinces in the 17th and 18th century, each of 
the respective provinces enjoyed a relatively large 
self-governance, in terms of coinage, jurisdiction 
and for instance trade. When, after the Napoleonic 
era, both the current Belgium and The Netherlands 
were united into one new Kingdom, headed by Wil-
liam I, the provinces lost much of their former in-
dependence. In reaction to that the Historic Society 
in one of these provinces, Friesland, actively started 
to define what was typically and uniquely Frisian to 
raise a wall against influence from Holland. In this 
process a village called Hindeloopen became the 
centre of their ethnographic research, resulting in 
a standard purely Hindeloopen period room.4 This 
room was first presented locally but very soon be-
came a national and even international success and 
was sent to the World Exposition in Paris (1889) as 
a symbol of real Dutchness. Needless to say that the 
Dutch Open Air Museum has a Hindeloopen period 
room as well.5 

II. The Dutch Open Air Museum was foun-
ded (1912) in response to the loss of regional cul-
tures caused by urbanisation, industrialisation and 
mundialization. From every province those commu-
nities were picked that were considered to be “the 
most untouched”6, material culture collected, traditi-
ons, rituals and practises documented and buildings 
transferred to the museum. This way a reservoir of 

4 Identity here is the counterimage of “the other”: Hinde-
loopen was supposed to be everything that Holland was 
not. Comparable tendencies can be observed in bipolar 
presentations on the history of women (versus men), black 
people (versus white) and the colonized (versus the colo-
nialist) . 

5 A. de Jong, De dirigenten van de herinnering. Musealise-
ring en nationalisering van de volkscultuur in Nederland 
1815-1940. Nijmegen: Uitgeverij SUN, 2001.

6 ‘Untouched’ here means not changed by modernity or 
extra-regional influences. It is a form of presumed authen-
ticity, largely determined by the outsider’s gaze. 

1
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communities was created showing the idealized way 
of life, The Netherlands that “we” were. 

III. During the occupation (1940-1945) of 
The Netherlands by the German forces many houses 
were destroyed or damaged and objects of cultural 
value stolen or lost. Grieve was felt not alone for the 
material loss itself but above all for the imminent loss 
of heritage which the Dutch related to their roots. 
Therefore the Dutch Open Air Museum intensified 
its ethnographic fieldwork during the World War II to 
safe what could be saved in the face of the aggressor.7

IV. The large scale post war influx of guest 
workers and refugees produced many policies of in-
clusion by governments, employers, local authorities 
and museums. From 1995 onwards the Dutch Open 
Air Museum actively started to look for communities 
and engaged in projects to represent them in the Mu-
seum. In fear of an inevitable degree of amalgamation 
within a few generations8 many individuals among 
new immigrants first wanted acknowledgement of 
their origin, culture, suffering, the injustice done to 
them and their achievements. Through the years this 
resulted in separate exhibitions, permanent or tempo-
rary, on Romani, and people from Indonesia, Maluku 
Islands, Turkey, China, Surinam and Italy. 

Boxes

Up until the 1970’s the Dutch Open Air Mu-
seum adhered to an ethnographic approach. This 
resulted in the definition of separate communities, 
each with their own unique identity markers: being 
it regional dresses, dialects, songs, crafts, believes, 
or stories. The communities presented this way were 
like pearls together forming the necklace of national 
identity. Today the museum focusses on inclusion 
and embraces participatory projects in which the mu-
seum is an open space. Community members have 
a large say in what should and what should not be 
presented. Although the museum has abolished the 
old school ethnography many of the results of these 
participatory projects are remarkably ethnographic: 
separate groups presenting themselves with a limited 

7 M. van Hemert, De handwerken op het eiland Marken . 
Arnhem, 1943; O. Haverkamp, The truth about Marken 
= Marken zoals het echt is. Naarden: A. Rutgers, 1947; 
Fieldwork reports Inv.nr.: NOM.d57923–NOM.d57943 
and NOM.d58023–NOM.58029. For a recent overview of 
sources compiled by Tim Smeets: Library Dutch Open 
Air Museum: Bibl.nr. 57499.

8 The paradigm used here is the notion that migration is a 
constant. Despite the fact that newcomers are often expec-
ted to adapt to the ways of those already present, in fact 
everybody involved is influenced and changes, day by day 
in an ever new ever evolving society. 

set of unique identity markers, invariably including 
geographic origin. 

Parallel to this and comparable, the museum 
started to employ methods of market segmentation 
with the help of research bureaus like Motivaction9 to 
more efficiently target potential visitors and emplo-
yed this method in the museum’s collection policy.10 
Equally comparable the Dutch Open Air Museum re-
cently welcomed the Dutch Centre for Intangible Cul-
tural Heritage that manages an inventory of separate 
communities, each representing their own unique cul-
ture. Finally, the Dutch Open Air Museum incorpora-
ted the Canon van Nederland, in which Dutch history 
is presented in a series of 50 frames, often showing 
personifications of a certain phenomenon.11 Summari-
zing, although we are of course against putting people 
in boxes, in our daily work we are involved in many 
forms of segmentation. 

Positive results

There are many positive things about the ou-
tcomes. Throughout the years the Dutch Open Air 
Museum has experienced that individual members 
of these communities feel valued and acknowledged. 
Further it results in a multi perspectivity more in line 
with the current society. This offers the possibility to 
gain knowledge of the other, and subsequently un-
derstanding, maybe even respect, eventually feeling 
more related, in theory producing a higher degree of 
social cohesion. And a well-defined inclusion policy 
has quickly become a prerequisite in obtaining go-
vernment grants or private funds.

Biased 

When authorities like museums and govern-
ments put someone’s identity on a pedestal as the su-
preme example not only of Frisianism but of Dutch-
ness, and are willing to pay a fortune to exhibit it in 
Paris and the public loves it, there was no one in his 
right mind to start questioning the scientific basis. Ba-
sed on more recent extensive research12 it now turns 

9 Internet: 5-6-2022: www.motivaction.nl/mentality. 
10 Market segmentation as developed by Motivaction is lar-

gely based on wealth, family composition and socio-eco-
nomic behaviour. Nevertheless in the collection policy is 
was also used to define cultural identity.

11 The long existing tendency to present history as a series 
of biographies often resulted in a comparable form of 
idealisation and segmentation. The hero’s or martyrs 
portrayed are much easier appropriated as one’s heritage 
then a truer description of the entangled and interwoven 
reality.

12 A. de Jong, op. cit.; H. Piena, op. cit. 
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out that the Hindeloopen period room that became ico-
nic reflects the interior of a specific group of very we-
althy inhabitants, such as captains. In fact there were 
only a few captains living in Hindeloopen. The group 
of poor sailors was much bigger. Moreover: the eth-
nographic research concentrated on seagoing people, 
whereas about half of the population of Hindeloopen 
earned their living on shore like farmers or craftsmen, 
or they provided services like schoolteachers, vicars, 
mayors, notaries or tax collectors. Many inhabitants 
worked and part of the year lived elsewhere, mainly in 
Holland. The interior is colourfully painted depicting 
real Frisian material culture to prove that there once 
was a 100% Frisian time. In reality Hindeloopen inte-
riors contained only some painted objects that could 
possibly have been made locally. On the contrary the-
se interiors reflected more national and international 
influences.13 Finally, this Hindeloopen interior beca-
me standardized and was copied in The Netherlands 
and abroad whereas local notary inventories show a 
large variety of interior decorations. 

A project I was involved in concerns an ice 
cream parlour. In order to address immigration and 
foster inclusion the Dutch Open Air Museum recons-
tructed (2021) the first Italian ice cream parlour. Vi-
sitors can taste real ice cream and learn more about 
the history of this North Italian family that migrated 
to The Netherlands in 1928. The four generations are 
presented as real Italian and their hard times and the 
discrimination by the Dutch ice cream makers are 
explained. But how Italian are they really? One of 
the two sons of the founder married a Chinese-Dutch 
lady, one of their daughters married a Dutchmen. So 
already from the second generation onwards amal-
gamation took place. Recorded frictions, also in this 
ice cream parlour, between this first generation North 
Italian immigrants and the second generation South 
Italian immigrants were trivialized and excluded from 
the story. The exhibition team itself decided not to rai-
se the matter of World War II in which the German 
occupying forces granted the Italian ice cream makers 
many privileges over their Dutch colleagues, because 
of the liaison between Hitler and Mussolini. 

Working together with the family on a day to 
day bases it became increasingly challenging to bring 
up more sensitive matters. As a historian I did not 
have enough experience with subjects that were still 
alive. This is a well-known pitfall for the ethnogra-
pher. Being involved in this inclusion project, I gai-
ned a lot of social approval and started to feel morally 

13 In recent times the colonial influences in the Hindeloopen 
interior receive more attention in the Dutch Open Air 
Museum.

good. Keeping a more independent and critical view 
turned out to be difficult. Without noticing I began to 
identify myself with the role of an includer rather than 
that of a historian. 

Segmentation

Whether we analyse the results of ethnogra-
phy or the more recent efforts of inclusion many of 
them are an acknowledgement of a selective set of 
identity markers. These as a rule outline the unique-
ness, the achievements or the injustice suffered, hence 
are easier to identify with and subsequently appropria-
ted as one’s own history by the communities involved. 
A new perspective on the past is written to accomplish 
acknowledgement in the present. This shows commu-
nities uniform within and different from each other 
on the outside. Differences within these communi-
ties as well as similarities and universalities between 
communities are underrepresented. 

Not seeing enough of the “me and my pers-
pective” reflected in the world around you is a structu-
ral aspect of life in an open society which as a rule is 
constantly evolving. People who perceive that (a certain 
aspect of) their ide         represented in the world they 
live in have a tendency to organize themselves in a group 
and experience empowerment when that group is given 
a stage. It seems to be an inevitable step in the eman-
cipation of many individuals. The question however is 
how a museum should deal with this as an institute that 
is expected to propagate a nuanced picture. Many of the 
exhibitions that resulted from inclusion projects look like 
another version of the iconic but one-sided representati-
ons of Holland as a tolerant nation with lots of windmills, 
tulips, cheese, with nothing but victims or resistance fi-
ghters during the World War II and their successful fight 
against rising water levels. It contributes to a modern 
form of the earlier religious, political and social segmen-
tation that characterized The Netherlands in the second 
half of the 20th century.14 It is multi perceptiveness in a 
sense that museums represent different groups, but not if 
you look inside these groups. We sketch quite a uniform 
and positive image of each and every group. Concerning 
the examples provided here for Hindeloopen a wealthy 
interior of a sea going captain is used as a pars pro toto. 
In the case of the Italians the positive image of ice cream 
makers is chosen. Is it inclusion in a sense that more peo-
ple are included, but they are “included” in separate fra-
mes. This segmentation accentuates rather than bridges 
existing gaps while similarities and dark pages remain 
underexposed. 

14 Recently this is discussed in: P. van Dam, Staat van ver-
zuiling. Over een Nederlandse mythe. Wereld Bibliotheek, 
2011 . 
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Multifaceted identity

Critique on this one-sided group focus is not 
new.15 A person is more than its country of origin or 
its regional tradition. An individual lives in a vast 
network of many allegiances and memberships with 
unclear and shifting boundaries. Simultaneously you 
can feel connected with your spouse, with your dis-
tant family, with colleagues at work, a sports club, a 
political party, the people in your street, with the city 
you live in, the parents in the schoolyard, people of 
your age and sexual orientation, and with those that 
speak your dialect. Each individual has a rich variety 
of connections and loyalties, which take on different 
shapes depending on the context (see fig.).16 Because 
of this multifaceted identity you always share things 
with “the other”, now and in the past. 

15 R. Brubaker, ‘Ethnicity without groups’. In: Ethnicity, 
Nationalism, and Minority Rights. Cambridge University 
Press: 2004, pp. 50–77: R. Brubaker, ‘Ethnicity without 
Groups’. In: Remaking Modernity. Duke University Press: 
2005, pp. 470–492. 

16 First published in: H. Piena, Kleurrijk Nederland. 
Beschilderd meubilair tussen 1600-1930. Doctoral Thesis: 
University of Leiden, 2020, p. 594. 

Fig. 1 and 2: 
Example of an universality that remains unnoticed with the 
current paradigm: 
Angel with a walking frame, engraving, Boëtius Adamsz. 
Bolswert, Antwerp (1624), Collection Rijksmuseum Ams-
terdam, Inv.nr.: RP-P-BI-2240; Walking frame from 
Lithuania (1894), Collection Lietuvos liaudies buities mu-
ziejus, Inv.nr.: LBM 1829.

Fig. 3: 
Simplified model of an individual’s multifaceted identity, 
plotted against common activity areas. Design: Hans Pie-
na. Execution: Marjon Gemmeke.
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Paradigm shift

In the past decades the Dutch Open Air Mu-
seum developed from an ethnographic museum stu-
dying traditional communities as if they were relicts 
from the past to a more participatory museum for the 
inclusion of the underrepresented. In doing so it has 
become a museum in and of the current society, more 
so than ever before. This is an important step for-
wards. However, the balance between critical reflec-
tion and social bonding has yet to be found.17 The in-
clusion policies and participatory projects satisfy the 
current forces at play. But the end results can be rather 
segmented and biased. Critical reflection would imply 
an understanding and acknowledgement of develop-
ments that go beyond single communities.18 This is the 
responsibility of the museum itself. However difficult 
the paradigm shift should involve moving away from 
a postmodern collection of one-dimensional separate 
stories towards a more cohesive account.19 This would 
implicate thinking in networks rather than commu-
nities. It focusses less on “me” versus “the other” but 
on relationships and shifting positionalities of many 
different actors involved, on universalities as well as 
the unique, and the acknowledgment of everyone’s 
dark pages.

In an ever flowing tide future generations will 
feel excluded from the history that is written today. 
Developing the work method that honours and ackno-
wledges this, for now and the future, is a prerequisite 

17 For comparable concerns and approaches see: H. Dibbits 
& N. Karrouche, ‘Ticking the Box? Material cultures of 
migration in Museum Rotterdam and the Dutch Open 
Air Museum.’ In: Jahrbuch für Europäische Ethnologie 
Dritte Folge des Jahrbuchs für Volkskunde im Auftrag der 
Görres-Gesellschaft: Die Niederlande, 12, 2017, pp.147-
168 . 

18 H. Dibbits & M. Willemsen, ‘Stills of our liquid times. 
An essay towards collecting today’s intangible cultural 
heritage’. In: Die Musealisierung der Gegenwart: Von 
Grenzen und Chancen des Sammelns in kulturhisto-
rischen Museen. 10. März 2014, pp.177 – 198; J. Rana, M. 
Willemsen & H. Dibbits, ‘Moved by the tears of others: 
emotion networking in the heritage sphere‘. In: Internati-
onal Journal of Heritage Studies, 2017 . 

19 This is already pointed out in 1876 by Malwida von 
Meysenbuch: ‘Wenn es nur wenigen hervorragenden 
Intelligenzen vergönnt ist, die großen Linien der Univer-
salgeschichte richtig zu erkennen und in solcher Form 
wiederzugeben, daß uns umfassende Bilder anschaulich 
werden, so ist es dagegen dem geeigneten Talent leichter 
möglich, aus dem großen Rahmen einzelne Gestalten her-
vortreten zulassen….’. M. von Meysenbuch, Gesammelte 
Werke, Band 3, Gestalten. Herausgegeben von Berta 
Schleicher. Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt, 1922, 
pp.100-101. 

of any museum. Writing a more balanced account to-
gether with all parties involved rather than each their 
own story seems to be the more inclusive approach in 
this.

Conclusion

For a long time the Dutch Open Air Museum 
has been preoccupied with traditional communities: 
their beautiful and unique cultural heritage. As a re-
sult, the museum became less and less representative 
for today’s society. Since the 1990s it has adopted in-
clusion with the benefits of many voices, for exam-
ple of more recent immigrants. Nevertheless, this has 
often led to very similar biased presentations. To avoid 
the sketched pitfalls the author proposes a model that 
goes beyond one community as the only identifier. A 
person’s identity has many aspects related to gender, 
age, family situation, religion, education, work and for 
instance language. These aspects are expressed over a 
wide range of areas like home, street, place of residen-
ce, country, continent or globally. As a result, in ad-
dition to being unique, people were and are related to 
each other in countless ways. Acknowledging this one 
will discover that there is almost never such a thing 
as the 100% different “other”. Finally, to do justice 
both to the beautiful and dark pages it is advisable to 
maintain some independence.
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ETNOGRAFIJA IR ĮTRAUKTIS Į NYDERLANDŲ MUZIEJŲ 
PO ATVIRU DANGUMI

Prof. dr. Hans Piena
Nyderlandų muziejus po atviru dangumi

Nuo pat įkūrimo 1912 m. Nyderlandų muzie-
jus po atviru dangumi palaipsniui perėjo nuo etnogra-
fijos (iki 1970 m.) link įtraukties (nuo 1995 m.). Nors 
etnografija ir įtrauktis yra du skirtingi dalykai, jų 
abiejų motyvai gali būti panašūs: suvokiamas tapaty-
bės praradimas ir baimė būti nepakankamai atstovau-
jamam. Bėgant metams abiejų dalykų rezultatai buvo 
labai panašūs. Žmonės buvo pristatomi grupėmis, ku-
rios skyrėsi viena nuo kitos ir buvo vienodos viduje. 
Išryškėjo savitos, gražios ar ypatingos kultūrinės gru-
pių savybės, liko nepastebėti panašumai, neįtrauk-
ti neigiami aspektai. Taip jų tapatybė tapo teigiamu 
priešingu įvaizdžiu kitam smerktinam įvaizdžiui. 

Šiame straipsnyje iliustruoti du pristatymai 
apie Fryzijos kaimą Hindeloopentą, kuriame turėjo 
būti viskas, ko Olandijoje nebuvo, ir apie italų ledų 
gamintojus, kurie anksti susiliejo su visuomene. Ne-
suteikiama informacijos apie tai, kas vertinama nei-
giamai. Panašias tendencijas galima pastebėti dažnai 
dvipoliuose pristatymuose apie moterų (palyginti su 
vyrais), juodaodžių (prieš baltaodžius) ir kolonizuotų 
(prieš kolonialistus) istoriją. 

Naujas žvilgsnis į praeitį yra reikalingas tam, 
kad būtų galima pripažinti dabartį. Tai yra daugialy-
pis suvokimas turint galvoje, kad muziejai atstovauja 
skirtingoms grupėms, bet pateikia gana vienodą at- 
skiros grupės vaizdą. Ši įtrauktis grindžiama tuo, kad 
įtraukiama daugiau žmonių. Jie „įtraukiami“ į atski-
ras sistemas. Toks segmentavimas spragas labiau pa-
brėžia, o ne jas užpildo. 

Tačiau žmogus yra daugiau nei jo kilmės ša-
lis ar regioninė tradicija. Kiekvienas asmuo turi daug 
įvairių ryšių ir lojalumo, kurie, priklausomai nuo 
konteksto, įgauna skirtingas formas ir, laikui bėgant, 
keičiasi. Dėl šios daugialypės tapatybės žmogus vi-
sada dalijasi ir dalijosi dalykais su „kitu“. Šio fakto 
pripažinimas reikštų supratimą apie pokyčius, kurie 
neapsiriboja atskiromis bendruomenėmis. Kad ir kaip 
sunku, paradigmos pokytis turėtų apimti atsiribojimą 
nuo postmodernaus vienmačio atskirų istorijų rinki-
nio ir perėjimą prie nuoseklesnio pasakojimo. Tai ap-
imtų mąstymą tinkluose, o ne bendruomenėse. Tokiu 
atveju mažiau dėmesio skiriama „aš“, o ne „kitas“, 
daugelio dalyvaujančių veikėjų santykiams ir besi-
keičiančioms pozicijoms, universalumui, unikalumui 
ir kiekvieno iš jų trūkumų pripažinimui. Atrodo, kad 
subalansuoto pasakojimo rašymas kartu su visomis 
dalyvaujančiomis šalimis, o ne kiekvienos su jos isto-
rija yra labiau įtraukiantis požiūris.
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Anotacija

Straipsnyje aptariami etnografinių muziejų 
pasakojimų aspektai ir jų pokyčiai. Įvertinami XIX 
a. istoriniai domėjimosi etnografija kontekstai ir XX 
a. pabaigos dekolonizacijos, globalizacijos ir demo-
kratizacijos procesai, paskatinę peržiūrėti muzieji-
ninkystės tradicijas ir koncepcijas Vakarų šalyse ir 
Lietuvoje. Aptariamas etnografinio muziejaus ryšys 
su etnografijos, etnologijos, antropologijos disci-
plinomis. Straipsnyje pabrėžiama, kad įtakingas ir 
nesikeičiantis etnografinių pasakojimų pagrindas 
yra eksponatas ir jo gyvenimo istorija. Kultūrinė 
įvairovė ir vietinis savitumas, disciplinos plėtra, 
tarpkultūrinis dialogas, atvirumas ir bendradarbia-
vimas yra įtraukties erdvė etnografinių pasakojimų 
unikalumui atsiskleisti.

Reikšminiai žodžiai: dekolonizacija ir glo-
balizacija, disciplina, etnografinis muziejus, etnogra-
finis pasakojimas

Įvadas

Etnologija ir antropologija yra glaudžiai 
susijusios su muziejumi ir muziejininkyste. Moks-
lo istorija liudija, kad šių disciplinų vieta ir prasmė 
visuomenėje atsiskleidžia muziejuje, nes ten etno-
grafiniai, etnologiniai ir antropologiniai pasakojimai 
pasiekia kiekvieną apsilankiusį. Muziejus yra vieta, 
kurią etnografas kuria iš lauko tyrimų grįždamas ne 
tik su užrašytais aprašais, piešiniais, fotonuotrau-
komis, filmais ir etnografinėmis žiniomis, bet ir su 
medžiaginiais objektais, būsimais muziejų ekspona-
tais. Etnografiniai rinkiniai formuojami, gausėja ir 
tampa aktualūs kartu su etnografinių, etnologinių ir 
antropologinių tyrimų plėtra. Rinkinių pasakojimai, 
tas autentiškas prisilietimas prie žmogaus ir žmonių 
pasaulių daugialypės kultūrinės įvairovės yra ben-
dradarbiavimo rezultatas. Kaip šį bendradarbiavimą 
sekasi įgyvendinti muziejaus kasdienybėje? 

Šio straipsnio tikslas – pažvelgti į šiandienius 
etnografinius muziejų pasakojimus ir jų aspektus, 
įvertinant istorines domėjimosi etnografija ištakas, 
aktualiuosius dabarties kontekstus pasaulyje ir Lie-

tuvoje. Šiandiena straipsnyje suprantama plačiai – tai 
laikotarpis nuo XX a. paskutinių dešimtmečių iki šių 
dienų, kai imta peržiūrėti etnografinių rinkinių vertę ir 
vietą. Empirinis straipsnio pretekstas ir pagrindas yra 
dvi neseniai įvykusios parodos – 2021 m. Nacionali-
nės dailės galerijos Vilniuje paroda „Aniceta, Stasys, 
Teresė, Jonas, Janė, Petras, Mykolas, Uršulė, Anupras 
ir kiti. Čiabuvių pasakojimai“ ir 2022 m. Taikomojo 
meno muziejaus Vilniuje paroda „Žemė kėlė žolę: 
augalai ir gyvūnai lietuvių liaudies mene“. Bendrasis 
etnografinės patirties kontekstas apima platesnį Lie-
tuvos nacionalinio, Lietuvos nacionalinio dailės, Na-
cionalinio M. K. Čiurlionio dailės, Šiaulių „Aušros“, 

(NE)KINTANTYS ETNOGRAFINIAI MUZIEJŲ 
PASAKOJIMAI

Dr. Auksuolė Čepaitienė 
Lietuvos istorijos institutas 
Tilto g. 17, Vilnius
auksuole.cepaitiene@istorija.lt

Nacionalinė dailės galerija. Įėjimas į parodą „Aniceta, 
Stasys, Teresė, Jonas, Janė, Petras, Mykolas, Uršulė, Anu-
pras ir kiti. Čiabuvių pasakojimai“, 2021, LNDM. G. Gri-
gėnaitės nuotr.
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Žemaičių „Alkos“ muziejų empirinį lauką, čia 
įvertintą remiantis etnografinio tyrimo metodologija. 
Probleminio dėmesio centre yra ne muziejaus kaip 
institucijos, bet idėjų, diskursų, disciplinų klausimai, 
sudarantys konceptualųjį rinkinių kolekcionavimo 
ir eksponavimo pagrindą. Į šiuos klausimus iš šalies 
žvelgiama etnologiniu, antropologiniu žvilgsniu, re-
miantis etnologų, antropologų ir muziejininkų dar-
bais, etnografine lauko patirtimi. Muziejų antropo-
logija, kritiniai socialiniai ir kultūriniai muziejaus 
tyrimai šiandien yra plačiai išplėtota antropologijos 
mokslo šaka, glaudžiai susijusi su antropologijos te-
orija ir jos taikomaisiais aspektais, medžiaginės kul-
tūros, paveldosaugos etnografiniais tyrimais, meno ir 
vizualine antropologija. Lietuvoje muziejų antropo-
logija žengia pirmuosius žingsnius, nors Vacio Mi-
liaus leidiniuose Lietuvių etnologijos bibliografija 
(2001) ir Lietuvių etnologijos bibliografija 1997–2002 
(2005) muziejininkystės ir muziejų temai skirtos net 
659 pozicijos, tarp jų ir siekiančios XIX a. pab.–XX 
a. pr. Išsamiai etnografiją ir etninę kultūrą muziejuje 
yra analizavusi Nastazija Keršytė1, apibūdindama is-
torines ištakas, konceptualųjį muziejininkystės kon-
tekstą ir praktikas, rinkinius ir muziejų institucijas.  
Etnografiją kraštotyros muziejuose nagrinėjo Jonas 

1 Pavyzdžiui, Keršytė, Nastazija. Lietuvos muzeologija: 
Lietuvos muzeologijos raida XVIII amžiaus antroje pusėje 
– XXI amžiuje. Vilnius, 2016.

Mardosa2, edukacines etnografines programas ty-
rinėjo Vaida Rakaitytė3. Muziejaus ir etnografijos 
problematikai specialų numerį yra skyręs ir žurnalas 
Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etno-
logijos studijos4 . 

Šiame straipsnyje pristatomas tyrimas yra 
dar vienas bandymas pažvelgti į etnografiją Lietuvos 
muziejuose. 

Etnografijos kolekcionavimas

Plačiai vykstančią diskusiją apie besikeičian-
tį požiūrį į etnografinius rinkinius ir jų pasakojimus 
etnologai, antropologai ir muziejininkai dažnai pra-
deda muziejaus ir kolekcionavimo istorija. Prime-
namos geografinių atradimų, mokslinio pažinimo, 
Renesanso ir Apšvietos epochos, jose kilęs susidomė-
jimas „kitais“, kitomis šalimis ir vietomis, įdomybių 
kolekcionavimu ir jų kabinetais. Taip pat primenama, 
kad etnografinio muziejaus ištakos glūdi globaliza-

2 Mardosa, Jonas. Etnografija kraštotyros muziejuose: kai 
kurie istoriniai raiškos aspektai ir šiuolaikinės būklės 
refleksijos. Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos 
ir etnologijos studijos, 2014, Nr. 14(23), p. 35–67.

3 Rakaitytė, Vaida. Etninės kultūros reprezentavimas Lietu-
vos muziejuose, mokslų daktaro disertacija. Kaunas, 2021.

4 Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnolo-
gijos studijos. Muziejus: žinios ir etnografija, 2014, Nr. 
14(23).

Taikomosios dailės muziejus. Parodos „Žemė kėlė žolę: augalai ir gyvūnai lietuvių liaudies mene“ vaizdas, 2022, LNDM. 
D. Bernotaitės-Beliauskienės nuotr.
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cijos, kolonializmo ir nacionalizmo epochoje. Pa- 
stebima, kad etnografinius eksponatus rinko ne tik 
mokslininkai, bet ir senienų, įdomybių gerbėjai, ko-
lonijų valdininkai, misionieriai, keliautojai tiriamųjų 
ekspedicijų, kolonijinio valdymo, karinių intervencijų 
ir užkariavimų metu. „Muziejų epocha“ vadintame 
XIX amžiuje etnografinės kolekcijos tapo nacionali-
nių etnografijos muziejų pagrindu5. Tereikia prisimin-
ti 1864 m. Amsterdame įkurtą Tropenmuseum, 1873 
m. – Berlyno etnologijos muziejų, 1878 m. atsiradusį 
Trocadero etnografinį mokslinių ekspedicijų muziejų 
Paryžiuje ar nuo 1884 m. veiklą pradėjusį Pitt River-
so muziejų Oksforde ir kitus. Minėtina ir skanseno 
(liaudies muziejaus po atviru dangumi) idėja, Artūro 
Hazelijaus pristatyta Paryžiaus pasaulinėje parodoje 
1878 m., vėliau įgyvendinta Skandinavijos šalyse6 . 
Įsitvirtinus etnologijos ir antropologijos mokslams 
profesionalūs etnografai ir antropologai ėmė rūpintis 
sistemingu etnografinių rinkinių sudarymu moksli-
nių ekspedicijų metu. Nevakarietiški ir savosios šalies 
objektai buvo renkami argumentuojant siekiu išsau-
goti autentiškus kultūrinius objektus nuo sunykimo 
jų natūralioje aplinkoje7. Tai „kultūrą gelbstinčioji 
etnografija“8. Tipologiniu ar geografiniu principu eks-
ponuoti nevakarietiški medžiaginiai objektai iš Nau-
jojo pasaulio muziejuose liudijo žmonijos kultūrines 
ištakas, jos evoliucinę raidą ir mokslinį klasifikacinį 
interesą. Žmonijos progresą ir pasiekimus, tautų na-
cionalinį savitumą iliustravo ir etnografiniai objektai, 
eksponuojami didžiosiose pasaulinėse parodose šalia 
modernių technologinės pažangos pavyzdžių9 . Kon-
ceptualiu požiūriu etnografinių rinkinių pasakojimai 

5 Pavyzdžiui, [Stocking, George W.]. Essays on Museums 
and Material Culture. In Objects and Others: Essays on 
Museums and Material Culture (History of Anthropology, 
Vol. 3). Ed. George W. Stocking. Madison, 1985, p. 3–14; 
Fromm, Annette B. Ethnographic Museums and Intan-
gible Cultural Heritage to Our Roots. Journal of Marine 
and Island Cultures, 2016, Vol. 5, p. 89–94.

6 Alexander, Edward P. Museum Masters – Their Museums 
and Their Influence. Walnut Creek, London, New Delhi, 
1995, p. 262–269.

7 Herle, Anita. Anthropology Museums and Museum 
Anthropology. In The Cambridge Encyclopedia of 
Anthropology. Ed. Felix Stein [interaktyvus]. 2016, 
[žiūrėta 2022 03 31.] Prieitis per internetą: <http://doi.
org/10.29164/16museums>, p. 2.

8 Čiubrinskas, Vytis. Etnologija ir sociokultūrinė antropo-
logija Lietuvoje: nuo tautos kultūrą gelbstinčios etnografi-
jos iki kosmopolitinės antropologijos. Lietuvos etnologija: 
socialinės antropologijos ir etnologijos studijos, 2011, Nr. 
11(20), p. 52–54; Fromm, A. B. Op. cit, p. 92.

9 Stoklund, Bjarne. The Role of the International Exhi-
bitions in the Construction of National Cultures in the 
19th Century. Ethnologia Europaea, 1994, Vol. 24 (1), p. 
35–44; Fromm, A. B. Op. cit., p. 91.

buvo pagrįsti socialinio ir kultūrinio evoliucionizmo 
teorija, kartu netiesiogiai išreiškė ir etnocentristinį, 
hierarchinį ir kolonijinį požiūrį10. Tačiau visais at-
žvilgiais etnografiniai objektai plačiajai visuomenei 
buvo atradimas ir naujovė, traukianti žiniomis, pasa-
kojimais apie nežinomus kraštus ir žmonių pasaulius, 
paslaptimi apgaubtą žmonijos pradžią.

Lietuvos etnografinių objektų rinkimo istori-
ja artima europinei tradicijai ir tuo pat metu iš esmės 
nuo jos skiriasi. Pirma skirtis yra domėjimosi etno-
grafija ir etnologija, antropologija, etnografinių žinių 
ir objektų rinkimo nenuoseklumas, ne kartą pertrauk-
tas politinių įvykių ir aplinkybių. Nastazija Keršytė 
muziejininkystės ištakas Lietuvoje sieja su Vilniaus 
universitetu, XVIII a. antroje pusėje kuriamais moks-
lų muziejais-kabinetais, musaeo experimentali, siekiu 
perteikti mokslo žinias visuomenei, taip pat su pir-
muoju muziejumi, 1812 m. Bijotuose Dionizo Poškos 
įkurtu Baubliu. Muziejaus formos ir turinio koncep-
cija buvo Vilniaus universiteto aplinkoje išplėtota 
lietuvių mitologijos, ikikrikščioniškosios praeities ir 
savojo krašto pažinimo idėja, vėliau puoselėta ir Vil-
niaus senienų muziejuje11. Bet po 1831 m. sukilimo 
Vilniaus universitetas buvo uždarytas, po 1862–1863 
m. sukilimo uždarytas ir Vilniaus senienų muziejus. 
XIX a. etnografiniai objektai tapo ir dvarų kolekcijų 
eksponatais, kaip liudija Hugo Scheu‘aus etnografinis 
rinkinys Mažojoje Lietuvoje12 . 

Nuoseklesnė etnografinė kolekcionavimo 
veikla Lietuvoje ima klostytis XX a. pradžioje ir 
pirmojoje pusėje – Lietuvių mokslo draugijos, Šiau-
lių kraštotyros draugijos, Vilniaus Stepono Batoro 
universiteto etnografijos muziejaus laikais plėtojant 
etnografijos, kraštotyros ir etnologijos prieigas bei 
disciplinas. Galima teigti, kad Lietuvoje, kaip ir kitur, 
muziejus, perfrazuojant Nancy Lurie, yra institucinė 
etnografijos ir etnologijos, antropologijos mokslų tė-
vynė13 . 

Antra skirtis Lietuvoje yra stipriai išreikšta 
nacionalinė kryptis. Lietuva, kaip ir kitos kolonijinės 
praeities neturinčios Skandinavijos, Vidurio ir Rytų 
Europos šalys, paskatintos Apšvietos epochos ver-

10 Herle, A. Op. cit., p. 2.
11 Keršytė, Nastazija. Lietuvos muzeologija: Lietuvos 

muzeologijos raida XVIII amžiaus antroje pusėje – XXI 
amžiuje. Vilnius, 2016, p. 25–27, 139–140.

12 Barasa, Darius. Hugo Scheu – paribio kultūros žmogus. 
Acta historica universitatis Klaipedensis, 2004, Nr. 10, p. 
78–86.

13 Iš: [Stocking, George W.]. Op. cit., p. 6; Čiubrinskas, Vy-
tis. Sovietmečio iššūkiai Lietuvos etnologijai: disciplina, 
ideologija ir patriotizmas. Lietuvos etnologija: socialinės 
antropologijos ir etnologijos studijos, 2001, Nr. 1(10), p. 
100–102.
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tybių, etnografinį interesą nukreipė savajam kraštui 
ir valstietiškajai tradicijai tyrinėti. Lietuvoje vals-
tietiškosios tradicijos sureikšminimas – XVIII a. 
ekonominis, socialinis ir politinis projektas, radęsis 
veikiant fiziokratizmo dvasiai, akcentavusiai šalies 
galios stiprinimą ne svetimomis kolonijų pajėgomis, 
bet savojo krašto modernizavimu. Būtent Vilniaus 
universiteto aplinkoje etnografija, etnologija, antro-
pologija formavosi kaip savojo krašto, savosios liau-
dies papročių tyrimas. Ano meto idėja, kad siekis 
pažinti valstietišką tradiciją reiškia galimybę pažinti 
tautos istoriją, kultūrines ištakas, jos evoliuciją ir ryšį 
su senosiomis tautomis, atpažįstama ir šiandieniame 
požiūryje į etnografiją ir etnografinius rinkinius. 
Anuomet savas valstietis tapo naujai atrastas kitas, 
mokslui vertingas savo archajiškumu, įdomus kaip 
lokalioji egzotika ar „kilmingas laukinis“14. Moks-
lui vertingų liaudies papročių ir objektų rinkimas, 
vadintas senienų, vėliau liekanų rinkimu, atspindėjo 
socialinio kultūrinio evoliucionizmo teorijos dvasią, 
bet kartu išreiškė vertybių hierarchiją, galios santy-
kius ir progreso siekį. 

Kintantys dabarties kontekstai

Etnografinis muziejus šiandien keičiasi vi-
sur. Nuo XX a. paskutiniųjų dešimtmečių vykstan-
tys socialiniai, kultūriniai, politiniai dekolonizacijos 
ir globalizacijos procesai muziejų aplinkoje skatina 
peržiūrėti santykius tarp žmonių, vietų, daiktų, idė-
jų ir prasmių. Dekolonizuojantys kontekstai šiandien 
yra įtakingas etnografinių muziejų diskursas ir veiki-
mas. Šiandienis etnografijos muziejus yra pokoloni-
jinis muziejus, naujai įvertinantis kolonijinį paveldą, 
įsitraukiantis į demokratinius procesus, plėtojantis re-
patriacijos arba eksponatų grąžinimo kilmės šalims ir 
bendruomenėms praktikas. 

Tačiau muziejaus dekolonizavimas reiškia ne 
tik politinį ar etinį etnografinių rinkinių įvertinimą, 
bet ir muziejinį pasakojimą konstruojančių idėjų per-
mąstymą. Ryškiausias pavyzdys yra muziejus Musée 
du quai Branly, atidarytas Paryžiuje 2006 metais. Jis 
suformuotas iš dalies Žmogaus muziejaus (Musée 
l‘Homme) bei Afrikos ir Okeanijos meno muziejaus 
rinkinių. Ekspozicine idėja buvo pasirinkta kultūrinė 
įvairovė, išreiškiama per menines formas, meną kaip 
kalbėjimą, taip siūlant patirti vizualųjį įspūdį, pažinti 
bendruomenių socialinį gyvenimą ir paprotinę kultū-

14 Čepaitienė, Auksuolė. Etnologijos (etnografijos) ištakos ir 
valstiečio atradimas Lietuvoje XVIII a. pabaigoje – XIX 
a. pradžioje. Lietuvos etnologija: socialinės antropolo-
gijos ir etnologijos studijos, 2011, Nr. 11(20), p. 74–76, 
82–85.

rą15. Kai kurie antropologai jį vadina ir poetnografi-
niu, poetnologiniu ar poantropologiniu muziejumi. 

Pitt Riverso muziejuje Oksforde 2013 m. vy-
kusioje konferencijoje „Etnografinių muziejų ateitis“ 
buvo pastebėta ir tai, kad etnografiniai muziejai šian-
dien yra praradę savo žavesį. Kadaise buvę ypatingo-
mis atradimų ir susižavėjimo vietomis, atveriančiomis 
neišsemiamas galimybių ir vaizdinių erdves, šiandien 
jie tapo visiems žinomų dalykų sankaupomis, nepa-
teikiančiomis nieko nauja, tik primenančiomis pra-
eitį. Šiandieniai idėjų ir vaizdinių srautai teka šalia 
muziejaus16. Ir tai taip pat skatina muziejus keistis, 
ieškoti naujų modelių ir sprendimų, būti judriems ir 
atviriems, įsitraukti į kultūrų dialogą, tarpkultūri-
nį pažinimą ir mainus, atkurti ryšį su žmonėmis ir 
bendruomenėmis, griauti ribą, skiriančią materialųjį 
ir nematerialųjį kultūrinį paveldą. 

Disciplinos iššūkiai

Lietuvoje muziejus taip pat keičiasi. Tačiau 
pokytis vyksta kitur. Lietuva nėra kolonijinė šalis, jos 
etnografija yra savojo krašto etnografija. Sovietmečio, 
suvokiamo kaip kolonijinio laikotarpio, interpretacija 
etnologai, antropologai taip pat nėra visuotinai įsiti-
kinę. Fundamentalus, o kartu ir dramatiškas poky-
tis paskutinius dešimtmečius Lietuvoje vyksta šalia 
muziejaus – etnografijos, etnologijos, antropologijos 
disciplinų lygmenimis. Mokslo požiūriu, atrodo, aiš-
ku – etnologija ir antropologija yra mokslo kryptys. 
Etnografija yra jų abiejų tyrimo metodas, metodolo-
gija ir medžiaga, gauta to tyrimo metu. Tačiau soviet- 
mečiu Lietuvoje buvo pasitelkiamas tik vienas termi-
nas „etnografija“, skirtas istorijos mokslo pagalbinei 
disciplinai įvardinti. Po Nepriklausomybės atkūrimo 
jį pakeitė terminas „etnologija“, įteisintas kaip sava-
rankiška mokslo kryptis. „Etnografija“ tarsi pasitrau-
kė į nuošalę. Be to, šalia „etnografijos“ imtas vartoti ir 
naujas terminas – „etninė kultūra“. Taip, matyt, siekta 
atkurti sąsają su XX a. pirmoje pusėje vartotu „tauto-
tyros“ terminu17. N. Keršytė, aptardama etnografinius 
rinkinius, kalba apie „etninės kultūros įprasminimą“, 
„etninės kultūros paveldą“18. Tačiau pasikeitė ne tik 
terminai, bet ir mokslo samprata, tiriamojo lauko cha-
rakteristikos. Nuo valstietiškos materialinės kultūros 

15 Dias, Nélia. Double Erasures: Rewriting the Past at the 
Musée du quai Branly. Social Anthropology, 2008, Vol. 
16(3), p. 300–311; Thomas, Nicholas. Global Reach. 
APPOLO: The International Art Magazine, 2016, April, p. 
32.

16 Zetterstorm-Sharp, Johanna. The Future of Ethnographic 
Museums, Anthropology Today, 2013, Vol. 29(6), p. 27.

17 Čiubrinskas, V. Sovietmečio iššūkiai ..., p. 100–103.
18 Keršytė, N. Op. cit., p. 138–165.
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tyrimų sovietmečiu pereita prie socialinių kultūrinių 
dalykų ir procesų analizės, teminės įvairovės, nuo po-
žiūrio, kad etnografija tiria liaudies kultūrinį paveldą, 
pereita prie kritinių šiandienos etnologinių tyrimų, 
nuo sovietmečiu vyravusios vienos evoliucionizmo 
teorijos – prie antropologinių teorijų daugybės. Šalia 
etnologijos radosi ir kitų disciplinų – kultūrinė antro-
pologija, socialinė antropologija, kultūros studijos. Be 
to, etnologijai artimos mokslo kryptys, pavyzdžiui, 
istorija, menotyra ar net geografija, šiandien į savo 
lauką įtraukė kultūrinį ir socialinį diskursą, kasdie-
nybės ir jos objektų tyrimus kaip savųjų disciplinų 
naujovę. Taip jos tarsi dar kartą pastūmė etnologiją ir 
etnografiją į tradicinį valstietiškąjį pakraštį, bet kar-
tu atvėrė tarpdiscipliniškumo prieigą, kuria muziejai 
šiandien sėkmingai naudojasi.

Etnografiniai muziejų pasakojimai Lietuvoje 
keičiasi. Plečiasi teminio lauko aprėptis, randasi naujų 
ekspozicijų koncepcijų ir muziejinių sprendimų, ryšių 
su bendruomenėmis19. Jonas Mardosa, nagrinėjęs kraš-
totyros muziejų etnografines ekspozicijas, pastebi, kad 
nors jos fragmentuotos ir stokoja kultūrinės visumos 
vaizdo, itin sėkminga naujovė yra edukacinės progra-
mos20. Anot Vaidos Rakaitytės, etnografinės edukaci-
nės programos temine gausa ir lankomumu lenkia isto-
rijos ir dailės programas21. Etnografija Lietuvoje ieško 
būdų prabilti.

 Kaip sekasi įgyvendinti bendradarbiavimą 
tarp etnografinių rinkinių aktualizavimo ir etnogra-
finių, etnologinių ir antropologinių tyrimų plėtros? 
Neseniai Vilniuje įvyko dvi visuomenėje pastebėtos 
ir aktyvių diskusijų sulaukusios etnografinės paro-
dos22. Pirma – Vilniuje Nacionalinėje dailės galerijo-
je 2021 m. liepos 17 d. – rugsėjo 26 d. vykusi paroda 
pavadinimu „Aniceta, Stasys, Teresė, Jonas, Janė, 
Petras, Mykolas, Uršulė, Anupras ir kiti. Čiabuvių 
pasakojimai“. Antra – Taikomojo meno muziejuje 
Vilniuje 2022 m. sausio 18 d. – gegužės 12 d. vykusi 
paroda „Žemė kėlė žolę: augalai ir gyvūnai lietuvių 
liaudies mene“. Šalia jų paminėtina ir Nacionalinio 
M. K. Čiurlionio dailės muziejaus paroda „Archaika: 

19 Lazauskienė, Aistė. Muziejai po atviru dangumi Lietu-
voje po 1990 m.: iššūkiai ir pokyčiai. Lietuvos muziejų 
rinkiniai, 2020, Nr. 19, p. 81–90.

20  Mardosa, J. Op. cit., p. 58–59.
21 Rakaitytė, V. Op. cit., p. 14–15.
22 Jonutytė, Kristina, Starkutė, Ugnė B. Kas ne taip su 

„prigimtine“ kultūra? Antropologių reakcija į parodą 
„Čiabuvių pasakojimai“ [interaktyvus]. Nara, 2021 m. 
lapkričio 6 d. [žiūrėta 2022 04 03]. Prieitis per internetą 
<https://nara.lt/lt/mediums/text>; Dagys, Kristijonas. Žai-
dimai be taisyklių. Apie parodos „Žemė kėlė žolę: augalai 
ir gyvūnai lietuvių liaudies mene“ užmojus bei kontekstą. 
Kultūros barai, 2022, Nr. 4, p. 43–47.

lietuvių liaudies menas XVIII–XX a.“. Etnografijai ir 
etnologijai tai didžiuliai įvykiai, beje, organizuoti dai-
lės muziejų ir primenantys, kad etnografinių objektų 
žavesį Lietuvoje kadaise yra atradę dailininkai. 

Paroda „Čiabuvių pasakojimai“ yra šiuolaiki-
nis daugiasluoksnis tarpdisciplininis projektas, išaugęs 
iš etnografinių pokolonijinių diskursų. Parodos misija, 
anot rengėjų, yra dekolonizuoti kultūrinę atmintį ir 
vietinį gyventoją, čiabuvį, lietuvį. Fotografijomis, etno-
grafiniais eksponatais, autentiškais garsiniais pasakoji-
mais, liudijimais ir instaliacijomis siekiama papasakoti 
apie tyliąją kaimo savastį ir jos lėtą raidą, archajiškąjį 
klodą ir kaimo liekanas – materialųjį ir nematerialų-
jį paveldą, pagoniškai krikščioniškas tradicijas, kelti 
tapatybės ir atminties klausimus. Paroda „Žemė kėlė 
žolę“ muziejiniu požiūriu tradicinė, skirianti dėmesį 
medžiaginiam eksponatui, kuris yra nuostabus, ir per jį 
liudijanti paprastų kaimo žmonių grožio supratimą, kū-
rybą, tradicijų puoselėjimą ir kaitą. Parodos koncepcija, 
kaip teigia rengėjai, pagrįsta senojo baltiško tikėjimo ir 
krikščioniškosios kultūros persipynimu, mitologiniais 
vaizdiniais. Jos centre trinaris archajiškojo pasaulė-
vaizdžio modelis, žinomas iš Norberto Vėliaus tyrimų. 

Abi parodos yra skirtingos apimties, skiriasi 
daromas įspūdis, vizijos, šiuolaikiniai eksponavimo 
sprendimai. Jos išryškina skirtingus, gal net priešta-
ringus kultūrinius aspektus ir taip diskutuoja viena su 
kita. Tačiau parodos yra ir panašios medžiaginių eks-
ponatų įtaiga, savųjų koncepcijų esmėmis, tarsi aidu 
grąžinančiomis XIX a. mintį, kad valstietiškos tradici-
jos ir valstiečio pažinimas iš tiesų yra tautos istorijos, 
jos kultūrinių ištakų ir seniausius laikus siekiančios sa-
vasties pažinimas. Kita vertus, parodų moksliniai kul-
tūriniai planai23 yra pagrįsti skirtingomis, šiuolaikinėje 
Lietuvoje įtakingai išplėtotomis etnologijos koncepci-
jomis – N. Vėliaus pasaulėvaizdžio modeliu ir tapa-
tumo paradigma. Koncepcijos savaip išryškina skir-
tingus net tų pačių etnografinių objektų aspektus. Jos 
skirtingai prieina prie eksponatų ir suardo įprastus kas-
dieniškus jų įprasminimus, naujai perkonstruodamos 
ir santykius tarp eksponatų. Besirandanti mokslinių 
kultūrinių planų įvairovė atveria naujas žinojimo, ver-
tybių ir kultūrinio intymumo erdves, plečia diskusijų 
ir pažinimo lauką. Tačiau parodų patirtis atskleidžia ir 
kitką. Kviesdamos eksponatą pamatyti kitaip nei įpras-
ta iki šiol, koncepcijos ima kėsintis ir ardyti etnografi-
nio eksponato esmes, ištraukdamos jį iš jo aplinkos ir 
gyvenimiškos tikrovės, iš sąveikos su kitais objektais 
ir plačiuoju kultūriniu kontekstu. Tad eksponatas ima 

23 Plg. Borsotti, Marco. Forms of Collecting/Forms of Hea-
ring . In European Museums in the 21st Century: Setting 
the Framework. Ed. Luca Basso Peressut, Francesca 
Lanz, Gennaro Postiglione. Milano, 2013, Vol. 3, p. 742.
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priešintis arba nutyla ir pasislepia, net ir eksponuoja-
mas visiems matomoje vietoje. 

Naujoji muziejininkystė atneša savirefleksiją 
skatinantį kritinės analizės lauką, erdvę dialogui ir kū-
rybingumui24. Disciplinų plėtra ir tarpdiscipliniškumo 
diskursai išjudina dalykines ribas. Techninės galimy-
bės kuria muziejų naujai, taip pat ir virtualioje erdvėje. 
Vis dėlto šiame judančiame ir neramiame lauke vienas 
dėmuo išlieka nekintantis ir stabilus – tai etnografinis 
eksponatas, pagrindinis muziejaus pasakojimą kons-
truojantis veikėjas. Jis nėra sustingęs materialinės kul-
tūros pavyzdys, bet socialinį gyvenimą turintis objek-
tas, kuris, anot Arjun Appadurai, judėdamas laike per 
žmonių rankas ir vietas yra sukaupęs savyje daugialy-
pių prasmių, įvykių ir biografiją, turi medžiagine for-
ma įkūnytų žmogiškųjų vertybių, tikėjimų, techninių 
sprendimų ir gebėjimų, grožio suvokimą, socialinių ir 
simbolinių reikšmių25. Etnografiniai eksponatai nėra 
pavieniai, tylūs ir apdulkėję daiktai iš praeities, bet 
gyvi, iškalbingi ir daugybę klausimų keliantys objek-
tai, savo daiktiškomis gyvenimo istorijomis susiję vie-
nas su kitu, su juos sukūrusiais ir naudojusiais, etno-
grafiniuose lauko tyrimuose pažinusiais žmonėmis. 
Eksponatai tampa mums artimi, kai, užuot suvokę kaip 
kultūrinius ženklus ar egzotiškus praeities pavyzdžius, 
mes juos matome kaip savo pačių daugialypio ir sub-
tilaus ateities pasaulio dalį ir suteikiame jiems galią 
prikaustyti dėmesį, o ne vien tik mokyti ir informuo-
ti26. Bet reikia prie eksponatų prieiti ir juos prakalbinti. 
Minėtos parodos kviečia tai pabandyti. 

Apibendrinimas

Etnografija yra šiandieniniame Lietuvos mu-
ziejuje kaip diskusija, dialogas ir nerimas. Ji keičiasi 
ir ieško autentiškos vietos, minties, kritinės prieigos, 
muziejinių išraiškos modelių, originalių būdų prabilti 
ir sužavėti. Ieškojimas ir yra svarbiausias šiandien 
etnografijos muziejuje vykstantis pokytis. Tačiau etno-
grafinis eksponatas ir jo pasakojimas išlieka įtakingas 
ir nesikeičiantis tų ieškojimų pagrindas. Žmogiškųjų 
pasaulių kultūrinė įvairovė ir vietinis savitumas, dis-
ciplinos plėtra, tarpkultūrinis dialogas, atvirumas ir 
bendradarbiavimas yra įtraukties erdvė etnografinių 
pasakojimų unikalumui atsiskleisti. 

 24 Žukauskienė, Odeta. Muziejų kultūra: kintantys diskursai 
ir institucinė kritika. Lietuvos kultūros tyrimai, 2012, Nr. 
2, p. 14–31.

25 Appadurai, Arjun. Introduction: Commodities and the Po-
litics of Value. In The Social Life of Things: Commodities 
in Cultural Perspective. Ed. Arjun Appadurai. Cambrid-
ge, 1986, p. 3–63; Herle, A. Op. cit., p. 6.

26 Plg. Clifford, James. Kultūros problema: XX amžiaus 
etnografija, literatūra ir menas. Vilnius, 2006, p. 334.
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(UN)ALTERABLE ETHNOGRAPHIC MUSEUM 
NARRATIVES

Dr. Auksuolė Čepaitienė 
Lithuanian Institute of History

The article aims to discuss the narratives of 
ethnographic museums and their changing aspects 
today. The origins of interest in ethnography, the rele-
vant and current contexts in the world and Lithuania, 
and the connection with the discipline are evaluated. 
Based on the works of ethnologists, anthropologists 
and museologists as well as the cases from Lithuanian 
museums, ethnological and anthropological insights 
are provided.

The origins of the ethnographic museum date 
back to the era of globalization, colonialism and na-
tionalism of the 19th century, which emphasized the 
knowledge of distant, unfamiliar lands and people. 
The collections of non-Western objects testified to hu-
manity’s cultural past, evolutionary development, and 
at the same time colonial and ethnocentric discourse. 
The processes of decolonization, globalization and 
democratization in the West in recent decades of the 
20th century have led to a review and rethinking of 
the museum’s colonial heritage.

In Lithuania, as in other Northern, Central 
and Eastern European countries, the history of col-

lecting ethnographic objects has a clearly expressed 
national direction, containing the desire to know the 
cultural origins and evolution of one’s nation. It is also 
characteristic that the process of collection was not 
consistent, it was repeatedly interrupted due to politi-
cal events and circumstances, as well as the situation 
of the sciences of ethnology and anthropology in Li-
thuania. Today’s change in the evolution of ethnogra-
phic museum narratives is also closely related to the 
development of these and related science disciplines.

The article emphasizes that ethnography in 
the Lithuanian museum is changing and looking for 
its authentic place, thought, critical access, models 
of museum expression, original ways to speak and 
impress. In this moving and uneasy area, the ethno-
graphic exhibit together with its life story remains an 
influential and unchanging actor in constructing the 
museum’s narrative. Meanwhile, the cultural diversi-
ty and local distinctiveness of the human world, the 
development of the discipline, intercultural dialogue, 
openness and cooperation are inclusive spaces to re-
veal the uniqueness of ethnographic narratives.



22

Kraitinė skrynia. Medis, polichrominė tapyba. Kretingos r., Vėlaičių k., 1867 m. A. Baltėno nuotr.

Anotacija

Straipsnyje aptariama paukščių simbolika 
kraitinėse skryniose ir jų etnografiniuose piešiniuo-
se iš LNM Etninės kultūros ir antropologijos rinkinių 
Baltų religijos ir mitologijos šaltinių kontekste. Išskir-
tini laukiniai ir naminiai paukščiai, jų simbolika. Po 
įvadinės dalies aptariama kraitinių skrynių ir kuparų 
specifika, pristatomi liaudies meno tradicijų perdavi-
mo ypatumai. Dėmesys sutelkiamas į paukščių simbo-
liką kraitinėse skryniose pagal Lietuvos etnografinius 
regionus, pristatoma paukščių kraitinėse skryniuose 
ir kuparuose vaizdavimo ir vaizdų komponavimo 

stilistika. Galiausiai aptariama paukščių simbolika 
LNM kraitinių skrynių etnografiniuose piešiniuose. 
Ieškoma paukščių vaizdavimo ištakų Baltų religijos 
ir mitologijos šaltiniuose; paukščių paminėjimai, jų 
funkciniai vaidmenys sietini ir su paukščio motyvo 
sklaida XVIII a. pabaigos – XX a. liaudies mene, kon-
krečiai – kraitinėse skryniose.

Reikšminiai žodžiai: Baltų religijos ir mito-
logijos šaltiniai, etnografiniai piešiniai, kraitinė skry-
nia, kuparas, Lietuvos nacionalinio muziejaus Etninės 
kultūros skyriaus rinkiniai, paukščių simbolika. 

PAUKŠČIŲ SIMBOLIKA KRAITINĖSE SKRYNIOSE IR 
JŲ ETNOGRAFINIUOSE PIEŠINIUOSE IŠ LNM ETNINĖS 
KULTŪROS IR ANTROPOLOGIJOS RINKINIŲ: BALTŲ 
RELIGIJOS IR MITOLOGIJOS ŠALTINIŲ KONTEKSTAS

Onutė Gaidamavičiūtė
Klaipėdos universitetas 
Herkaus Manto g. 84, Klaipėda
ona.gaidamaviciute@ku.lt 

Lietuvos nacionalinis muziejus
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Įvadas 

Tyrimo objektas – Lietuvos nacionalinio 
muziejaus Etninės kultūros ir antropologijos rinkinių 
skyriaus fonduose saugomos kraičių skrynios / kupa-
rai, puošti paukščių atvaizdais, etnografiniai kraitinių 
skrynių piešiniai. 

Tyrimo tikslas – atskleisti paukščių vaizda-
vimo puošiant kraitines skrynias prigimtį ir paskirtį, 
galimas / tikėtinas simbolines prasmes. 

Lietuvos nacionaliniame muziejuje saugomas 
didžiausias Lietuvoje skrynių iš visų etnografinių re-
gionų (daugiausia Žemaitijos, Aukštaitijos) rinkinys, 
kurį papildo kraitinių skrynių piešiniai iš Etnografi-
nių piešinių rinkinio. 

Mokslinė problema. Kodėl tyrimo objektu 
pasirinkti paukščiai lietuvių skryniose? Pirmiausia dėl 
to, kad ši tema nebuvo atskirai sistemiškai tyrinėta; 
kita priežastis – poreikis lyginti daiktinius duomenis 
(kraitines skrynias, saugomas Lietuvos nacionalinia-
me muziejuje) su jų piešiniais, mėginant išsiaiškinti 
paukščių vaizdavimo dėsningumus, panašumus ir 
skirtumus.

Lietuvio pasaulėjauta grįsta ypatinga gamtos 
svarba. Gamtojauta – lietuvių etninio tapatumo bruo-
žas. Paukščiai – tarpininkai tarp dangaus ir žemės – 
lietuvį valstietį lydėjo nuo ryto iki vakaro, visais metų 
laikais. Kaimo žmones žavėjo paukščių sugebėjimas 
skraidyti, giedoti. Iš pat pradžių lietuviui paukščiai 
buvo svarbūs dėl maisto, vėliau sustiprėjo ir bendrys-
tės su paukščiais aspektas. Pasak Viktorijos Daujo-
tytės, „suprantama, kad pradžių pradžioje laukinio 
paukščio kiaušinis buvo tik maistui, išgyvenimui, aiš-
ku, vaikams pirmiausia. Bet ta būtinoji reikmė į kažką 
perėjo, transformavosi, galbūt veikė ir paraleliai kaip 
perėmimas, pasidalinimas. Kaip ryšys su paukščiu. Iki 
šiol žmogus užverčia galvą, rudenį išgirdęs išskren-
dančius paukščius; atrodo, kad tai su juo atsisveikina, 
pamoja ranka, atsidūsta: ak, sugrįžkite“1 . 

Antropologė Mary Douglas akcentuoja 
natūralių, kitaip tariant, prigimtinių2, arba gamti-
nių, simbolių svarbą. M. Douglas teigimu, „Gamtą 
žmogus išreiškia simboliais; gamta yra žinoma per 
simbolius, kurie yra patirties konstravimas, pro-
to produktas, dirbinys ar įprastas produktas, todėl, 
atvirkščiai žvelgiant, yra natūralūs. <...>. Simbolis 
įgyja prasmę tik iš jo santykio su kitais struktūros 
simboliais. Struktūra suteikia prasmę. Todėl nė vie-

1 Daujotytė, Viktorija. Prigimtinė gamtojauta: buvimas 
išvien. Liaudies kultūra, 2018, Nr. 5 (182), p. 4.

2 Tai labai senoviškai gamtine prasme vartojamas žodis. 
Dabar ši prasmė yra nunykusi. Laikraštyje „Aušra“ pri-
gimtinis buvo suvokiamas kaip gamtinis (aut. past.). 

no struktūros elemento prasmė negali būti savaime 
izoliuota nuo likusios dalies“3 . 

Temos ištirtumas. Paukščių simbolika skry-
nių puošyboje atskirais straipsniais ar studijomis nėra 
tyrinėta. Tačiau paukščių motyvas liaudies meno dir-
binių, namų apyvokos daiktų, baldų puošyboje, kal-
bant daugiau apie konstrukcinę dalį, yra probėgšmais 
užfiksuotas, apie jį užsiminta.

Etnologė Pranė Dundulienė, paukščių simbo-
likai paskyrusi monografiją „Paukščiai senuosiuose 
lietuvių tikėjimuose ir mene“, užsiminė ir apie skry-
nių puošybą. Pasak P. Dundulienės, „Gaurės apyl. 
(Tauragės raj.) rasta XVIII a. skrynia, papuošta dviem 
antimis, stovinčiomis abiejose Kosminio stulpo pu-
sėse. Abipus Kosminio stulpo ar Kosminio medžio 
stovinčios oro paukštės dažnai aptinkamos įvairių 
žanrų lietuvių liaudies mene: skulptūroje, tapyboje, 
audiniuose, nėriniuose ir pan.“4. Vandens paukščių – 
ančių, žąsų – semantika panaši. Įdomus ir liudijimas, 
kad moteris, norėjusi netekėti už pamilto vyro, vai-
dilučių buvo maudoma statinėje su baltomis žąsimis: 
„surado tokią vieną vaidilutę (Waidelottinne), kuri tą 
moterį išmaudė statinėje ar kubile kartu su baltomis 
žąsimis, darydama savo judesius, kalbėdama maldas 
ir priimdama ženklus, kuriuos ji šiai netekėjusiai mo-
teriškei perdavė kaip atsakymą, kad ji turėsianti atsi-
žadėti savo jausmų ir norų, kadangi [anas vyras] jos 
nevesiąs, o ji gausianti į vyrus vieną kilmingąjį“5 .

Mediniuose liaudies meno dirbiniuose, skry-
niose esama ir laukinių, ir naminių paukščių atvaiz-
dų. Pasak etnologės Pranės Dundulienės, paukščių 
vaizdavimas yra neatsiejamas nuo augalų vaizdavi-
mo. Liaudies meno dirbiniuose atpažįstami gandrai, 
gaidžiai, antelės, gaidys. 

Minėta mokslininkė, remdamasi etnografinių 
ekspedicijų medžiaga, akcentuoja ir Pasaulio, Gyvy-
bės arba Kosmoso medžio svarbą. P. Dundulienė pa-
žymi, kad „lietuvių mene su Pasaulio arba Gyvybės 
medžiais dažnai siejami du paukščiai, paprastai sto-
vintys abiejose tų medžių pusėse. Tokių atvaizdų gau-
su baldų, darbo įrankių, susisiekimo priemonių raižy-
boje, audiniuose, skrynių bei spintų tapyboje. Įdomu 
tai, kad skrynių tapyboje išliko nepaprastai daug ir la-
bai įvairių, kartais fantastinės išvaizdos baisių paukš-
čių atvaizdų, kurių dalis aiškiai susijusi su dangaus 
bei požemio mitiniais vaizdiniais. Tokiu pavyzdžiu 
gali būti Panevėžio raj. Geležių k. rasta skrynia, dirb-

3 Douglas, Mary. Natural Symbols. Explorations in Cosmo-
logy. London and New York: Routledge, 2004.

4 Dundulienė, Pranė. Paukščiai senuosiuose lietuvių tikė-
jimuose ir mene. Vilnius: LTSR aukštojo ir specialiojo 
vidurinio mo,kslo ministerija, 1982, p. 42.

5 Ibid., p. 298–299.
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ta 1856 m., kuri papuošta žvaigždžių apsuptais iš indo 
augančiais augalais su žalčių simboliais. Ant vieno 
augalo viršūnės pavaizduotas mėnulis, ant kurio stovi 
šventas dievų paukštis gandras, laikantis snape skri-
tulį – saulės simbolį. Kitoje augalo pusėje ant penkia-
šakio magiško augalo stovi baltas gaidys, kuris taip 
pat laikomas šventu saulės dievybės paukščiu. Minėti 
paukščiai paprastai vaizduojami su saulės simboliais. 
Poriniai paukščiai, kaip ir gyvūnai, siekia žilos seno-
vės laikus. Dieviškųjų dvynių kultas mitologijoje yra 
labai ankstyvas. Jis siedinamas su saule arba šviesa, 
turinčia nepaprastas reikšmės augmenijai“6 . 

Vis dėlto P. Dundulienės hipotezes moksliniu 
etnologiniu požiūriu reikėtų traktuoti kaip kvestio-
nuojamas ir abejotinas.

Šiek tiek apie paukščių motyvą kaip kraitinių 
skrynių sudėtinės augalinės kompozicijos elementą 
užsiminė Vladas Gasiūnas straipsnyje „Augalo vazo-
je motyvas“. Autorius teigia, kad „su augalo vazoje 
motyvu lietuvių liaudies mene yra susiję ir gyvuliniai 
(zoomorfiniai) simboliai, pavyzdžiui, su gėle vazoje 
susiję paukščiai. Paukščio simbolika liaudies mene 
yra labai sena ir daugiareikšmė. <...> Lietuvių liau-
dies mene augalo, kylančio iš vazos, viršūnėje arba 

6 Ibid.

šakelėse paukščiai buvo vaizduojami po vieną, du, 
tris, penkis, septynis ir daugiau <...> Paukščių rūšis 
paprastai sunkiai atpažįstama. <...>“7 .

Apie paukščių simboliką kraitinių skrynių 
puošyboje kiek užsiminė ir etnologas Rimantas Bal-
sys. Ir gaidys, ir višta, tapomi ant skrynių, gali būti 
traktuojami kaip gausumo, turtingumo, vaisingumo 
ženklai – netgi savotiški gausos ir turtų palinkėjimai. 
Beje, jaunoji nuotaka, ištekėdama su savimi dažniau-
siai atsiveždavusi ir kraitinę skrynią. Kartais kraičio 
skrynios būdavo ir dovanojamos. Gaidys, R. Balsio 
pastebėjimu, buvo siejamas ir su turtais, lobių saugo-
jimu. Šis naminis paukštis net tapatinamas su aitvaro 
(turtų nešėjo) funkcijomis „Lietuvių, latvių, <...> taip 
pat ir daugelio slavų tautų sakmėse turtą nešanti miti-
nė būtybė, kuri pati gali būti juodo arba balto gaidžio 
pavidalo, taip pat yra perimama iš penkių, septynių 
ar devynių metų senumo gaidžio padėto kiaušinio“8 .

7 Gasiūnas, Vladas. Paukščio vazoje motyvas. Liaudies 
meno savitumas. Kaunas: Šviesa, 1984, p. 39–40.

 8 Balsys, Rimantas. Gaidys – lobių saugotojas. Vaizdinio 
kilmė. Pranešimo, skaityto 2021 m. spalio 21 d. per LKTI 
konferenciją, skirtą Gintaro Beresnevičiaus 60-osioms 
gimimo metinėms, medžiaga.

Kraitinė skrynia. Medis, polichrominė tapyba. XIX a. II p., Anykščių r. A. Baltėno nuotr.
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Kraitinių skrynių specifika. Skrynios –  
vieni iš puošniausių ir meniškiausių baldų audi-
niams ir drabužiams laikyti, kraičiui krauti. Etnolo-
gė Elvyra Usačiovaitė išskiria ir apeiginę kraitinės 
skrynios funkciją: „Lietuvių tradicinėje kultūroje 
kraitinė skrynia nebuvo vienareikšmės paskirties 
daiktas. Be utilitarinės (kraičio laikymo ir perve-
žimo), be dekoratyvinės (taikomojo meno), skryniai 
dar būdavo suteikiamos simbolinė ir apeiginė funk-
cijos. Nuotakos kraičio išvežimą iš tėvų namų ir jo 
sutikimą jaunojo pusėje lydėjo vestuvių apeigos, 
kurių metu skrynia (arba skrynios) tapdavo repre-
zentaciniu baldu – merginos darbštumo ir turtingu-
mo simboliu“9 

Pasirodo, kad nuotakos atsiskyrimas nuo savo 
namų dievybių ir gimtosios aplinkos yra senos kilmės 
apeiginių veiksmų liekanos. 

Norint papuošti skrynias, būdavo dekoruo-
jama jų priekinė plokštuma: „puošniausiai lietuvių 
liaudis dekoravo baldus (skrynias, kuparus ir spin-
tas), ypač jų priekinę plokštumą. Skrynios ir kuparo 
antvožo bei galų ornamentas dažniausiai yra papras-
tesnis, tačiau panašus į priekinės plokštumos orna-
mentą“10 . Skrynia – „baldas <...> buvo iš lentų sukalta 
stačiakampė 60–70 cm aukščio, 1–1,2 m ilgio ir 50–70 
cm pločio dėžė su lygiu antvožu ir pakojomis“11 . Ku-
paras – „skrynia su gaubtu antvožu. <...> apačioje 
buvo prikalamos stačiakampės kojelės, galuose – ge-
ležinės rankenos, priekyje – apyraktė“12 

Iki XVIII a. pabaigos jaunamarčių kraičiai 
(audiniai) buvo laikomi kraitkubiliuose, kraitloviuose . 

Lietuvos nacionalinio muziejaus Etninės kul-
tūros ir antropologijos rinkinių skyriaus fonduose su-
rinkti duomenys rodo, kad daugiausia skrynios datuo-
jamos XIX a. II p. – XX a. I p., pradžia. 

Ankstyviausios kraitinės skrynios datuoja-
mos XVIII a. pabaiga, kai tik prasidėjo jų puošyba 
polichromine tapyba, iš pat pradžių – gana primityvia 
su primityviais piešiniais. Lietuvos nacionaliniame 
muziejuje kraitinės skrynios (kaip ir etnografiniai pie-
šiniai) pradėtos rinkti nuo 1948 metų, pirmųjų etno-
grafinių ekspedicijų; rinkiniai pildomi iki šių dienų. 
Kelios kraitinės skrynios yra iš Stepono Batoro etno-
grafijos muziejaus (iš Rytų Lietuvos, 1935 m.).

Apie 90 proc. skrynių ornamentuotos. Or-

9 Usačiovaitė, Elvyra. Lietuvių liaudies ornamentai. 
Valstiečių baldų puošybos ir simbolikos bruožai. Vilnius: 
Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1998, p. 51.

10 Keturka, Alfonsas. Spalva lietuvių liaudies baldų puošy-
boje. Skrynios. Kuparai. Spintos. Vilnius: Mokslas, 1987, 
p. 18.

11 Lietuvių etnografijos enciklopedinis žodynas. Vilnius: 
Lietuvos nacionalinis muziejus, 2015, p. 260.

12 Ibid., p. 147.

namentika dvejopa: tapyba ir štampavimas. Vyrauja 
polichromine tapyba puoštos skrynios. Tarp ištapy-
tų skrynių dažniausi organiniai – augaliniai floristi-
niai – motyvai. 

Kraitinių skrynių konstrukcija ir forma lėmė, 
kad buvo dekoruojama priekinė lenta, priekinė plokš-
tuma, kuri būdavo nudažoma, o vėliau ir ištapoma 
pasitelkiant polichrominę tapybą. Pasirodo, kad „ta-
pytame ornamente geriausiai atsiskleidžia liaudies 
meistro įgūdžiai, emocijos, estetikos pojūtis. Toks 
ornamentas turi labai savitų bruožų, padeda atsekti 
giliausias liaudies meno tradicijas“13. Beje, „polichro-
miniu ornamentu puoštas skrynias galima suskirstyti 
į dvi grupes: vienspalvio ir laukais suskirstyto fo-
no“14. Aukštaitijos skryniose ir kuparuose  – tridalės 
kompozicijos. Kuparų apkaustai sukuria tris plotus, 
tris dalis . 

Iš viso Lietuvos nacionalinio muziejaus Etni-
nės kultūros ir antropologijos rinkinių skyriaus fon-
duose saugoma 140 kraičio skrynių, iš jų 25 kraitinės 
skrynios ir 2 kuparai, puošti paukščių motyvu / or-
namentu (dažniausiai naudojami visi puošybos būdai 
arba bent keli iš jų), tai yra 35 proc. nuo viso skrynių 
skaičiaus.

Etnografiniuose piešiniuose įamžinami 
per etnografines ekspedicijas užfiksuoti vertinges-
ni etnografiniai objektai, kurie negalėjo patekti į 
muziejaus saugyklas: pirmiausia kraitinės skrynios, 
kuparai, spintos, taip pat namų apyvokos daiktai, 
įrankiai, kita. Kraitinės skrynios ir kuparai sudaro 
25 proc. visų piešinių.

Prieš pradedant analizuoti paukščių simboli-
ką kraitinių skrynių puošyboje, reikia pristatyti liau-
dies ornamentikos specifiką.

Liaudies meno ir liaudiškos ornamentikos 
specifika 

Pradedant XVIII a., liaudies meno meistrai 
stengėsi pirmiausia kurti funkcionalius, valstiečių 
kasdienybėje naudojamus buities reikmenis, įrankius.

Ilgainiui ir estetinė liaudies meno dirbinių 
vertė, profesionalėjant jų atlikimui, pradėjo augti: 
„nagingų, talentingų liaudies meistrų sukurti darbai 
buvo skirti vietos bendruomenės buitiniams ir es-
tetiniams poreikiams tenkinti. Tai statiniai, įvairūs 
dirbiniai iš medžio, baldai, audiniai, drabužiai, ke-
ramika, skulptūra, tapyba. Mediniai daiktai, XVIII 
a. pabaigoje–XX a. pradžioje naudoti kaimo žmo-
gaus buityje, nebuvo ne tik patogūs, bet ir gražūs 
<...>. Daugelis meistrų karta iš kartos šlifavo, tobu-

13 Keturka, Alfonsas. Spalva balduose. Spalva lietuvių liau-
dies..., p. 22.

14 Ibid.
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lino menines formas, o gamybos įgūdžius, estetinę 
atmintį karta kartai perduodavo tiesiogiai <...>“15 .

Dailininkas, menotyrininkas Juzefas Per-
kovskis išskyrė kelis ornamentų tipus: 1. geometri-
nius ornamentus (paprasčiausius ir galbūt seniausius), 
2. dangaus kūnų, 3. augalinius, 4. figūrinius, 5. religi-
nius16. Šiuo atveju paukščių ornamentas būtų priskir-
tinas prie figūrinių. 

Menotyrininkas Paulius Galaunė išskyrė 
geometrinius, augalinius ir gyvūninius ornamentus, 
pristatydamas tris liaudies meno bruožus: konstruk-
tyviškumą, dekoratyviškumą ir ornamentiškumą17: 
„ornamentinis dekoravimas yra vienas iš seniausių 
būdų žmogaus buičiai puošti. <...> Vienur ornamen-
tą sudaro įvairios geometrinės linijos ir formos, iš 
kurių išsirutuliojo vadinamasis geometrinis orna-
mentas, kitur ryškios augalijos motyvų kombina-
cijos – tai augalinis ornamentas, arba gyvulių ir 
paukščių motyvai – tai gyvūninis ornamentas. Daž-
nai ornamento kompozicijoje buvo vaizduojami ir 

15 Bernotaitė-Beliauskienė, Dalia, Kuodienė, Marija, 
Ūdraitė, Irena. Lietuvių liaudies menas – gyvybinga am-
žių tradicija. Iš tėvelio kiemo, iš motulės skrynių. Lietuvių 
liaudies menas. Parodos katalogas. Vilnius: Lietuvos 
dailės muziejus, 2009, p. 72.

16 Perkovskis, Juzefas. Žemaičių liaudies ornamentas: forma 
ir simbolika. Vilniaus: Vilniaus dailės akademijos leidy-
kla, 1999. 

17 Galaunė, Paulius. Lietuvių liaudies menas. Kaunas, 1930, 
p. 12.

dangaus kūnai, visatos šviesuliai <...>“18 .
Tad ornamentai gali būti geometriniai, auga-

liniai, gyvūniniai (zoomorfiniai). Kalbant apie kraiti-
nes skrynias, „Aukštaitijos ir Žemaitijos polichromi-
nėje tapyboje, greta augalinio ornamento, pasitaiko ir 
paukščių motyvas19“. 

Kraitinių skrynių ornamentas, kaip jau mi-
nėta, „visų pirma derinamas prie baldo formos. Jeigu 
skrynios viršutinė dalis platesnė už apatinę, paprastai 
jos priekinėje plokštumoje įkomponuojamas platėjan-
tis į viršų ornamentas. <...> Ornamento kompozicija 
priklauso ir nuo skrynios ar kuparo spalvos. Tapybi-
nių skrynių paviršius, kuriame komponuojamas įvai-
riaspalvis ornamentas, ne visada vienspalvis“. Kalbant 
apie zoomorfinį – šiuo atveju paukščių – ornamentą, 
„gyvūnų, o ypač paukščių (kartais ir buitinių daiktų), 
motyvai ornamento kompozicijoje turėjo ne vien de-
koratyvinę, bet dažnai ir simbolinę reikšmę“20 .

Apskritai dažnai yra sunku nustatyti ir auga-
lų, ir paukščių rūšį puošybiniame ornamente: „liau-
dies menininkas nesiekia gamtos formų tikslumo, o 
savaip jas apibendrina ir stilizuoja“21 .

18 Keturka, Alfonsas. Spalva lietuvių liaudies..., p. 16.
19 Čerbulėnas K. Lietuvių liaudies tradicinių gyvenamųjų 

pastatų genezės klausimai. – Kn.: Lietuvos TSR architek-
tūros klausimai. K., 1960, T. 1.

20 Keturka, Alfonsas. Spalva lietuvių liaudies ..., p. 60.
21 Gasiūnas,Vladas. Augalo vazoje motyvas. Liaudies meno 

savitumas. Kaunas: Šviesa, 1984, p. 37.

Kraitinės skrynios spalvotas etnografinis piešinys. Guašas, teptukas, popierius, piešimas. Piešė M. Rimkevičiūtė, 1959 m., 
Anykščių r., Piktagalių k. Skenavo O. Gaidamavičiūtė 
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Paukščių paminėjimai ir funkcinės rolės 
Baltų religijos ir mitologijos šaltiniuose 

Šioje dalyje dėl bendresnio konteksto bus pri-
statyti paukščių, kurių atvaizdai pasitelkiami skrynių 
puošybai, funkciniai vaidmenys remiantis Baltų re-
ligijos ir mitologijos šaltiniais (Norberto Vėliaus su-
darytais, Mokslo ir enciklopedijų leidyklos išleistais 
I–IV tomais). Skrynioms puošti, tiksliau – aukštaičių 
skrynioms, dažnai buvo pasirinkti vištų – gaidžio ir 
vištos, taip pat gandro simboliai. 

Šiame skyriuje remiamasi XVI a. istoriko 
Luko Davido, XVII a. šaltinių pateikėjų J. Stryjkov-
skio ir M. Pretorijaus pateikiamais faktais. Jie sukau-
pė duomenų ir apie materialiąją, ir apie dvasinę lietu-
vių kultūrą. 

Paukščių svarbą lietuvių pasaulėjautai rodo 
ir tai, kad lietuviai turėjo ir paukščių dievus. Pasak 
Gintaro Beresnevičiaus, „1582 m. Motiejus Stryj-
kovskis paskelbė „Lenkijos, Lietuvos, Žemaičių ir 
visos Rusijos kroniką“, kurioje, be kita ko, pateikė 
šešiolikos „lietuvių ir žemaičių“ dievų vardus. Die-
vai parinkti gan atsitiktinai, tvarkos jame nėra, tačiau 
daugelis dievavardžių atrodo patikimi, išskyrus Dzi-
dzis Lado, atsiradusį greičiausiai per nesusipratimą, ir 
nelabai aiškų paukščių globėją Swieczpunscynis (gal 
„Šventpaukštinis“?)22“.

XVI–XVII a. italų kilmės lenkų kronikinin-
ko Aleksandro Guagninio (lenk . Alexander Gwa-
gnin, lot . Alexander Gwagninus) teigimu, „taigi turė-
jo dar kitus tris dievus, vieną iš jų savo kalba vadino 
Viršaičiu (Wurschajto), kurį didžiai gerbė kaip kil-
nojamojo turto dievą. Arklius, jaučius, karves, avis, 
ožkas, kiaules ir kitus galvijus jo globai patikėdavo. 
O kitą vadino Svaibratu (Schnejbrato), jį šlovino už 
žąsų, vištų, ančių, fazanų, karvelių ir kitų naminių 
paukščių globą“ (BRMŠ II, 491–492). 

Įvairiapusiškiausiai paukščių funkcijas iša-
nalizavo etnografams žinomas M. Pretorijus. Jo liu-
dijimai patikimi, nekartojami kiti istoriografai. Jonas 
Dlugošas „Lenkijos istorijoje“ mini, kad „gyvatės ir 
žalčiai dažnai gyveno tiktai tų žmonių namuose, ku-
riuose juos lakino pienu ir kaip permaldavimo aukas 
aukojo jiems gaidžius“ (BRMŠ I, 248). Tad šiuo atve-
ju gaidys yra kaip ir permaldavimo aukos simbolis. 

Labai įdomių liudijimų apie baltų genčių, 
ypač prūsų, garbintas atskiras paukščių rūšis patei-
kia XVI amžiaus vokiečių istorikas, senovės Prūsijos 
mokslinės istoriografijos pradininkas Lukas Davidas 
(Lucas David, apie 1503–1583). 1583 m. parašytame 
veikale „Prūsijos kronika“ (Preussische Chronik), ap-

22 Beresnevičius, Gintaras. Lietuvių religija ir mitologija. 
Liaudies kultūra, Mokslo darbai, 2014, Nr. 2, p. 21.

tardamas XVI a. prūsų garbintų dievų panteoną, jis 
mini ir su naminiais (vištomis, žąsimis), ir su lauki-
niais paukščiais (pelėdomis, gandrais) susijusius ti-
kėjimus, papročius, prietarus. L. Davidas teigia, kad 
prūsai vištų karkimą siejo su dvasiomis, tiksliau su jų 
regėjimu: „Jeigu karkia višta, tai jie kalba, kad jos regi 
dvasią, kuri čia esanti ir norinti būti prie žmonių“23 . 

XVI a. istorikas, bibliografas, religijotyrinin-
kas, protestantų polemistas, pedagogas Jonas Lasickis 
(Jan Łasicki, apie 1534 – po 1599) veikale „Apie že-
maičių, kitų sarmatų bei netikrų krikščionių dievus“ 
1582 m. pateikia autentiškų duomenų apie gaidžių au-
kojimą: „Kirnis globoja prie paežerėje stovinčios tvir-
tovės augančias vyšnias. Norėdami jį permaldauti, jie 
papjautus gaidžius sumeta tarp vyšnių ir prismaigsto 
ten degančių vaškinių žvakių“ (BRMŠ II, 594)24 . 

R. Balsys, aptardamas aukojimus prie van-
dens ir per vandenį, cituodamas Vilniaus jėzuitų ko-
legijos ataskaitą, taip pat J. Lasickį, M. Stryjkovskį, 
teigia, kad upės dievui vištos būdavo aukojamos ant 
upės kranto siekiant jį permaldauti (Vilniaus jėzuitų 
kolegijos ataskaita).

Etnologės Dalios Senvaitytės pastebėjimu, 
„gaidys gali būti apskritai ugnies dievybei skirta 
auka. Gaidys, kaip teigia M. Pretorijus, buvo aukoja-
mas ir kreipiantis į Gabjaują kūlės pabaigtuvėse“ 25 . 
Gaidžio aukojimas kūlės pabaigtuvėse paliudytas ir 
kitų šaltinių. Gaidys aukotas ir Dimstipačiui bei Že-
mininkui (A. J. Greimo nuomone, Žemininkas – tai 
kitas Dimstipačio vardas). Lietuviai aukojo gaidį ir 
pradėdami mūryti krosnį.

XV a. lenkų kronikininkas, istorikas ir diplo-
matas J. Dlugošas XIV a. pr. nurodo, kad namuose 
laikomoms gyvatėms ir žalčiams lietuviai kaip per-
maldavimo aukas aukojo gaidžius. Užkalbėjimuose 
nuo gyvatės įkandimo ugnis yra izomorfiška gaidžio 
kraujui (LTR 3961).

Trečiame Baltų religijos ir mitologijos tome 
daugelyje vietų kalbama apie vištos / gaidžio auką 
gimtuvių, krikštynų, vestuvių papročiuose. R. Balsio 
pastebėjimu, „tikėtina, kad su Žemynos ar Laimos pa-
gerbimu, nors jos šiame epizode ir neminimos, susijęs 
M. Pretorijaus aprašytas ritualinis vištos valgymas 
krikštynų metu“26 . 

23 Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai. T. 2. Vilnius: 
Mokslų ir enciklopedijų leidykla, 2001, p. 301.

24 Balsys, Rimantas. Lietuvių ir prūsų religinė elgsena: 
aukojimai, draudimai, teofanijos. Vilnius: Klaipėdos 
universiteto leidykla, 2017, p. 24–25.

25 Senvaitytė, Dalia. Mitologinės Kirnio interpretacijos. 
Liaudies kultūra, 2002 / 6 (87), p. 9.

26 Balsys, Rimantas. Gaidžio (vištos) aukojimo refleksijos 
gimtuvių, krikštynų, vestuvių ir įkurtuvių papročiuose. 
Žiemgala. 2021 / 1, p. 10.
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Matas Pretorijus (Matthäus Prätorius, Ma-
tthaeus Praetorius, 1635–1704) – vienas žymiausių 
Lietuvos vakarinių žemių (Žemaitijos, Nemuno že-
mupio, Klaipėdos apskrities) ir Prūsijos istorikų, isto-
riografų, etnografų, mitologų. M. Pretorijaus veikale 
„Prūsijos įdomybės, arba Prūsijos regykla“ (XVII a. 
II pusė) postuluojamas ir gaidžio bei vištos šventu-
mas, jų svarba įkurtuvėse: „Šitaip dar dabar nadru-
viai laiko šventais gaidį ir vištą ir juos pirmus įleidžia 
į namą per įkurtuves (Inkurtuwen) arba savo namų 
pašventinimą. Juos jie, aišku, gerai penės. Jų ne tik 
neleidžia skriausti, bet ir nepjauna bei nevalgo. Bet 
dėl to jie dar nelaikomi dievais. Tarp šventų dalykų 
irgi būta skirtumo, nes vienas buvo garbinamas la-
biau negu kitas; kai kurie būdavo garbinami atskirų 
žmonių, o kiti – visų (tokie buvo tik žalčiai ir pelėdos, 
iš dalies briedis), tą patvirtina ir Motiejus Mechovie-
tis“ (BRMŠ III, 266). 

Pasirodo, kad M. Strijkovskis užsimena, jog 
įvairių spalvų vištos – baltos, juodos, raibos ir kito-
kios – būdavo aukojamos lietaus dievui Lietuvoniui 
(Lituwanis) prašant lietaus27. Dėl margų gyvūnų – 
šiuo atveju vištų – Lidija Nevskaja pabrėžia, kad „mi-
tologiniu atžvilgiu funkcionališkesni ir ambivalentiš-
kesni yra  g a i d y s  ir  v i š t a. <...> Margumas yra 
neatskiriama gaidžio ir vištos savybė baltų ir slavų 
kalbinėje sampratoje“28 . 

Paukščio simbolika kraitinėse skryniose 
pagal Lietuvos etnografinius regionus bei 
paukščių vaizdavimo ir komponavimo 
stilistika

Lietuvos nacionalinio muziejaus Etninės kul-
tūros ir antropologijos rinkinių skyriuje yra 30 skry-
nių ir kuparų su paukščių įvaizdžiais iš dviejų etno-
grafinių regionų: Žemaitijos ir Aukštaitijos. 

Kraitinėse skryniose ir kuparuose iš Žemai-
tijos (Kretingos r., Klaipėdos r., Mažeikių r., Skuodo 
r., Plungės r., kt.) paukščiai dažnai yra kompozicijos, 
dažniausiai augalinės, dalis, dažniausiai tapomi tomis 
pačiomis spalvomis kaip ir augalas, gėlė. Šiuo atveju 
yra gana sudėtinga atpažinti rūšinę paukščių „tapa-
tybę“. Galima dar paminėti vieną štampavimu deko-
ruotą žemaitišką (Mažeikių r.; LNM EM 13687) mė-
lynų tonų skrynią su paukščio (balandžio) simboliu 
(paukštis – centrinėje skrynios dalyje). 

Priešingai negu skryniose iš Žemaitijos, 
aukštaitiškų skrynių puošyboje dažniausiai atpažįsta-
ma rūšinė paukščių tapatybė: tai dažniausiai vištų –  

27 Ibid., p. 25.
28 Nevskaja, Lidija. Margumas – chtoniškų gyvūnų atribu-

tas . Senovės baltų kultūra, 1999, Nr. 5, p. 344. 

gaidžio ir vištos – abipus augalo kompozicija (LNM 
EM 12931, LNM EM 16265), kurią dažnai papildo ir 
gandras ar gandrų pora (3246). Gandrai gali būti ant 
skrynių paliekami ir vieni. 

R. Balsio manymu, „XV–XVII amžiaus 
rašytiniuose šaltiniuose užfiksuoti duomenys rodo, 
kad gaidžiai / vištos lyginant su kitais gyvūnais au-
kojami kur kas gausiau ir dažniau. Matyt, dėl to ir 
tikslų spektras labai platus – nuo atskiros kultūros 
(pavyzdžiui, javų) derlingumo ar kurios nors veislės 
gyvulių gausos užtikrinimo iki viso ūkio sėkmės, 
klestėjimo; nuo prašymo sergėti žmogų iki siekio 
permaldauti visų dievų pyktį. Bet kuriuo atveju au-
kojimo tikslas / tikslai bemaž visuomet koreliuoja su 
dievybės, kuriai aukojama, funkcijomis (globojama 
sfera). Ilgainiui gaidys / višta – ne tik įvairių kalen-
dorinių švenčių, bet ir gimtuvių, krikštynų, vestu-
vių, <...> taip pat laidotuvių ir mirusiųjų atminų ap-
eiginis patiekalas“29 . 

D. Senvaitytės pastebėjimu, „gaidys, višta 
apskritai buvo vienos iš populiariausių aukų. Pavyz-
džiui, M. Stryjkowskis XVI a. nurodė, kad gaidžiai 
buvo aukojami ir Prakorimui (Prokorimus), Chau-
rirari’ui, Sutvarui (Sotwaros), Šeimos dievui (Seimi 
Dewos), Didžiajam Ladui (Dzidzis Lado) ir dievui 
Gulbiui (Gulbi Dziewos). Gali tad būti, kad gaidžio 
auka nebuvo specifinė, skirta kuriam nors konkre-
čiam dievui, taigi šito argumento tektų atsisakyti“.

Pasak etnologo Rimanto Balsio, gaidžio „au-
kojimo refleksijų randame dar ir XX amžiuje. E. Du-
laitienės-Glemžaitės žiniomis, gaidys geriausiai iš 
visų gyvų sutvėrimų jaučia velnią, ir, jį pamatęs, tuo-
jau puola. Šis tikėjimas, manoma, radosi iš kito tikėji-
mo – esą maži velniukai penimi gaidžio skiauterėmis, 
todėl gaidžiai tuos velnius dabar ir gaudo“30 .

R. Balsys daro svarbią išvadą, kad „tikėtina, 
jog ilgainiui aukojimo tradiciją pakeitė užkeikimai, 
užkalbėjimai, bet gaidys juose išliko“31 .

Keliose skryniose vaizduojami spalvingi 
(žalsvų, gelsvų spalvų) paukščiai (LNM EM 16626, 
LNM EM 15874, LNM EM 6711), kurių rūšinę ta-
patybę sunku nustatyti, jie primena egzotiškesnius 
paukščius – žalvarnius, volunges arba net papūgas, 
kurios, matyt, XIX a. būdavo auginamos ir dvaruose.

Pasirodo, kad skirtinguose Lietuvos etnogra-
finiuose regionuose paukščiai buvo vaizduojami taip 
pat skirtingai: „Aukštaitijoje baldų augaliniai motyvai 
yra grakštūs, smulkūs, labai grafiški, žaismingų plo-
nų linijų. Žemaitijos baldų augaliniuose motyvuose 
dominuoja lapai (išskyrus laukų sistemos skrynias), 

29  Ibid.
30 Ibid., p. 22. 
31 Ibid..
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Suvalkijoje išryškinami spalvingi žiedai“32 . 
Kaip pastebi muziejininkė, dailėtyrininkė 

Akvilė Mikėnaitė, „paukščiai simbolizuodavo derlin-
gumą, vaisingumą, šeimyninę laimę. Šeimos židinio 
saugotojais laikomi gandras, gaidys, višta – sykiu jie 
buvo ir šeimos padidėjimo skelbėjai“33 . 

A. Mikėnaitė patvirtina ir mano pastebė-
jimą, kad „gandro, vištos, gaidžio motyvai plačiai 
buvo paplitę Aukštaitijos skrynių, indaujų dekore. 
Pagal senovės tikėjimą gandrai – šventi paukščiai, 
nešantys sodybai gerovę. Gandralizdžiai sudarė ne-
atsiejamą senosios lietuviškos sodybos dalį. Gandrai 
buvo ypatingai globojami ir saugomi. K. Čerbulė-
nas užrašė tokį kreipinį: „O tu, gandreli, saugok ir 
pildyk mano skrynelę, kaip saugai ir krauni savo 
lizdelį“ (Paberžės vls., Biržų aps.). <...> Ant baldų 
retkarčiais aptinkami pavaizduoti ir kitokie paukš-
čiai, pvz., antys. Pamėgimas tapyti gėles su paukš-
čiais daugiausia buvo paplitęs aukštaičių ir žemaičių 
skrynių puošyboje. <...>“34 

Istoriografas L. Davidas gandrus įvardija kaip 
šventuosius paukščius, kurių paliesti nevalia: „Jie 
taip pat neliečia gandrų, bet ne tik todėl, kad jie yra 
nekenksmingi paukščiai, ir, be to, naikina visokius 
parazitus, kaip varles, gyvates, rupūžes ir panašiai, 
kuriomis jie minta, bet ir todėl, kad kai jie išskrendą į 
kitus kraštus, ten jie esą žmonės. Todėl jie vengia juos 
užmušti, nes nenorėtų užmušti ir nužudyti žmogaus 
paukščio pavidalu“35 .

Kaip jau buvo minėta įvade, LNM praktiš-
kai neaptikta kraitinių skrynių / kuparų su paukščių 
įvaizdžiu iš Suvalkijos ir Dzūkijos. Kaip išimtį gali-
ma paminėti vieną dvispalvę (mėlyni ir raudoni tonai) 
skrynią iš Šakių rajono, kurios vidurinėje dalyje išta-
pytas dvigalvis erelis – Prūsijos karalystės simbolis 
(LNM EM 16226).

Etnografiniuose piešiniuose – šiuo atveju iš 
Žemaitijos etnografinio regiono (Kelmės, Skuodo r.) – 
aptinkamas dvigalvio erelio motyvas. Vadinasi, skry-
nios su šiuo motyvu buvo paplitusios ir Žemaitijoje, ir 
Suvalkijoje. Pvz., etnografiniame skrynios (LNM EI 
1464 / 2) iš Kelmės rajono viršaus piešinyje mėlyna-
me fone centre stačiakampio formoje įkomponuotas 
dvigalvis erelis.

Lietuvos nacionalinio muziejaus Etni-
nės kultūros ir antropologijos rinkinių sky-
riuje saugoma 14 skrynių iš Aukštaitijos. 
Aukštaitiškose skryniose paukščiai vaizduojami –  

32 Keturka, Alfonsas. Spalva balduose. Spalva lietuvių liau-
dies mene. Vilnius: Vaga, 1988, p. 33.

33 Mikėnaitė, Akvilė. Lietuvių liaudies baldai. Vilnius: 
Lietuvos dailės muziejus, 1992, p. 25.

34 Ibid.
35 Ibid., p. 301.

tapomi – gana tikroviškai, realistiškai, paren-
kant tam tikrai paukščių rūšiai būdingą formą ir 
spalvas. Atpažįstama vištų – gaidžio ir vištos –  
pora, taip pat baltieji gandrai, kurie kartais vaizduo-
jami kartu (vištos ir gandrai), o kartais  – atskirai. 
Keliose aukštaitiškose skryniose (LNM EM 16268, 
LNM EM 16265) vaizduojami juodi gaidžiai. Kuo 
specifinė juodo gaidžio simbolika? Pasak V. Krė-
vės-Mickevičiaus „Mūsų tautosakoje“ pateikiamo 
liudijimo, „jeigu septynių metų juodas gaidys pa-
dės raudoną kiaušinį, ir žmogus tą kiaušinį radęs, 
po pažastim jį nešiodamas duos jam išsiperėti, tai iš 
to kiaušinio išsikals aitvaras. Jis užaugęs ir penimas 
neš naktimis šeimininkui visokį lobį. (Liet. pas., I, 
126 p.)“ (Mūsų tautosaka, 1931, 110). Juodas gaidys 
šiuo atveju perima aitvaro funkcijas ir reprezentuoja 
gausą, turtus. 

Gandrai aukštaičių skryniose, matyt, taip pat 
reprezentuoja gausą ir vaisingumą. Pasak „Mūsų tau-
tosakos“, „gužas neša laimę tam žmogui, kurio na-
muose jis peri. Pirmais metais jis išlėkdamas palieka 
kaip atsidėkojimo ženklą plunksną, antrais – kiaušinį, 
o trečiais – vaiką. (T. Žd., I, 335 p.)“ (Mūsų tautosa-
ka, 1931, 72). P. Dundulienė gandrų semantiką sieja 
su saule: „Lietuvių liaudies mene gandras dažniausiai 
vaizduojamas su saule ar mėnuliu“36 . 

Ir aukštaitiškose, ir žemaitiškose skryniose 
laikomasi tos pačios kompozicinės schemos: paukščiai 
vaizduojami dažniausiai poromis, pagal veidrodinę 
kompoziciją – vienas priešais kitą. Visai nėra svarbu, 
ar tai realistiškai vaizduojamų atpažįstamų paukščių 
pora (gaidys ir višta, du gaidžiai, du gandrai), ar du 
stilizuoti paukščiai, kurių rūšinę tapatybę sunku įvar-
dyti. Svarbi šiuo atveju paukščių panašumo – dvyniš-
kumo – idėja. 

A. Guagninis teigia, kad „Žemaitijos kaimie-
čiai kiekvienais metais spalio mėnesio pabaigoje, su-
doroję derlių, švenčia pagonišku papročiu tokią šven-
tę. Į tam tikrą vietą, skirtą puotavimui ir aukojimams, 
susirenka visi su žmonomis, vaikais ir tarnais. Stalą 
apkreikia šienu, ant jo padeda duonos, o iš abiejų duo-
nos pusių stato du indus alaus. Paskui atveda jautuką, 
paršą ir kiaulę, gaidį ir vištą ir kitokių naminių gy-
vulių – po patiną ir patelę. Juos pagonišku papročiu 
užmuša ir šitaip aukoja“37 . 

A. Guagninis kalba ir apie dievo Žeminin-
ko (Ziemnikowi) garbinimą, ir aukas jam, tarp jų – ir 
paukščių aukas: „Šeimininkai, suėję su žmonomis, su 
vaikais ir tarnais, apkreikia stalą šienu arba staltiese 

36 Dundulienė, Pranė. Paukščiai senuosiuose lietuvių tikė-
jimuose ir mene. Vilnius: LTSR aukštojo ir specialiojo 
vidurinio mokslo ministerija, 1982, p. 17.

37 Ibid., p. 474.
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užtiesia, priraiko duonos ir pastato keturis kaušus 
alaus, paskui atsiveda veršį ir telyčią, aviną ir avelę, 
ožį ir ožką, kiekvieno gyvulio po patiną ir patelę, taip 
pat ir paukščių38 porelę“39 . 

P. Dundulienė užsimena, kad „lietuvių dailėje 
su Gyvybės medžiu siejama ir dieviškųjų dvynių idė-
ja. <...> Lietuvių, kaip ir latvių, dvyniškumas susietas 
su vaisingumo gyvybe <...>40“.

Paukščių simbolika LNM kraitinių skrynių 
etnografiniuose piešiniuose 

Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus Etni-
nės kultūros ir antropologijos rinkinių skyriuje su-
kaupti etnografiniai piešiniai į muziejų pateko po 
etnografinių ekspedicijų, kurios buvo vykdytos Lietu-
vos nacionalinio muziejaus 1948–1960 metais.

Peržvelgus dalį suinventorintų Lietuvos na-
cionalinio muziejaus Etnografinių piešinių rinkinio 
eksponatų, paaiškėjo, kad iš jų tik 31-ame kraitinių 
skrynių bei kuparų piešinyje aptiktas paukščio mo-
tyvas. Piešiniai atlikti eskizavimo pieštuku technika, 
vėliau nutapyti guašu stengiantis kuo tiksliau perteik-
ti per etnografines ekspedicijas užfiksuotas skrynias. 
Daugiau dėmesio šiame tyrime kreipiau į EMIK šifro 
3100–3199 etnografinius piešinius, tarp kurių tik 21-
ame kraitinių skrynių piešinyje buvo rastas paukščio 
motyvas. 

Etnografinių piešinių autoriai nebuvo žymūs 
dailininkai, tarp jų – Vilniaus dailės akademijos (tuo-
metinio Vilniaus dailės instituto) studentai, dėstytojai.

Kaip rodo etnografiniai piešiniai iš Žemai-
tijos, paukščiai tampa augalinės kompozicijos dali-
mi – jie spalviškai susilieja su augaline tamsesnių 
rudų, juosvų, žalių spalvų kompozicija. Pvz., etno-
grafiniame piešinyje LNM EI 1461 iš Žemaičių Kal-
varijos, Plungės r., rudame fone pagal veidrodinės 
kompozicijos principus vaizduojamas augalas juos-
vai rausvais žiedais ir juosvai rudomis uogomis, 
esantis vazone. Abiejuose augalo pusėse – vienas 
priešais kitą ant lapų tupintys, tiksliau – kiek pakilę 
virš lapų, juodi paukščiai balsvais sparnais. Žino-
ma, šiuo atveju neįmanoma identifikuoti paukščių 
rūšinės tapatybės. 

Tą patį patvirtina koloristiškai (rudas fonas, 
žalsvi augalai) ir stilistiškai (veidrodinė kompozicija, 
paukščiai įkomponuoti ant augalo šakų-lapų) panašūs –  
LNM EI 1457 ir LNM EI 1458 – piešiniai iš Žemaiti-
jos etnografinio regiono. 

38 Tikriausiai turi omenyje naminius paukščius (aut. past.)
39 Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai. T. 2. Vilnius: 

Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 2001, p. 492–493.
40 Dundulienė, Pranė. Gyvybės medis lietuvių mene ir tauto-

sakoje. Vilnius: Šviesa, 1994, p. 60.

Spalviškai ir kompoziciškai panašiame etno-
grafiniame piešinyje iš Žemalės k., Mažeikių r. (LNM 
EI 1455) rudame fone žalsvame vazone, kuriame – 
tulpes ir rožes primenantys augalai, ant šonuose nuta-
pytų augalų vienas priešais kitą tupi žalsvi neaiškios 
rūšinės tapatybės paukščiai. Šiuo atveju rusvai žals-
vas paukščių koloritas susilieja su žalsva vingiuojan-
čių augalų spalva. Tik šis piešinys neįprastas tuo, kad 
apatinėje pusėje abipus vazono pavaizduotos nasrus 
rodančios būtybės, primenančios šunis arba liūtus. 
Veikiausiai tai šunys. Tikėtina, kad ši kompozicija 
buvo kiek replikuota iš dvaro kultūros ikonografijos.

Keliuose kraitinių skrynių etnografiniuose 
piešiniuose iš Žemaitijos vyrauja šviesiai mėlynas – 
žydras – tonas ir kiek ekspresyvesnis paukščių vaiz-
davimas rausvais tonais (LNM EI 1480 / 1, Skuodo 
r.). Tačiau ir šiuo atveju paukščiai nedetalizuojami, o 
priešingai – susilieja su tomis pačiomis spalvomis nu-
tapytais augaliniais motyvais.

Kita vertus, etnografiniuose piešiniuose iš 
Žemaitijos užfiksuota ir akivaizdžiai atpažįstamų 
paukščių, pavyzdžiui, gaidžių ir vištų. Nors ir šiame 
rudo fono skrynios piešinyje juodi paukščiai (dešinė-
je pusėje vienas gaidys, tupintis ant žiedo, kairėje –  
viena priešais kitą ant žiedo atsitūpusios paukštės, 
primenančios vištas) susilieja su juosvai rausvais ir 
gelsvais augalų tonais. LNM saugomose skryniose 
iš Žemaitijos nepavyko aptikti atpažįstamų nami-
nių paukščių – vištų, gaidžių – motyvų, bet ką kita 
rodo ikonografinė medžiaga (LNM EI 1458): vaizde 
iš priekio – fonas šviesiai rudas, ornamentas tapytas, 
per vidurį vazonas, kraštuose gėlių šakelės, ant vienos 
jų tupi dvi juodos vištos, ant kitos – vienas gaidys. Ta-
pyta juoda, balta, geltona, plytine spalvomis. Abipus 
užrakto užrašyta juodai „1863“. Apkaustai pilki. 

Gana neįprastas piešinys iš Žemaitijos su 
žydru fonu (LNM EI 1464/1) iš Sedos r., Žemaičių 
Kalvarijos ap., Gečaičių kaimo. Jo centre – stilizuo-
tas bažnyčios pastatas. Ant bažnyčios bokštų taip pat 
šoniniuose piešinio segmentuose – ant balsvų žiedų 
tupintys balsvi paukščiai.

Kiek neįprastame Žemaitijai etnografinia-
me piešinyje (LNM EI 1478/1) žaliame fone du balti 
paukščiai, veikiausiai balandžiai. Juos galima trak-
tuoti ir kaip meilės simbolį.

Galima paminėti tris kuparų mėlyname fone 
piešinius iš Aukštaitijos. 

Kuparo piešinyje (LNM EI 1497) – žydrame 
fone, centrinėje dalyje – vazone įstatytas augalas, pri-
menantis pasaulio medį, ant kurio šakelių veidrodinės 
kompozicijos principu vienas į kitą žiūrintys balsvai 
rusvi gaidys ir višta. Apkaustų atidalintose dalyse – 
žvaigždžių, o gal žiedų motyvas.
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Kuparo piešinyje (LNM EI 1498) tamsiai mėly-
name fone pavaizduoti iš žalsvai gelsvo ir rausvo vazono 
vingiuojantys stilizuoti augalai, abipus vazono – stili-
zuota gaidžio ir vištos pora. Iš abiejų kuparo šonų – sti-
lizuotas augalo, primenančio žvakę, motyvas. Tad mato-
me, kad kuparų apkaustai sukuria tris plotus, tris dalis. 

Kiek neįprastas etnografinis piešinys LNM EI 
1502 iš Rokiškio r. Taraldžių k.: stilizuoti veidrodinės 
kompozicijos pagrindu nupiešti paukščių kontūriniai 
pavidalai tokių pat spalvų (žalios, rausvos) kaip ir visa 
kompozicija su vazonu ir iš jo išnyrančiais augalais. 
Toks vaizdavimo būdas, kai paukščiai spalviškai susi-
lieja su visa skrynios dekoro kompozicija, artimesnis 
skrynioms iš Žemaitijos.

Beveik visų aukštaitiškų skrynių ir kuparų su 
paukščių įvaizdžiu fonas – šviesesnis negu žemaitiš-
kų, mėlynas, kartais tamsiai mėlynas, kartais žalsvas. 
Tą patį patvirtina ir daiktinė medžiaga, artefaktai. 
Mėlyna – dangaus spalva. 

Kaip teigia Marija Gimbutienė, Deivės Lai-
mos-Dalios „asociacija su antele, gulbe ir avimi lei-
džia spėti, kad jos išsivystymas buvo paralelus graikų 
Atėnei: ir viena, ir kita išsirutuliojo iš priešistorinės 
Deivės Paukštės, bet su lokaliniais charakterio bruo-
žais. Atėnei indoeuropiečių vyriškoji religija uždėjo 
šalmą ant galvos ir pridėjo skydą, tuo tarpu baltų Lai-
ma išliko beveik nepaliesta, ji jokių vyriškų bruožų 
neįsigijo“41 . 

Išvados

Peržiūrėjus skrynias, saugomas Lietuvos na-
cionaliniame muziejuje, taip pat skrynių piešinius, 
paaiškėjo, kad paukščių atvaizdais skrynias linksta-
ma puošti tik dviejuose etnografiniuose regionuose: 
Žemaitijoje ir Aukštaitijoje. 

Seniausios, pasirodo, žemaitiškos skrynios, 
datuojamos XVIII a. pabaiga. Iš 140 LNM Etninės 
kultūros ir antropologijos rinkinių fonduose saugomų 
skrynių, 35 proc. – su paukščių motyvu: 25 kraitinės 
skrynios ir 2 kuparai. Kuparai būdingi Aukštaitijai, 
tad tie keli kuparai – iš Aukštaitijos.

Kraitinių skrynių etnografiniai piešiniai su 
paukščių motyvu papildo daiktinį rinkinį. LNM sau-
gomuose etnografiniuose piešiniuose rasta atpažįsta-
mų gaidžių ir vištų ant kraitinių skrynių. Tad ikono-
grafinė medžiaga papildo artefaktus.

Tyrime atskleista paukščių vaizdavimo puo-
šiant kraitines skrynias prigimtis ir paskirtis, galimos /  
tikėtinos simbolinės prasmės. Kraitinių skrynių puo-
šyba paukščių motyvu yra susijusi su laimingo, tur-
tingo šeimos gyvenimo užtikrinimu. Aukštaitiškose 

41 Ibid., p. 33–34.

skryniose vaizduojami naminiai paukščiai – vištos, 
dažnai gaidys – jų puošyboje siejami su gausos ir tur-
tų semantika, o gandras – taip pat su gausa ir su vai-
singumu.

Apskritai paukščių motyvas / ornamentas 
kraitinėse skryniose neatsiejamas nuo augalinio orna-
mento, yra jo dalis.

Straipsnyje pasitelkiama Baltų religijos ir mi-
tologijos šaltinių medžiaga, minimi paukščiai, ypač 
naminiai, taip pat gandrai, tik patvirtina archajišką 
lietuvių pagarbą paukščiams, pabrėžia paukščio mo-
tyvo, simbolio perėjimo, transformacijos į liaudies 
meno dirbinius svarbą.



32

Literatūra

Balsys, Rimantas. Lietuvių ir prūsų religinė elgsena: aukojimai, draudi-
mai, teofanijos. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2017.

Balsys, Rimantas. Gyvūnai baltų pasaulėjautoje: gaidžio (vištos) aukoji-
mas XV–XVII a. rašytinių šaltinių duomenimis. Gimtasai kraštas. 2020, 
t. 19, p. 21–29.

Balsys, Rimantas. Gaidžio (vištos) aukojimo refleksijos gimtuvių, krikš-
tynų, vestuvių ir įkurtuvių papročiuose. Žiemgala. 2021 / 1, p. 10–15.

Balsys, Rimantas. Gaidys – lobių saugotojas. Vaizdinio kilmė. Praneši-
mo, skaityto 2021 m. spalio 21 d. per LKTI konferenciją, skirtą Gintaro 
Beresnevičiaus 60-osioms gimimo metinėms, medžiaga.

Becker, Udo. Simbolių žodynas. Vilnius: Vaga, 1995.

BRMŠ I – Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai. T. 1. Vilnius: Mokslų ir 
enciklopedijų leidykla, 1996.

BRMŠ II – Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai. T. 2. Vilnius: Mokslų 
ir enciklopedijų leidykla, 2001.

BRMŠ III – Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai, t. 3. Sudarė Norbertas 
Vėlius. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 2003.

Bernotaitė-Beliauskienė, Dalia, Kuodienė, Ūdraitė, Marija Irena. 
Lietuvių liaudies menas – gyvybinga amžių tradicija. Iš tėvelio kiemo, iš 
motulės skrynių. Lietuvių liaudies menas. Parodos katalogas. Vilnius: 
Lietuvos dailės muziejus, 2009.

Douglas, Mary. Natural Symbols. Explorations in Cosmology. London 
and New York: Routledge, 2004.

Dundulienė, Pranė. Paukščiai senuosiuose lietuvių tikėjimuose ir mene . 
Vilnius, 1982.

Dundulienė, Pranė. Gyvybės medis lietuvių mene ir tautosakoje. Vilnius: 
Šviesa, 1994.

Gasiūnas, Vladas. Augalo vazoje motyvas. Liaudies meno savitumas . 
Kaunas: Šviesa, 1984.

Gimbutienė, Marija. Pomirtinio gyvenimo įsivaizdavimas Lietuvoje 
proistoriniais laikais. Gimtasai kraštas. 1942, kn. 5 (sąs. 30).

Gimbutienė, Marija. Senosios Europos deivės ir dievai lietuvių mitologi-
joje. Metmenys, Chicago, 1984, kn. 48.

Gimbutienė, Marija. Senoji Europa. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų 
leidykla, 1997.

Firth, Raymond. Symbols. Public and Private. Ithaca, New York: Corne-
ll University Press, 1975.

Keturka, Alfonsas. Spalva lietuvių liaudies baldų puošyboje. Skrynios, 
kuparai, spintos. Vilnius: Mokslas, 1987.

Keturka, Alfonsas. Spalva balduose. Spalva lietuvių liaudies mene . 
Vilnius: Vaga, 1988.

Kontrimas, Česlovas. Lietuvos geležiniai kryžiai. Vilnius: Mintis, 1991.

Lietuvių etnografijos enciklopedinis žodynas. Vilnius: Lietuvos naciona-
linis muziejus, 2015.

Mikėnaitė, Akvilė. Lietuvių liaudies baldai. Vilnius: Lietuvos dailės 
muziejus, 1992.

Mūsų tautosaka. Red. prof. V. Krėvė Mickevičius. IV t. Kaunas: Hum. 
m. fak. Tautosakos Komisijos leidinys, 1931 metai.

Nevskaja, Lidija. Margumas – chtoniškų gyvūnų atributas. Senovės 
baltų kultūra, 1999, Nr. 5, p. 339–348.

Perkovskis, Juzefas. Žemaičių liaudies ornamentas: forma ir simbolika. 
Vilniaus: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999.

Senvaitytė, Dalia.. Liaudies kultūra, 2002 / 6 (87), p. 6–10.

Usačiovaitė, Elvyra. Lietuvių liaudies ornamentai. Valstiečių baldų 
puošybos ir simbolikos bruožai. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos 
leidykla, 1998.



33

THE SYMBOLISM OF BIRDS IN THE DECORATION 
OF DOWRY CHESTS AND THEIR ETHNOGRAPHIC 
DRAWINGS FROM THE COLLECTIONS OF ETHNIC 
CULTURE AND ANTHROPOLOGY OF NATIONAL 
MUSEUM OF LITHUANIA: THE CONTEXT OF SOURCES 
OF BALTIC RELIGION AND MYTHOLOGY

Onutė Gaidamavičiūtė
National Museum of Lithuania 

Out of 140 dowry chests preserved in the co-
llections of the Ethnic Culture and Anthropology of  
National Museum of Lithuania 35 percent of them are 
with a motif of the bird: 25 dowry chests  and 2 chests 
for storing different things. The assumption that most 
of the dowry chests are from Samogitia and upland 
Lithuania is confirmed. The hypothesis that birds in 
the decoration of Samogitian dowry chests are often 
part of the composition, mostly plants, is confirmed 
as well as that they are usually of the same colours as 
the plant, the flower, and in this case it is rather di-
fficult to recognize the identity and species of birds. 

This is confirmed by the artifacts of the Eth-
nographic Drawings Fund of National Museum of 
Lithuania with some exceptions (30 ethnographic 
drawings on dowry  chest with a bird image out of 
1000). Meanwhile, a slightly more contrasting  de-
coration (brighter, more expressive colours) of the 

dowry chests usually reveals the species of the birds: 
it is usually a composition of plant with chickens – 
rooster and hens – on both sides of the plant, often 
complemented by a pair of storks. 

Chickens, especially roosters, are associated 
with the meaning of abundance and wealth in the de-
coration of the dowry chests, and the stork is also as-
sociated with abundance and fertility. 

Unfortunately, neither National Museum of 
Lithuania nor the LIMIS system was able to detect 
the bird motif on the dowry chests of Suvalkija or 
Dzūkija as well as Lithuania Minor regions. It sho-
uld be mentioned that this is not the final conclusion 
that there were no dowry chest with a bird motif in 
Suvalkija, Dzūkija and Lithuania Minor. This will be 
confirmed or denied by the investigation of the col-
lections preserved at other Lithuanian museums. 
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MUZIEJININKŲ IR KRAŠTOTYRININKŲ 
BENDRADARBIAVIMAS: LAIKO ĮŽVALGOS

Dr. Elvyda Lazauskaitė 
Lietuvos nacionalinis muziejus 
Arsenalo g. 1, Vilnius
elvyda.lazauskaite@lnm.lt

Lietuvos istorijos ir etnografijos muziejaus raštas apie eks-
ponatus, gautus iš Lietuvos kraštotyros draugijos 1981 m. 

Anotacija

 Straipsnyje nagrinėjami etnografinių eks-
ponatų kaupimo ir saugojimo Lietuvos nacionalinia-
me muziejuje klausimai. Aptariami veiksniai, skati-
nę aktyvios visuomenės į(si)traukimą į nacionalinio 
etnografinio rinkinio formavimą, muziejininkų siekis 
išplėsti etnografinės medžiagos rinkimo talkininkų 
tinklą teikiant jiems profesionalią metodinę pagalbą. 
Rašoma apie kraštotyrinės veiklos ištakas ir kraštoty-
rininkų dalyvavimą kaupiant eksponatus muziejams, 
argumentus, kurie skatina kraštotyrininkus perduoti 
eksponatus Lietuvos nacionaliniam muziejui. 

Reikšminiai žodžiai: aktyvi visuomenė, eks-
pedicijos, eksponatai, etnografinė medžiaga, krašto 
muziejai, kraštotyrininkai, Lietuvių mokslo draugija, 
Lietuvos kraštotyros draugija, Lietuvos nacionalinis 
muziejus, muziejininkai, rinkinių komplektavimas.

Įvadas

Lietuvos nacionalinio muziejaus (toliau – 
LNM) Etninės kultūros ir antropologijos rinkinių 
skyriuje sukaupti didžiausi respublikoje lietuvių tra-
dicinės kultūros rinkiniai atspindi verslus, amatus, 
buitį, liaudies tekstilę, valstiečių aprangą, architek-
tūrą, kryždirbystę, paprotinį meną ir šiandieninių 
liaudies meistrų kūrybą. Daiktinius rinkinius papildo 
ikonografinė medžiaga, piešiniai, brėžiniai, fotografi-
jos, etnografiniai aprašai. 

Rinkinio pagrindą sudaro eksponatai, per-
imti iš Lietuvių mokslo draugijos ir Stepono Bato-
ro universiteto Etnografijos muziejaus. Komplek-
tuojant regioniškai, chronologiškai ir tematiškai 
išsamų etnografinės medžiagos rinkinį, padedantį 
visapusiškai pažinti etninės kultūros reiškinius, buvo 
siekiama sukurti kuo platesnį tyrinėjimo tinklą ir 
išsamiai fiksuoti etnografinius objektus, reiškinius. 
Etnografinę medžiagą muziejams kaupė profesinį pa-
sirengimą turintys muziejininkai, jiems talkino kraš-
to istorija besirūpinanti pilietiška visuomenės dalis, 
kraštotyrininkai.
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Materialūs daiktai yra ryškiausi praeities liu-
dininkai, jie suteikia informacijos apie aplinką, kuri 
tuomet supo žmogų. Lietuvos nacionalinio muziejaus 
patirtis telkiant pagalbininkus etnografiniams eks-
ponatams rinkti, etniniam paveldui išsaugoti, istori-
niams, etnografiniams duomenims kaupti ir yra šiame 
straipsnyje pristatomo tyrimo objektas. 

Straipsnio tikslas – aptarti muziejininkų ir 
kraštotyrininkų bendradarbiavimą skatinančius mo-
tyvus, muziejininkų metodinę pagalbą tradicinės 
kultūros objektus renkantiems kraštotyrininkams ir 
kraštotyrininkų surinktos medžiagos reikšmę etninės 
kultūros rinkinių komplektavimui. 

Didžiausia etnografinės medžiagos saugykla 

LNM yra didžiausia etnografinės medžiagos 
saugykla, kurioje šiuo metu yra 63 254 eksponatai. 
Juos papildo etnografinės medžiagos archyvas, 2004 
metais perimtas iš Lietuvos kraštotyros draugijos1 . 
Didžioji dalis etnografinių eksponatų surinkta etno-
grafinėse ekspedicijose, muziejininkų organizuotose 
nuo 1949 metų. Nemažai eksponatų gauta iš privačių 
asmenų ir nuolatinių muziejaus talkininkų2. Ekspona-
tus rinkti padėjo mokslininkai, pedagogai, studentai.

Etnografinių objektų medžiaga, konstrukcija, 
puošyba sudaro galimybę ieškoti etnografinio objekto 
santykio su jį supančia aplinka, gamintoju ir vartoto-
ju, padeda patikimiau nustatyti paplitimo arealą. Lie-
tuvos istorijos instituto etnologai eksponatus muziejui 
rinko kaip šaltinį tradicinei kultūrai pažinti. Muzie-
jinių eksponatų, etnografinės medžiagos rinkimas 
jiems nebuvo savitikslis veiksmas. Jis buvo susijęs su 
mokslinių planų vykdymu ir lmokslinės produkcijos 
lauko tyrimų pagrindu rašymu bei skelbimu3. Lauko 
tyrimų metu aptiktą vertingą etnografinį eksponatą 
etnologai pargabendavo į muziejų; nesant galimybių 
įsigyti, nufotografuodavo, nupiešdavo, apie jo buvimo 
vietą informuodavo muziejininkus. 

Svarbūs muziejaus pagalbininkai buvo aukš-
tųjų mokyklų dėstytojai, organizavę etnografines 
ekspedicijas, vadovavę studentų praktikoms4 arba 
dalyvavę Vilniaus universiteto kraštotyrininkų klubo 

1 F. LNM, ap. 3, b. 259a .
2 Lazauskaitė, Elvyda. Eksponatų rinkimas ir rinkinių 

komplektavimas: laiko korekcijos, Etnografija 28, Vil-
nius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 97.

3 Mardosa, Jonas. Tarp gelbstinčios etnografijos ir etnogra-
fijos gelbėjimo: ateitis praeities perspektyvoje, Etnografija 
28, Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 12.

4 Lazauskaitė, Elvyda. Pranė Dundulienė – etninės kultūros 
vertybių rinkėja, tautos istorijos ir kultūros tyrinėtoja, 
Etnografija 20, Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 
2014, p. 53.

„Ramuva“ (vadovas Venantas Mačiekus) komplek-
sinėse kraštotyros ekspedicijose 1972–1997 metais5 . 
Vienas iš Vilniaus universiteto profesorės Pranės 
Dundulienės vadovaujamų etnografinių ekspedici-
jų uždavinių buvo rinkti daiktus kaip autentiškus 
liaudies materialinės ir dvasinės kultūros šaltinius. 
Ekspedicijose buvo ugdomi studentų etnografinės 
medžiagos rinkimo, mokslinio, muziejinio darbo įgū-
džiai. 

Visuomenės į(si)traukimas 

Kraštotyrininkai savo veikla yra artimiausi 
muziejininkams, nes juos vienus su kitais sieja viena 
svarbiausių veiklos sričių – etnografinės medžiagos 
kaupimas krašto pažinimui, moksliniams tyrinėji-
mams. Kraštotyrininkai į eksponatų rinkimą įsitraukė 
pačiu reikalingiausiu metu – kai trūko profesionalių 
medžiagos rinkėjų, ir talkininkai buvo ypač reikalin-
gi. Ignas Končius rašė, kad gimtąjį kraštą mėgstan-
čių talkininkų išmintingas darbas neleido pražūti be 
pėdsakų brangiems paminklams, atgyventai praeičiai 
pažinti ir jų aiškiems pėdsakams išsaugoti būsimoms 
kartoms6. 

Kraštotyra – savo prigimtimi, krašto isto-
rija ir kultūra besirūpinančios visuomenės sąjūdis, 
prasidėjęs Europoje XVIII a. antroje pusėje, tebegy-
vuojantis ir šiandien. Tai įvairi veikla, apimanti tam 
tikros vietovės gamtos, socialinių reiškinių tyrimą, 
duomenų apie šalies, regiono gamtą, buitį, istoriją, 
kalbą rinkimą. Užrašinėjama tautosaka, kaupiami 
materialiosios kultūros pavyzdžiai. Svarbiausia kraš-
totyrinės veiklos forma yra ekspedicijos ir vietos mu-
ziejų kūrimas: juose sukaupta medžiaga yra pirminis 
krašto tyrimo šaltinis. Visuomenės dalyvavimas ir 
į(si)traukimas yra didelis pastiprinimas kaupiant ir 
išsaugant kultūros paveldą 7 .

 Šiandien kraštotyra įgauna naujų veiklos for-
mų, susijusių su šiuolaikinių technologijų pritaikymu. 

Kaupiamos surinktos medžiagos – tekstų, fotografijų, 
dokumentų – elektroninės saugyklos palengvina jos 
prieigą, panaudojimą ir sklaidą. 

Lietuvoje visuomenės įtraukimo į daiktinių 
eksponatų rinkimą muziejams idėja gimė 1816 me-
tais, kai Vilniaus universitete buvo sudaryta Profeso-
rių komisija, populiarinusi ir koordinavusi kraštoty-

5 Mačiekus, Venantas. Etnografinė medžiaga „Lietuvos 
valsčių“ serijos monografijose, Etnografija 28, Vilnius: 
Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 165.

6 Končius, Ignas. Gimtojo krašto pažinimas, Gimtasai 
kraštas, 1934, 1, p. 6.

7 Prieitis per internetą: https://bendruomeniukrastotyra.lt/ 
[žiūrėta 2022 07 27].
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ros darbą, skelbusi, kad kraštotyrinė medžiaga krašto 
senųjų laikų istorijai yra toks pat svarbus šaltinis kaip 
ir metraščiai ar kronikos8 .

XX a. pradžioje kraštotyros idėją puose-
lėjo dr. Jonas Basanavičius. Pasak jo, kuo daugiau 
bus krašto kultūra ir tradicijomis besidominčių 
visuomenės narių, tuo daugiau medžiagos krašto 
ištyrimui bus surinkta. Basanavičius ne kartą kreipėsi 
į inteligentiją ragindamas rinkti brangius tautos istori-
jai reliktus Tautos muziejui. Lietuvių tauta labai men-
kai ištardyta ir aprašyta, patiems lietuviams šituomi 
darbu neužsiimant. Laimė, dar galima rasti medegos 
dėl supažindinimo mūs su mūsų tauta9. Todėl viena 
iš svarbiausių 1907 metais įkurtos Lietuvių mokslo 
draugijos lietuvių antropologijai ir etnografijai tyri-
nėti (sutrumpintai vadinamos LMD) veiklos krypčių 
buvo neatidėliotinas medžiagos kaupimas ir talkinin-
kų į šį darbą įtraukimas10 . 

Lietuvių mokslo draugiją galima laikyti 
kraštotyros prototipu Lietuvoje11. Draugijos taryba 

8 Dundulienė, Pranė. Etnografijos mokslas Vilniaus univer-
sitete. Vilnius, 1978, p. 12.

9 Basanavičius, Jonas. Rinktiniai raštai, Vilnius: Vaga, 
1970, p. 711.

10 Milius, Vacys. Mokslo draugijos ir lietuvių etnografija . 
Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1993, p. 126.

11 Visuotinė lietuvių enciklopedija X, Vilnius: Mokslo ir 
enciklopedijų leidybos institutas, 2006, p. 723.

per spaudą kreipėsi į žmones ir įvairias organizaci-
jas prašydama rinkti ir siųsti draugijai įvairias senie-
nas, etnografinius aprašus, tautosaką. Šį kreipimąsi 
aktyviai palaikę dvasininkai, teisininkai ir kiti švie-
suoliai Augustinas Janulaitis, Adolfas Sabaliauskas, 
Juozas Tumas-Vaižgantas, Juozapas Žiogas, Matas 
Slančiauskas ir kt.

Tarpukario Lietuvoje sparčiai modernėjant 
kaimui, iškilo dar didesnė būtinybė neatidėliojant 
rinkti ir taip išgelbėti sparčiai naikinamą etnografinę 
medžiagą. 

Kraštotyros draugijų ir muziejų kūrimas 

Kraštotyrinei veiklai skatinti 1927 metais 
buvo įkurta Šiaulių kraštotyros draugija gimtojo kraš-
to istorijai, gamtai, etnografijai ir visuomenės būklei 
tirti. Draugijos veikloje dalyvavo vietos inteligentai, 
buvo įtraukiamos moksleivių, jaunųjų ūkininkų orga-
nizacijos ir šiaip kraštotyros darbo mėgėjai12 . Draugi-
jai vadovavo žinomas to meto kraštotyros entuziastas 
teisininkas Peliksas Bugailiškis, kuriam kraštotyra 
buvo pagrindinis stulpas tautos savitumui, išlikimui ir 
ateičiai. Bugailiškis visa savo esybe įsitraukė į kraš-

12 Bugailiškis, Peliksas. Gyvenimo vieškeliais, Vilnius: 
Vilniaus technikos universiteto spaustuvė, 1994, p. 399.

Žemaitiškumo sargo statulėlę Klemensui Lovčikui įteikia Žemaičių „Alkos“ muziejaus direktorius Stasys Kasparavičius, 
Šilalė, 2012 m.
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totyros veiklą – organizavo etnografinės medžiagos 
rinkimą, ugdė kraštotyrininkus, redagavo kraštotyrai 
skirtą žurnalą Gimtasai kraštas (1934–1944), buvo 
vienas iš muziejų darbo organizatorių. Jį domino 
krašto muziejų darbas, ekspozicijų kūrimas, ekspo-
natų saugojimo sąlygos. Kraštotyros entuziasto ma-
nymu, trūkstant kvalifikuotų muziejų darbuotojų ir 
finansinių išteklių, eksponatų rinkimą galima išplėsti 
tik padedant visuomenei13 . 

XX a. 4 dešimtmečio viduryje Lietuvos pro-
vincijoje veikė 15 kraštotyros muziejų, kurių daugu-
ma priklausė kraštotyros draugijoms14. Kraštotyra 
buvo ypač plėtojama mokyklose, jose kuriami mu-
ziejai: kad mokymas būtų priartintas prie tikrovės, 
o ne tik knyginis ir formalus15. Per Antrąjį pasaulinį 
karą kraštotyrinis darbas nutrūko, tačiau XX a. 3–4 
dešimtmečiais atliktas kraštotyrinės veiklos įdirbis 
nebuvo bevaisis, nes jis padėjo pagrindus tolesnei vei-
klai sovietmečiu. 

Sovietmečiu kraštotyrinė veikla suaktyvėjo 
1961 metais Vilniuje įkūrus LTSR kraštotyros draugi-
ją ir pradėjus steigti jos skyrius rajonuose16. Draugijos 
veikla buvo plėtojama universitetuose, bibliotekose, 
mokyklose, kultūros įstaigose. Į veiklą įsitraukė ne-
mažas būrys kraštotyrinio darbo prasmę supratusių 
inteligentų. Atsinaujino mokyklinės kraštotyros sąjū-
dis, kurį organizavo mokytojai. Kaip liudija to laiko-
tarpio kraštotyrininkų atsiminimai, daugumos tikslas 
buvo įkurti kraštotyros muziejų ar kampelį mokyklo-
je17. Buvo siekiama, kad mokiniai išmoktų ne tik rink-
ti, bet ir kūrybiškai panaudoti kraštotyrinę medžiagą. 
Sovietiniu laikotarpiu kraštotyra buvo ideologizuota, 
skatinta kai kuriuos daiktus (pvz., nagines, klumpes 
ir pan.) rinkti kaip „tamsaus, atsilikusio gyvenimo 
liudininkus“. Tačiau ir „kolūkių istorijomis“ pava-
dintų aprašų puslapiuose sumanesni kraštotyrininkai 
užfiksavo nemažai vertingos etnografinės medžiagos.

 

13 Bugailiškis, Peliksas. Kraštotyros muziejai ir jų užda-
viniai, Gimtasai kraštas, 1935, 3–4(7–8), Šiauliai, p. 
383–388.

14 Mačiulis, Dangiras. Kraštotyros muziejai ir kolektyvinė 
atmintis nepriklausomoje Lietuvoje 1918–1940 m., Lie-
tuvos katalikų mokslo akademijos metraštis 37, Vilnius, 
2013, p. 233.

15 Murka, J[onas]. Muziejus ir mokykla, Gimtasai kraštas, 
1934, 2, Šiauliai, p. 70. 

16 LNM KRS nr. 45-122, p. 5.
17 LNM KRS nr. 45-122, p. 53.

Profesionali muziejininkų pagalba

Norint sutelkti prie LNM eksponatų rinkėjus, 
pirmiausia reikėjo juos praktiškai parengti. Šioje srity-
je savo darbu ir žiniomis daug prisidėjo Lietuvos TSR 
istorijos-etnografijos muziejaus Etnografijos skyriaus 
vedėja (1965–1989) Stasė Bernotienė, kuri buvo pui-
ki ir patyrusi etnografinės medžiagos rinkėja. Semi-
naruose ji supažindindavo su muziejaus etnografinės 
medžiagos rinkiniais, eksponatų saugojimo sąlygomis 
ir reikalavimais, mokydavo tinkamai užrašyti daikto 
metriką: duomenis apie eksponato pateikėją, daiktą ir 
sudėtines dalis, jų pavadinimus, veikimo principus; 
įvardydavo ir galimus eksponatų rinkimo sunkumus. 
Stasės Bernotienės darbo rezultatus rodo Eksponatų 
priėmimo iš kraštotyrininkų aktai18 ir gautų ekspona-
tų sąrašai19 . 

Tęsiant šį darbą ieškota ir naujų veiklos būdų. 
1991 metais pradėtas leisti metraštis Etnografija (sa-
votiškas leidinio Gimtasai kraštas tęsinys) skelbė 
tarpukario kraštotyrininkų Balio Buračo, Mikalinos 
Glemžaitės, Igno Jablonskio, Igno Končiaus, Juozo 
Petrulio surinktą medžiagą; ji svarbi kaip šaltinis 
etnografiniams tyrinėjimams, be to, supažindina su 
kraštotyrinio darbo sunkumais ir džiaugsmais. Etno-
grafijoje publikuojama prisidėjusių prie muziejaus 
rinkinių kaupimo šiandieninių kraštotyrininkų patir-
tis, skelbiama jų surinkta medžiaga20 . 

Etnografinės medžiagos rinkimas krašto 
muziejams 

Lietuvos kraštotyros draugija skatino rajonų 
kraštotyrininkus nuolat rinkti etnografinę medžiagą 
krašto muziejams. Tačiau kartais vietose jų darbas 
nevertintas, neskirta patalpų eksponatams saugoti. 
Būta atvejų, kai surinkti eksponatai būdavo grąžina-
mi pateikėjams21. Tai viena iš priežasčių, kodėl kraš-
totyrininkai tinkamiausia vieta surinktiems ekspona-
tams išsaugoti laikė LNM. 

Paminėtina Palangos kraštotyrininkų patir-
tis. XX a. 7 dešimtmečio pabaigoje Palangoje įkurto 
LTSR kraštotyros draugijos skyriaus vadovė krašto-
tyrinio darbo entuziastė mokytoja Emilija Adiklienė 
(1906–1993) organizavo ekspedicijas ir surinko daug 
vertingos archeologinės, etnografinės medžiagos 

18 Lietuvos TSR istorijos ir etnografijos muziejaus Ekspona-
tų priėmimo aktas nr. 338, 1975 m.; nr. 228, 1988 m.

19 LNM archyvas, ap. 1, b. 396.
20 Etnografija 25 Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 

2016; Etnografija 21–22 Vilnius: Lietuvos nacionalinis 
muziejus, 2022.

21 LNM KRS nr. 45-122, p. 86.
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būsimam Palangos krašto muziejui. Tačiau muziejaus 
įkūrimo klausimas įstrigo, todėl eksponatus vadovė 
perdavė Lietuvos istorijos ir etnografijos muziejui22 . 
Taip vertingi jūrinės žvejybos eksponatai 1983 metais 
papildė muziejaus ežerų, upių vandenų žvejybos eks-
ponatus ir leido sukomplektuoti išsamų Žvejybos rin-
kinį. Šiandien palangiškių kraštotyrininkų surinktais 
eksponatais gali naudotis visi, kurie domisi Palangos 
krašto verslais, gyventojų buitimi, papročiais23 . 

Patikima etnografinės medžiagos apsauga ir 
priežiūra

LNM etnografijos rinkiniuose gausa ir įvai-
rove išsiskiria Šilalės krašto eksponatai, kuriuos per-
davė žymūs to krašto kraštotyrininkai Vladas Statke-
vičius (1911–1999) ir Klemensas Lovčikas, norėdami 
pristatyti surinktą medžiagą ir aktualizuoti Šilalės 
kraštą.

Ilgametis Šilalės krašto muziejaus vadovas 
Vladas Statkevičius tikriausiai buvo nepamiršęs Šila-
lės rajone 1812 metais Dionizo Poškos įkurto pirmojo 
kraštotyros muziejaus – Baublių – likimo, kai nepri-
žiūrima didžioji dalis surinktų senienų pražuvo. Jis 
22 LIEM Eksponatų priėmimo aktas nr. 81, 1982 09 27.
23 Ziabreva, Viktorija. Emilijos Adiklienės kraštotyrinė vei-

kla ir archeologinis rinkinys Palangos kurorto muziejuje, 
Archeologija Lituana, 2017, vol. 17, p. 149. 

teigė, kad dalį kiekviename krašte surinktų ir visuo-
meniniuose muziejuose saugomų eksponatų verta 
perduoti į respublikinių muziejų rinkinius, nes ten yra 
patikimesnė apsauga ir priežiūra. Ir dar – savo krašto 
savitumą geriausiai išmano vietiniai tyrinėtojai, todėl 
atskirų vietovių rinkiniai turi būti komplektuojami 
kartu su jais. Tai padėtų išvengti klaidingų išvadų: 
pavyzdžiui, tokių, koks yra teiginys, kad žemaičiai 
mažiau negu kitų etnografinių sričių gyventojai puošė 
gyvenamuosius pastatus... Kad paneigtų tai, V. Stat-
kevičius perdavė LNM trobesių puošybos detalių 
rinkinį, kuriame daugiausia yra augaliniais ir gyvū-
niniais ornamentais išpjaustytų antlangių (eksponatus 
papildo išsamios metrikos su nurodytais trobesio sta-
tymo metais ir jį stačiusių meistrų stalių bei dailidžių 
pavardėmis)24. Ši medžiaga yra vertingas tradicinės 
architektūros šaltinis. Suprasdamas, kad kiekvieno 
krašto medžiaga svarbi norint visapusiškai pažinti vi-
sos Lietuvos etninės kultūros reiškinius ar nustatyti 
etnografinių sričių, vietovių savitumą ir etnografinio 
reiškinio ar objekto paplitimo arealą, jis perdavė ir 
namų apyvokos, linų apdirbimo įrankių.

Šilalės krašto medžiagą nuolat papildo ir pui-
kus etnografinės medžiagos rinkėjas Klemensas Lov-
čikas. Kraštotyros jis ėmėsi melioracijos laikotarpiu, 
kai išsikeldami į naujas modernias kolūkio gyven-
vietes upyniškiai nebesivežė senienų – senų buities, 
namų apyvokos daiktų, padargų; juos degindavo arba 
kartu su nugriautais trobesiais versdavo į duobes ir 
užkasdavo. Daugybei eksponatų nedavė pražūti kraš-
totyrininko įsitikinimas: ko šiandien nepaimsi, ryt 
jau to gali nebūti; matyto vertingo eksponato nega-
lima pamiršti, reikia prie jo vis sugrįžti ir sulaukti 
tinkamo laiko. Juk prarandant daiktus užmirštami 
ir juos naudoję žmonės... 1981 metais K. Lovčikas 
iš surinktų eksponatų įkūrė Upynos liaudies amatų 
muziejų, kuris keletą dešimtmečių buvo populiarus 
apylinkėje ir rajone – jame vykdavo krašto pažini-
mo pamokos, lankydavosi svečiai. Savamokslis mu-
ziejininkas suprato, kad LNM restauratoriai pratęs 
daiktų gyvenimą – įveiks geležies koroziją, medžio 
pažeidimus. Eksponatus pamatys daugiau žmonių, 
jais greičiau pasinaudos tyrėjai. Muziejui perduotas 
gausus rinkinys eksponatų supažindina su tradici-
niais upyniškių amatais ir meistrų darbo įrankiais, 
buitimi ir namų apyvoka, kryždirbyste ir liaudies 
menu; yra retų eksponatų pasaulėžiūrai, tikėjimui 
pažinti. Perduoti negatyvai ir nuotraukos su nufoto-
grafuotais mediniais kryžiais, kapinaitėmis, sodybo-
mis; archyve saugomi įdomūs kraštotyrininko užrašai 
įvairiomis etnografinėmis temomis, rajono spaudoje 
skelbtų straipsnių kopijos. K. Lovčikas yra išskirti-

24 LIEM Eksponatų priėmimo aktas nr. 81, 1982 09 27. 

Vėjarodis Upynos ap., XIX a. pab. Skarda; karpymas. Aukš-
tis 45 cm EMM 1909. Muziejui perdavė kraštotyrininkas 
Klemensas Lovčikas 
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nis kraštotyrininkas, kuris dar ir meistrauja: dirba 
kryžius, koplytstulpius, kala metalines paminklų 
viršūnes, drožia medinius paukštelius. Jo darbai taip 
pat papildo muziejaus etnografijos rinkinius.

Etnografinės medžiagos sisteminimo etapas

Etnografinė muziejininkystė jau išgyveno lai-
kotarpį, kai reikėjo daug medžiagos rinkėjų, į pagalbą 
muziejininkams atėjo kraštotyrininkai, kurių indėlis 
gelbstint paveldą sparčiausiu jo nykimo laiku negin-
čijamas. 

Šiuo metu daugiau dėmesio skiriama 
medžiagai sisteminti. Atėjo laikas, kai muziejinin-
kai turi grąžinti skolą kraštotyrininkams – sudaryti 
vertingų visuomeninių, mokyklų muziejų eksponatų 
sąrašą. Dažniausiai etnografinių tyrinėjimų išvados 
daromos iš valstybinių, regioninių muziejų ekspo-
natų. Jos būtų tikslesnės, jeigu būtų apibendrinta vi-
suomeninių ir mokyklų muziejų medžiaga. Kartais 
nematyta daikto forma, konstrukcija, spalvų derinys 
ar ornamentų kompozicija gali atskleisti naują mūsų 
protėvių pasaulėžiūros, papročių slėpinį. 

Keičiasi gyvenimas, muziejai artėja prie vi-
suomenės, darosi lengvai pasiekiami respublikiniai 
muziejai. Laikas pakeitė siekį kiekvienoje mokykloje 
turėti etnografijos eksponatų rinkinį. Puoselėta arti-
mo muziejaus mintis tapo nebe tokia aktuali.

Išvados

LNM Etninės kultūros ir antropologijos rin-
kinių skyriuje saugomi regioniškai ir tematiškai su-
komplektuoti etninės kultūros rinkiniai yra didžiausi 
Lietuvoje. 

Rinkinius komplektavo profesinį pasirengi-
mą turintys muziejininkai, etnologai. Jiems talkino 
krašto istorija besidominti visuomenės dalis – kraš-
totyrininkai.

LNM tęsiamos visuomenės įtraukimo į etno-
grafinės medžiagos rinkimą tradicijos. 

 Etnografinės medžiagos rinkimo įgūdžiai 
ugdomi muziejininkų organizuojamuose seminaruo-
se, paskaitose, ekskursijose po saugyklas. 

Kraštotyrininkų surinkta daiktinė ir aprašo-
moji medžiaga papildo rinkinius vertingais ekspona-
tais ir leidžia sukomplektuoti išsamius atskirų vieto-
vių etnografinės medžiagos rinkinius, visapusiškai 
pažinti Lietuvos etninės kultūros reiškinius ar nusta-
tyti etnografinių sričių, vietovių savitumą, etnografi-
nio reiškinio ar objekto paplitimo arealą.
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COLLABORATION BETWEEN MUSEOLOGISTS AND 
LOCAL HISTORIANS: TIME INSIGHTS

Dr. Elvyda Lazauskaitė
National Museum of Lithuania 
 

The precise gathering of ethnographic mate-
rial, dedicated for the study of ethnic heritage and the 
compilation of museum collections is possible only 
with the help of the public society. In the 19th centu-
ry, an idea born in Vilnius University grew into a wi-
de-ranging, organized, local study – local history. The 
country’s teachers were actively involved in ethnogra-
phic activities, involving students in these activities as 
well. The methodological help of the museologists and 
the prepared instructions of the ethnographic material 
helped the local historians to collect valuable material. 

The exhibits collected during the ethnogra-
phic expeditions were handed over to the regional 
and state museums. Many public museums were es-
tablished on the basis of ethnographic material. Today 
the preservation of material in public museums, its 
use for scientific research, expositions and exhibitions 
have  become an important issue. Digitization, embe-
dded in accessible systems, could become a valuable 
source for national identity research.



41

JIE KŪRĖ ŽEMAIČIŲ MUZIEJŲ „ALKA“

Vida Rimkuvienė
Žemaičių muziejus „Alka“
S. Daukanto g. 17, Telšiai 
v.rimkuviene@muziejusalka.lt

Anotacija

Etnografinės medžiagos rinkimas yra viena 
pagrindinių Žemaičių „Alkos“ muziejaus veiklų. Pir-
mieji eksponatai, patekę į muziejų 1932 metais, buvo 
etnografiniai. Pirmoji muziejaus ekspedicija taip pat 
buvo etnografinė, suorganizuota 1934 m. liepos mėn. 
į Drobūkščių kaimą.

Straipsnyje supažindinama su dviejų laikotar-
pių – muziejaus kūrimosi 1932–1940 m. ir muziejaus 
suklestėjimo 1961–1977 m. – istorijai labiausiai nu-
sipelniusiais asmenimis, kurie, vedami patriotizmo, 
meilės gimtajam kraštui ir siekio išsaugoti praeities 
reliktus, prisidėjo prie Žemaičių muziejaus „Alka“ 
etnografinės atminties išsaugojimo.

Reikšminiai žodžiai: fotografijos, muziejaus 
rinkiniai, piešiniai, Žemaičių muziejus „Alka“.

 Įvadas

Žemaičių „Alkos“ muziejus – svarbiausias 
Žemaitijos etnografinio regiono muziejus Telšiuose, 
šiemet švenčiantis garbingą jubiliejų. 2022 metų va-
sario 16 d. sukako 90 metų, kai vietos inteligentai nu-
sprendė, kad „<...> dalyvaujant Telšių valdžios įstaigų 
viršininkams, visuomenės organizacijų, mokyklų ir 
spaudos atstovams, šiuo iškilmingu aktu atidaro Tel-
šiuose „Žemaičių muziejų „Alka“, kurio tikslas yra 
rinkti ir saugoti visas žemaičių krašto istorines, etno-
grafines ir liaudies meno brangenybes“1 . 

Žemaitijos krašto žmonės aktyviai įsitraukė 
į muziejaus kūrimą. Muziejus pasipildo unikaliais 
liaudies meno, etnografijos, archeologijos ekspona-
tais. Šiais turtais ima naudotis įvairių sričių moksli-
ninkai, lietuvių liaudies meną ir kultūrą reprezentuo-
jančios parodos užsienyje (Paryžiuje, Stokholme). 
Muziejuje studijų reikalais lankosi istorikai, arche-
ologai, paminklų apsaugos darbuotojai. Dar prieška-
rio metais „Alka“ tapo gerai žinoma kultūros įstaiga 
ne tik Žemaitijoje, bet ir visoje Lietuvoje. Toks 
muziejus išliko vokiečių ir sovietinės okupacijos 
metais. Žemaičių muziejus „Alka“ žinomu tapo tik 

1 Žemaičių muziejaus „Alka“ atidarymo iškilmingas aktas. 
1932 vasario mėn. 16 d . ŽAM. GEK 4546 R. 1685

Šv. Jonas Nepomukas, 1849 m. Pirmasis Žemaičių muzie-
jaus „Alka“ ekspomatas
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asmenybių, siekusių išsaugoti istorinę, etnografinę 
atmintį, dėka.

Pranas Genys

Didžiausias nuopelnas kuriant Žemaičių „Al-
kos“ muziejų tenka poetui Pranui Geniui (1902 m. 
Kalnėnuose, netoli Telšių–1952 m. Macikų lageryje, 
Šilutės rajone). Pranas Genys baigė Telšių „Saulės“ 
gimnaziją, Mažeikių, Ukmergės gimnazijose dėstė 
lietuvių kalbą, mokėsi Kauno universiteto Huma-
nitarinių mokslų fakultete. Tačiau viską teko mes-
ti, nes 1926 metais jau ėmė progresuoti jo liga – dėl 
paralyžiaus nebegalėjo vaikščioti. Nepaisant ligos, 
Pranas Genys toliau aktyviai dalyvavo Telšių visuo-
meniniame gyvenime – buvo Šaulių sąjungos narys, 
redagavo žurnalą „Šatrija“, dalyvavo Žemaitijos poe-
tų renginiuose. 1929 m. Telšiuose išėjo pirmoji jo po-
ezijos rinktinė „Džiugo varpai“.

1931 m. Genys iniciatyvinės grupės var-
du per spaudą kreipėsi į Telšių inteligentus, kvietė 
aptarti muziejaus kūrimo Telšiuose reikalus. 1931 
m. pradžioje buvo įkurta Žemaičių senovės mėgėjų 
draugija. Jos tikslas – „<...> pažinti Žemaičių krašto 
praeitį ir dabartį, jo gamtą ir kultūrą, taip pat apsau-
goti senovės liekanas, istorines, kultūrines vertybes 
skiepyti senovės kultūros apsaugos ir jos liekanų ger-

bimo idėją“2. Genys kvietė žemaičius remti muziejų 
eksponatais, lėšomis ir taip išsaugoti savo tėvų kul-
tūrą. Jis su arklio traukiamu vežimėliu surengė „22 
išvykas, jos truko 61 dieną, sukorė apie 1740 km“3 . 
Genio surinktos vertybės tapo pirmaisiais muzie-
jaus eksponatais. „GEK 1-ju numeriu užregistruo-
tas Jonas Nepomukas, išdrožtas 1849 m. iš gimtojo  
P. Genio Kalnėnų kaimo. GEK.3 – medinė lėkštu-
tė daryta 18 a. Prano Genio prosenelio“4. Didžiulis 
Genio nuopelnas yra ne tik įkurtas muziejus, bet ir 
pastatytas pastatas, kuris 1938 m. jau priėmė lanky-
tojus. Nacionalizuotų Žemaitijos dvarų turtas pateko 
į Žemaičių „Alkos“ muziejų, buvo išsaugotas karo 
metais. Prano Genio tolimesnis likimas labai sunkus. 
1945 m. jis atleistas iš muziejaus direktoriaus pareigų, 
turėjo išvykti iš Telšių, suimtas ir mirė Macikų (Šilu-
tės r.) lageryje. Muziejininkai jo atminimui Macikuo-
se pastatė kryžių (autorius tautodailininkas Vytautas 
Savickis). Į muziejaus kūrimą Pranas Genys sugebėjo 
įtraukti daug žinomų asmenybių. Vienas iš jų buvo 
Juzefas Perkovskis, su kuriuo bendradarbiavo nuo pat 
paskutinio jo atvykimo į Džiuginėnus.

 

2 Tautavičius, Adolfas, Valatkienė, Laimutė. Jis karštai 
mylėjo žemaičių žemę. Telšia. 1994, p. 283.

3 Ibid., p. 288.
4 ŽAM. GEK Nr.1

Muziejaus įkūrėjas Pranas Genys (vežimėlyje) ir Telšių apskrities viršininkas Eugenijus Šalkauskas muziejaus statybos 
teritorijoje Apie 1936–1938 m.
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Juzefas Perkovskis gimė 1896 m. lapkričio 
23 d. Varšuvoje. Jo tėvas Severinas Perkovskis buvo 
kilęs iš Lenkijos žinomas chirurgas, 1863 m. sukilimo 
dalyvis. Motina Vanda Gorskytė – XVI a. Žemaitijoje 

apsigyvenusio Mozūrijos bajoro Stanislovo Gorskio 
palikuonė (pagal motinos liniją Juzefas Perkovskis 
yra Lenkijos prezidento Bronislavo Komarovskio 
giminaitis). Atostogas Perkovskis praleisdavo Džiu-
ginėnuose, dvarelyje netoli Telšių, o 1915–1922 m. 
Džiuginėnuose gyveno nuolat. Kiek vėliau jis rašė, 
kad, besimokydamas Varšuvoje, ilgėdavosi Žemaiti-
jos, kuriai jausdavo „gilų sentimentą“, kad jį traukia 
šio krašto savitumas, subtilumas ir tai, kad jo paslėp-
tas grožis kitiems mažai žinomas. Kaip tik tuo laiko-
tarpiu Perkovskis pradėjo domėtis ir Žemaitijos liau-
dies daile . 

Didžiausia jo rinkinių dalis buvo sukaupta 
1919–1922 ir 1928–1940 m., kaip tik tuo metu, kai 
gyveno Džiuginėnuose. Neįprastas vietiniams buvo 
Perkovskio gyvenimo būdas: dienų dienas vaikšti-
nėdavo po apylinkes, stebėdamas gamtą, žmonių 
gyvenimą. Visa tai fiksuodavo pieštuku ant popie-
riaus lapelių ar fotografuodavo. 1922–1928 m. jis 
gyveno Varšuvoje, studijavo Taikomojo meno moky-
klos Grafikos skyriuje. Dar studijuodamas dalyva-
vo parodose Budapešte, Prahoje, buvo dailininkas, 
fotografas. Perkovskis daugiausia atsidėjo grafikai, 
žemaičių liaudies meno studijoms. Nuo 1928 m. 
Juzefas Perkovskis vėl apsistojo Žemaitijoje. Jis 
bendravo su Prancūzijoje dailės studijas baigusiu 
Leopoldu Andrijausku – žymiu Telšių krašto daili-
ninku. Jau 1929 m. pasirodė du Perkovskio straips-
niai apie mažosios architektūros puošybą ir žemaičių 
liaudies skulptūrą. 1930 metais laiške prof. Pauliui 
Galaunei Juzefas Perkovskis užsiminė, kad jau turi 
didesnio darbo „Ornamentas Žemaitijos liaudies 
tapyboje, drožyboje ir kalvių dirbiniuose“ rankraštį 

Juzefas Perkovskis (GEK 34267/13)

Ąsotis, 1768 m. Juzefo Perkovskio dovanotas muziejui 
1932 m.
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lenkų kalba. Dėl sunkios finansinės dailininko pa-
dėties darbas nebuvo išverstas į lietuvių kalbą. Tuo 
pačiu metu jis pradėjo rinkti medžiagą apie žemai-
čių liaudies skulptūrą. Kupini kūrybinių sumanymų 
buvo paskutiniai menininko gyvenimo metai. 1940 
m. sovietinė okupacija nutraukė įprastą gyvenimo 
eigą. 1940 m. liepos 24 d. dvaro darbininkai rado jį 
nusižudžiusį.

1940 m. Juzefas Perkovskis padovanojo Že-
maičių „Alkos“ muziejaus direktoriui Pranui Ge-
niui savo veikalo „Žemaičių liaudies meno orna-
mentas: forma ir simbolika“ 329 puslapių rankraštį 
su iliustracijomis ir sukauptą turtingą piešinių ar-
chyvą. Dailininkas, matyt, turėjo viltį, kad jo visą 
gyvenimą stebėti ir fiksuoti objektai ateityje taps 
unikaliu ir informatyviu šaltiniu visiems, besido-
mintiems Žemaitijos kultūros istorija. Žemaičių 
„Alkos“ muziejus bendradarbiaudamas su Žemaičių 
akademija, Vilniaus dailės akademija 1999 m. išleido 
šio rankraščio vertimą į lietuvių kalbą. Įžanginį žodį 
parašė buvęs muziejaus darbuotojas, Klaipėdos 
universiteto daktaras Vacys Vaivada. Ne taip seniai 
ši knyga lenkų kalba išleista Lenkijoje. 

Žemaičių „Alkos“ muziejuje saugomi šeši 
Juzefo Perkovskio sudaryti fotografijų albumai. 
ŽAM. GEK.28374/1-51 – gamtos vaizdų, architektū-
ros pavyzdžių albumas su 51 fotografija; ŽAM. GEK 
28375/1-88 sudaro 88 Telšių, Užgirių, Džiuginėnų, 
Siraičių apylinkių fotografijos; ŽAM. GEK. 28376/1-
77 – liaudies meno ir gamtos vaizdų fotografijos (iš 
viso 77). ŽAM. GEK 28377/1-51 yra 51 gamtos vaiz-
das iš Telšių apylinkių; ŽAM. GEK28378/1-101 – 101 
gamtos vaizdų, liaudies meno, Užgavėnių papročių, 
Plungės ir Telšių miestų gaisrų, architektūros 
fotografija; ŽAM. GEK.28379//1-63 sukomplek-
tuotas iš 63 gamtos, architektūros ir liaudies meno 
fotografijų. ŽAM. GEK. 28380/1-89 sudarytas iš 89 
gamtos vaizdų, architektūros, liaudies meno, Žemai-
čių Kalvarijos fotografijų. 

Žemaičių „Alkos“ muziejuje saugomi penki 
(ŽAM. GEK.31678/1-5) Juzefo Perkovskio piešinių 
albumai su liaudies meno pavyzdžiais. Juose yra su-
rinkta apie 700 piešinių. Grafikos palikimą sudaro 
36 darbai. 

Muziejuje saugoma 18 medinių ir vario 
klišių. Buvusi dvaro darbininkė Stanislava Gumu-
liauskaitė 1986–1987 m. perdavė dalį Džiuginėnų 
dvaro archyvo. 

2012 metais Žemaičių „Alkos“ muziejus iš-
leido Juzefo Perkovskio fotografijų knygą. Knygos 
sudarytoja Elvyra Spudytė rašo: „Visus dailininko 
negatyvus ir fotografijas galima suskirstyti į keletą 
grupių. Vieną sudaro peizažai su Telšių apylinkių 

vaizdais; piliakalniai, miškai, ežerai. Antroji grupė –  
žemaitiškos sodybos ir dvareliai su vizualiai turtin-
ga aplinka. Trečioji – koplytėlės ir joje stovėjusios 
skulptūros, paveikslai, koplytėlių detalės, buities 
daiktai. Ketvirtą grupę sudaro fotografijoje įamžin-
ti žmonės, dirbantys įvairius ūkio ir lauko darbus, 
švenčiantys šventes“5. Knygą išleido Lietuvos 
nacionalinis muziejus.

Juzefas Perkovskis 1932 m. muziejui padova-
nojo Džiuginėnuose naudotą piemenų trimitą (ŽAM. 
GEK 31 B 2812), pagamintą iš eglės šakos, dvi prie-
verpstes (ŽAM. GEK 29 LM 1, ŽAM. GEK 30 LM 
2), išdrožinėtas Džiuginėnų gyventojų, du kerami-
nius ąsočius. Ąsočiai dideli, dekoruoti, glazūruoti, 
vienas su data 1768 m. (ŽAM. GEK. 2419B1150). Tai 
vienas seniausių etnografinių eksponatų muziejuje. 
Padovanota ir keletas šventųjų skulptūrėlių. 

Eugenijus Šalkauskas (Šalkauskis) – vienas 
labiausiai nusipelniusių kuriant Žemaičių „Alkos“ 
muziejų. Jis gimė 1891 m. rugsėjo 25 d. Šiauliuose. 
1914–1916 metais studijavo Petrogrado universite-
to Fizikos fakultete. Pirmojo pasaulinio karo metais 
tapo lakūnu. 1918 birželio mėnesį grįžo į Lietuvą. 
1923–1929 mokytojavo Rokiškio gimnazijoje.

1929 lapkričio 1 d. Eugenijus Šalkauskas pa-
skirtas Telšių apskrities viršininku. Jis ne tik pasirašė 
muziejaus steigimo aktą, bet ir rūpinosi pastato sta-
tyba, lėšų, eksponatų rinkimu. Eugenijus Šalkauskas 
planavo, kad muziejaus pastato langai bus vitražiniai, 
nupiešė eskizus, buvo pagaminta keletas vitražų.

 Eugenijus Šalkauskas užsakė, kad savamoks-
lė skulptorė Julija Vilkaitė-Markienė (1897–1968), 
gyvenusi Palangoje, o vėliau Joniškyje padarytų ir iš 
jos nupirko nedegto molio, lipdytas, polichromuotas 
5 Perkovskis, Juzefas. Fotografija. Žemaičių „Alkos“ 

muziejaus rinkiniai. 2012, p. 11.

Juzefo Perkovskio piešinys
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skulptūrines kompozicijas iš ciklo „Linų apdoroji-
mas“. Ciklą sudaro tokios skulptūrėlės: „Linų brau-
kėjas“ (ŽAM. GEK 1121LM 2743), „Verpėja“ (ŽAM. 
GEK.1122 LM.2744), „Moteris prie lankčio“ (ŽAM. 
GEK. 1123 LM 2745), „ Moteris su vytuvais “ (ŽAM. 
GEK.1124 LM 2746), „Moteris prie mestuvų“ (ŽAM. 
GEK. 1125 LM 2747), „Moteris trina šeivas“ ( ŽAM. 
GEK 1126 LM 2748), „Audėja“ (ŽAM. GEK. 1127 
LM 2749, „Linų šukuotoja“ (ŽAM. GEK.5156 LM 
2750). Kiekviena kompozicijos skulptūrėlė aprengta 
skirtingais drabužiais. 

Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, Eugenijus 
Šalkauskas išvyko Rokiškį, kur dirbo gimnazijos direk-
toriumi. 1941 m. birželio 14 d. jis suimtas Rokiškyje, 
išvežtas į lagerį Rešotuose, Nižnij Ingašo rajonas, Kras-
nojarsko kraštą ir ten 1942 m. sausio 30 d. žuvo. 

Kazimieras Varnelis muziejų praturtino 
vertingais eksponatais. Didžiausia dalis jų – šventųjų 
skulptūrėles iš neprižiūrimų Alsėdžių apylinkių ko-
plytėlių. 

Kazys Varnelis gimė 1867 metais (kitur ra-
šoma 1871 metais) Alsėdžiuose, mirė 1945 metais. Jis 
buvo žymus Alsėdžių miestelio meistras, dievdirbys 
ir liaudies menininkas – tapytojas, sieninės polichro-
mijos darbais dekoravo Žemaitijos bažnyčias, sieni-
nės tapybos paveikslą nutapė Žemaičių Kalvarijos 
septynioliktoje koplyčioje.

Kazimieras Varnelis augo ūkininkų šei-
moje, lankė vietinę mokyklą, buvo gabus dailei, 

mėgo skaityti, turėjo 5 ha žemės, namelį, ūkį tvarkė 
žmona Teofilė Domarkaitė. Šeima vertėsi sunkiai, 
1913–1914 m. Varnelis buvo išvykęs į Ameriką už-
darbiauti, dirbo geležinkelio stotyje kroviku. Grį-

Telšių apskrities viršininkas Eugenijus Šalkauskas (ŽAM. GEK 25318) 

Julija Vilkaitė-Markienė „Moteris prie lankčio“ (ŽAM.
GEK1123 LM 2745), 1939 m. E. Šalkauskio dovana muziejui 
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žęs pradėjo drožti skulptūrėles. Jo darbai buvo pa-
plitę Alsėdžių apylinkėse

Muziejuje saugomos Kazimiero Varnelio da-
rytos Užgavėnių kaukės, kurias 1939 metais perdavė 
Alsėdžių gyventojas Vagdarys. Komplektą sudaro 
septynios kaukės: „Daktaras“, „Aptiekorius“, „Straž-
nikas“ (kartu su atitinkamais drabužiais buvo nešio-
jami ir priedai – diržas, antpečiai, akselbantas, kardas 
ir kt.) , „Angelas“, „Velnias“ ir „Laikas“, išdrožtos iš 
medžio ir nudažytos aliejiniais dažais. „1921 m. prieš 
Užgavėnes pas Domininką Varnelį susirinkę Alsėdžių 
miestelio gyventojai išsikalbėjo, kad Užgavėnių eise-
noje esą daug nepatogumų su „Ožiu“. Geriau būtų, jei-
gu visi persirengėliai vaidintų žmoniškus personažus. 
Ir čia pat pašnekovai pradėjo siūlyti patogesnius vai-
dinti personažus. Taip buvo sumanytas septynių kau-
kių komplektas. Iš medžio jas išdrožė Kazys Varnelis, 
o jas nudažyti padėjo jo pusbrolis, viso komplekto su-
manytojas Domininkas Varnelis. Kaukės tikroviškos, 
ypač perteikiant veido bruožus, detales, judesio plas-
tiką, ryškus profesionaliosios dailės poveikis“6 .

Vėlesniais metais, jau po Kazimiero Varne-
lio mirties į muziejų pateko nemažai jo darytų namų 
apyvokos daiktų

Statant muziejaus rūmus, kaupiant ekspona-
tus, itin daug nuveikė telšiškiai daktaras J. Mikuls-
kis, P. Gaidamavičius, žemaitis etnografas ir krašto-
tyrininkas, profesorius Ignas Končius. Končius 1935 
metais vadovavo muziejaus darbuotojų ekspedicijai, 
kuri vyko Drobūkščių kaime. Ekspedicijos metu 
buvo surinkta daug vertingų etnografinių eksponatų; 
skrynių, namų apyvokos daiktų, įvairių darbo įran-
kių, audinių. Muziejuje saugomi Igno Končiaus leis-
ti žurnalai „Žemaičių padangės kryžių ir koplytėlių 
statistika 1912–1932 m.“, 1934, 1936, 1937, 1938 metų 
su dedikacijomis Pranui Geniui ir Žemaičių „Alkos“ 
muziejui. 

Gaidamavičius Povilas – ekonomistas, žur-
nalistas. Gimė 1905 m. gruodžio 13 d. Šiaulių aps-
krities Meškuičių valsčiuje. Nuo 1931 m. dirbo Telšių 
apygardos kultūros techniku. Jis nuolat domėjosi Že-
maitijos gamta, išmatavo Žemaitijos ežerus ir para-
šė apie juos nemažai straipsnių, kuriuos išspausdino 
periodiniuose leidiniuose. Povilas Gaidamavičius da-
lyvavo pirmosiose Žemaičių „Alkos“ muziejaus reng-
tose ekspedicijose Drobūkščių kaime, padėjo profeso-
riui Ignui Končiui fotografuoti Žemaitijoje pastatytus 
kryžius ir koplytėles. 

Povilas Gaidamavičius surinko labai daug 
eksponatų: liaudies meno skulptūrų, metalinių kryžių 

6 Valatka, Vitas. Užgavėnių kaukių komplektas. Eksponato 
mokslinis pasas, ŽMA MA 1971 m.

ir saulučių, medžio raižinių. Dažnai jo pristatyti į mu-
ziejų daiktai nebūdavo registruojami, nebuvo surašo-
ma metrika. Po kelių dešimtmečių jie buvo surašomi 
kaip neinventorinio fondo eksponatai. 

Iš žymiausių Gaidamavičiaus surinktų eks-
ponatų reikėtų paminėti rekrūto kaladę ir knygnešio 
vežimo dugno lentas. 

Kaladė (ŽAM. GEK.925 B 3014) – keturkam-
pė, pailga, dviejų dalių, viduryje yra apvali kiaurymė 
uždėti ant kojos, abi dalys sujungiamos pleištais. Dy-
dis 6,7 x 17,2 x 41, gauta iš Kolūpėnų, Kretingos raj. 

Lentos (1077/B4011 ir 1077/ B4012) tuš-
čiavidurės, jomis buvo gabenamos knygos spau-
dos draudimo metais. Povilas Gaidamavičius len-
tas gavo iš Stončiaus, gyvenusio Plungės valsčiuje. 
Leonas Kumšlytis (1900–1940) – savanoris kūrėjas, 
Plungės valsčiaus viršaitis, entuziastas kolekcininkas, 
kraštotyrininkas. Kaip savanoris buvo gavęs žemės 
Gandingoje, turėjo ūkį, rinko senienas, aprašinėjo 
Plungės valsčiaus piliakalnius. Apie 1934 m. vals-
čiaus administracijos pastate (Birutės g.) buvo įkū-
ręs Plungės krašto senienų muziejų. Kumšlytis buvo 
Plungės muziejaus fondų saugotojas, rašė straipsnius 
apie Plungės archeologijos paminklus, skelbė juos 
„Šiaulių metraštyje“ ir leidinyje „Gimtasis kraštas“. 

Julija Vilkaitė-Markienė „Moteris su vytuvais“ (ŽAM. 
GEK1124 LM 2746), 1939 m. E. Šalkausko dovana muziejui. 
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Leonas Kumšlytis bendradarbiavo su Žemai-
čių „Alkos“ muziejaus direktoriumi Pranu Geniu. 
Pirmuosius eksponatus „Alkos“ muziejui Kumšlytis 
padovanojo 1935 metais. Tai nežinomų Žemaitijos 
tautodailininkų skulptūrėlės, „Šv. Jonas Nepomukas“, 
„Pieta“, „Kristus“ ir kitos. 

Leonui Kumšlyčiui mirus Pranas Genys li-
kusius be priežiūros eksponatus pervežė į Telšius Že-
maičių „Alkos“ muziejų.

Antanas Juška (1879 metais Kalniškių kaime 
Sedos valsčiuje–1971 metais Telšiuose) – nenuilstan-
tis eksponatų rinkėjas, dirbo muziejaus sargu, bet jo 
nuopelnas kaupiant etnografinius rinkinius didžiulis. 
Nors būdamas jau garbaus amžiaus, mažaraštis, Juš-
ka keleiviniu autobusu keliavo po Plungės, Mažeikių, 
Telšių rajono kaimus, vienkiemius. Savo rankomis į 
muziejų sunešė daugybę vertingų eksponatų. Antanas 
Juška dalyvaudavo muziejaus rengiamose išvykose, 
etnografinėse ekspedicijose. 

1963 m. iš 174 surašytų muziejuje aktų, 66 
buvo Juškos, surinkti 177 liaudies meno, numizmati-
kos, buities daiktų, tekstilės eksponatai.

1964 m. užvesti 95 aktai iš 214, surinkta 331 
eksponatas. Paskutiniai Antano Juškos surinkti eks-
ponatai yra 1971 m.

Vitas Valatka (1927–1977) – žmogus, kuris 
nusipelnė, kad jo neužmirštų Lietuvos muziejininkai. 
Kaip kalbėjo archeologas, profesorius Algirdas Giri-
ninkas, „meilę gimtajam kraštui, jos protėviams, savo 

amžininkams Vitas Valatka nešiojo širdyje, kasdien 
ją skleisdamas aplinkui ne žodžiais, bet darbais.<...> 
V. Valatka kasdien, rodydamas pavyzdį, kaip reikia 
dirbti, nuolat nejučia kiekvienam darė didelę įtaką ir 
įtaigą, budino kiekvieno sąmonę, vertė“.7 Vitas Valat-
ka buvo ne tik žymus archeologas, bet ir etnografas, 
kraštotyrininkas. Nuo 1950 m. jis apkeliavo pėsčio-
mis daugybę Telšių ir Plungės rajonų kaimų, užrašė 
gausybę prisiminimų apie kaimų papročius, įvairius 
darbus. 

1964 m. rugpjūčio–rugsėjo mėnesiais vyko 
žvalgomoji ekspedicija pakelių kryžiams ir koplytė-
lėms suregistruoti. Ekspedicijoje dalyvavo muziejaus 
direktorius Bronius Švėgždavičius, Vitas Valatka, se-
kretorė Teresė Šeirytė. Jie Telšių, Plungės ir Šilalės 
rajonuose nuvažiavo 898 kilometrus, užregistravo ir 
aprašė 488 paminklus. Fotografavo Vitas Valatka. 
Negatyvai saugomi muziejaus fotografijos skyriuje, 
aprašai – muziejaus moksliniame archyve. Paminklai 
ne tik išmatuoti, nufotografuoti, bet ir surinkti vieti-
nių žmonių pasakojimai. 

 Nuo 1949 iki 1962 metų Vitas Valatka rinko 
medžiagą „Linų auginimo ir apdirbimo papročiai XX 
a. pr.“. Užrašytas Onos Albrikienės, gimusios 1881 
m., pasakojimas apie linų auginimo darbus 1896–1900 
m. stambiuose Telšių rajono Duseikių kaimo ūkiuose. 
Pasakojimą sudaro 14 puslapių mašinraščio. Pasako-
jama ne tik apie darbų eigą, bet ir apie linarūtę, dai-
nuotas dainas, įvairius posakius, burtus, apie tai, kaip 
Duseikių ūkininkai veždavo linus į Liepoją parduoti. 
Aprašas sudarytas 1959 m. 

Stasės Kalinauskienės, gyvenusios Dadotkų 
kaime prie Nevarėnų, prisiminimai užrašyti 1960 m. 

Barboros Ivinskaitės-Valatkienės prisimini-
mai apie linų auginimo ir apdirbimo papročius 1911–
1914 m. sudaro 18 lapų. 

Prano Valatkos, gimusio 1896 m., prisimini-
mai apie linų auginimo papročius Plungės rajono Ke-
turakių apylinkės Lieknių kaime 1908–1921 m. suda-
ro 10 lapų.

Petrės Kiršienės, gimusios 1909 m., 1923–
1927 m. tarnavusios pusmerge ir merga Telšių rajono 
Žarėnų valsčiaus Akmenskinės, Klaišių, Zalepūgų 
kaimo turtinguose ūkiuose, 24 lapų prisiminimai už-
rašyti 1962 metais.

Vitas Valatka domėjosi amatais ir amatinin-
kais. Jis parengė anketą „Telšių amatininkai XIX a. 
antroje pusėje“, užrašė prisiminimus apie trobesių 

7 Algirdas Girininkas „Meilė gimtajam kraštui“, in: Vitas 
Valatka. Žemaičių žemės tyrinėjimai. Knyga II. Muzie-
jininkystė, etnografija, kraštotyra. Rašytinis palikimas 
Žemaičių muziejuje „Alka“, sud. Danutė Mukienė, Lai-
mutė Valatkienė, Vilnius: Regionų kultūrinių iniciatyvų 
centras, 2006, p. 416.

Vitas Valatka ir muziejaus darbuotojas V. Sabaliauskas 
prie statomo malūno Žemaitijos kaimo muziejuje (ŽAM 
GEK. 21141) 
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statybą ir meistrą Kazį Ripkauską, kailiadirbystę ir 
klumpdirbystę

 1962 m. Vitas Valatka, švęsdamas darbo mu-
ziejuje 15-ąsias metines, rašė: „ <...> tai didelis lai-
ko tarpas. Per tą 15 metų ne sėdėta, o dirbta. Daug 
eksponatų suvilkta į muziejų. Daug galvota apie eks-
pozicijas. Dauguma eksponatų rankomis iščiupinėti 
išmatuoti, aprašyti. Dauguma eksponatų parvilkta 
portfelyje ar paprasčiausia rankose, einant pėsčiomis 
iš Alsėdžių, Kinčiulių, Kęstaičių. Kiek eksponatų 
partempiau, negaliu pasakyti. Tikriausiai daug.“8

Po to Vitas Valatka dar 15 metų dirbo mu-
ziejuje. Jis pirmasis surinko medžiagą apie Žemaitės 
gyvenimą Šėmų dvarelyje (1955 m.), vienas pirmųjų 
1970–1971 m. pradėjo domėtis ir rinkti medžiagą apie 
poetą Vytautą Mačernį. 

Šio žmogaus nuopelnai muziejui didžiuliai. 
Vitas Valatka dirbo negailėdamas jėgų ir sveikatos. 
Mirė 50 metų, palikęs daugybę neužbaigtų darbų, 
kuriuos toliau vykdė jo žmona, muziejininkė Lai-
mutė Valatkienė.

 

8 Valatka, V. Op. cit., p. 398.

Išvados

Žemaičių „Alkos“ muziejus 90-ąjį gimtadie-
nį pasitiko su gausiu eksponatų rinkiniu. Tarp dailės, 
spaudinių, rankraščių deramą vietą užima etnografi-
niai rinkiniai. Tai 10 000 įvairiausių buities daiktų, 
apie 7 000 liaudies meno dirbinių. Dabartiniai mu-
ziejaus darbuotojai tęsia senosios kartos darbus. Su 
etnografiniu muziejaus rinkiniu lankytojai gali su-
sipažinti autentiškų turtingo ūkininko, vidutinio ir 
neturtingo valstiečių sodybų pastatuose veikiančia 
Žemaičių kaimo ekspozicija. Tokių pastatų iš viso 
yra 16. Šiais jubiliejiniais metais lankytojams duris 
atveria Žemaičių „Alkos“ muziejaus sakralinio pavel-
do ekspozicija, joje eksponuojama tradicinė žemaičių 
skulptūra.

Pastato statyba Žemaitijos kaimo muziejuje. 1968 m.
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THEY CREATED THE SAMOGITIAN MUSEUM “ALKA”

Vida Rimkuvienė
Samogitian Museum “Alka” 

The article aims to introduce the persons 
who most contributed to the history of the museum 
in two periods: the museum’s creation in 1932–1940 
and the museum’s heyday in 1961–1977. They, guided 
by patriotism, love for their native land and the desi-
re to preserve the artefacts of the past, contributed to 
the preservation of the ethnographic memory of the 
Samogitian museum “Alka”. As a result of this, the 
Samogitian museum “Alka” celebrated its 90th birth-
day with a rich collection of exhibits. Ethnographic 
collections take their rightful place among art, prints, 
and manuscripts. These are 10,000 various household 
items and about 7,000 works of folk art. All these 
exhibits entered the museum thanks to people who 
love and respect their country.
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UOGINIŲ KAIMO ŠVIESUOLIO ADOMO PETRAUSKO 
MUZIEJUS

Aušra Jonušytė 
Kupiškio etnografijos muziejus
Gedimino g. 2, Kupiškis 
ausramuz@gmail.com 

Adomas Petrauskas pasakoja apie kurmio kailiukų skrybėlę (cilindrą). PM GEK 833

Anotacija 

Straipsnyje kaip įdomi ir įvairiapusė asme-
nybė pristatomas Kupiškio rajono Uoginių kaimo sa-
vamokslis muziejininkas Adomas Petrauskas (1914–
2004) . 

Skaitytojams pateikiama nemažai informa-
cijos apie Adomo Petrausko surinktus pirmuosius ir 
reikšmingiausius eksponatus iš Uoginių ir gretimų 
kaimų,, aprašomi muziejaus įkūrimo ir veiklos as-
pektai. Straipsnyje apžvelgiamas lankytojų santykis 
su muziejininku ir jam rašyti laiškai, pasakojama 
apie muziejuje vykusius ir vykstančius svarbiausius 
renginius ir edukacinius užsiėmimus, rinkinių tyrimo 
pradžią. 

Įvadas 

Adomas Petrauskas, sugebėjo savo papras-
tumu, nuoširdumu, įtikinančiu pasakojimu pasiekti 
kiekvieno lankytojo širdį ir protą, neretai jis pažer-
davo vaizdingų, humoru atmieštų posakių. Adomas 
per gyvenimą keliavo sau ir kitiems primindamas: 
„Kas su Dievu pradeda, tam ir Dievas padeda.“ Jis 
visą savo kasdienybę buvo paskyręs tautos praeičiai ir 
žmonių buičiai pažinti, turimiems ar ką tik gautiems 
eksponatams parodyti. 

Rašant straipsnį naudotasi medžiaga, sau-
goma Kupiškio etnografijos muziejaus bibliotekoje1, 
straipsnio autorės Aušros Jonušytės 2019 metais už-
rašytais Stasio Skukausko, Leontinos Jackevičienės, 

1 Adomas Petrauskas, byla Nr. 44. Kupiškio etnografijos 
muziejaus biblioteka (toliau – KEM B).
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Povilo Daugėlos ir Stasės Sukauskienės pasakojimais 
apie muziejininką Adomą Petrauską2 ir tas vietas, 
renginius, kuriuose buvo lankytasi kartu su juo. Nau-
dotasi rašytojo Juozo Baltušio3, iš Kupiškio krašto 
kilusių Algio Zolubo4, Henriko Paulausko5, Vidman-
to Jankausko6 laiškais Adomui Petrauskui, kuriuose 
atsiskleidžia šilti ir jausmingi rašiusiųjų santykiai su 
muziejininku, džiaugiamasi Petrauskų šeimos įdėto-
mis lauktuvėmis namiškiams. 

Skaidrė Urbonienė straipsnyje apie A. Pe-
trauską akcentavo muziejininko asmenybės bruožus, 
apžvelgė pirmuosius ir svarbiausius eksponatus, dalį 
vykusių (Adomui gyvam esant) ir tebevykstančius 
renginius7 . 

Apie A. Petrausko muziejuje esančią masinės 
gamybos sieninių religinių paveikslų kolekciją rašė 
Ieva Bobinaitė8, sodyboje esančius ir iš apylinkių su-
rinktus akmenis aprašė Gediminas Motuza9 . 

Įdomus ir savitas muziejininko pasaulis, jo 
santykis su eksponatais išryškėja perskaičius respu-
blikinių laikraščių žurnalistų Henriko Gudavičiaus10, 

2 Stasio Skukausko, Leontinos Jackevičienės, Povilo Dau-
gėlos ir Stasės Sukauskienės iš Uoginių kaimo pasakoji-
mai, užrašyti Aušros Jonušytės. 2019 m. Kupiškio etno-
grafijos muziejaus skaitmeninė laikmena (toliau – KEM).

3 Juozo Baltušio laiškas Adomui Petrauskui, rašytas 1980 
m. sausio 25 d. Kupiškio etnografijos muziejaus struktū-
rinio padalinio Adomo Petrausko muziejaus Gaunamų 
eksponatų knyga 285 (toliau – PM GEK) . 

4 Algio Zolubo laiškas Adomui Petrauskui, rašytas 1984 m. 
lapkričio 11 d., PM GEK 291; Algio Zolubo laiškas Ado-
mui Petrauskui, rašytas 1985 m. spalio 21 d., PM GEK 
317. 

5 Henriko Paulausko laiškas Adomui Petrauskui, rašytas 
1989 m. sausio 17 d.. PM GEK 2079.

6 Vidmanto Jankausko laiškas Adomui Petrauskui, rašytas 
1987 m. gruodžio 22 d., PM GEK 320.

7 Urbonienė, Skaidrė. Adomas Petrauskas: „Svetimiems – 
tai muziejus, o saviems – asmeninių relikvijų saugykla“. 
Uoginių kaimo šviesuolis Adomas Petrauskas ir jo muzie-
jus. Sud. Aušra Jonušytė. Kupiškis: Kupiškio etnografijos 
muziejus, 2019, p. 27, 28, 38, 40, 41, 42, 43, 48, 46, 47, 
48–51. 

8 Bobinaitė, Ieva. Adomo Petrausko muziejaus masinės 
gamybos sieninių religinių paveikslų kolekcija. Uoginių 
kapinių koplyčios Kryžiaus kelio stotys. Kupiškis. Nau-
jausi moksliniai lokaliniai tyrimai. Sud. Aušra Jonušytė. 
Vilnius: Versmė, Kupiškis: Kupiškio etnografijos muzie-
jus, 2016, p. 665–679.

9 Motuza, Gediminas. Kupiškio krašto geologinis pamatas, 
Kupiškis. Naujausi moksliniai lokaliniai tyrimai. Sud . 
Aušra Jonušytė. Vilnius: Versmė, Kupiškis: Kupiškio 
etnografijos muziejus, 2016, p. 14–15.

10 Gudavičius, Henrikas. Širdžiai ir protui, arba pasakojimas 
apie Kupiškio rajono Uoginių kaimo išminčių Adomą 
Petrauską. Komjaunimo tiesa, 1985, balandžio 27, Nr. 
83(10238), p. 3. 

Gailutės Kudirkienės11, Egidijos Lekavičienės12, An-
tano Salio13, Vidos Tavorienės14, Eugenijos Urbonie-
nės15 rašinius apie A. Petrausko muziejų. Kupiškio 
rajoninio laikraščio žurnalistai Alfonsas Briedis16 ir 
Jurgita Žiūkaitė17 akcentavo muziejuje vykusius ren-
ginius, Adomo charakterį, meilę protėvių sodintiems 
medžiams ir senolių sukauptiems daiktams. Rengiant 
straipsnį naudotasi A. Petrausko muziejaus darbuoto-
jos Alvyros Dluckienės, kraštotyrininkų Danieliaus 
Balčiūno ir Vidmanto Markevičiaus straipsniais, 
lankstinukais, skirtais muziejui ar jame vykstantiems 
renginiams. 

Reikšminiai žodžiai: Adomas Petrauskas,  
Adomo Petrausko muziejus ir Uoginių amatų centras, 
asmeninių relikvijų saugykla.

Vaikystės ir jaunystės metais 

Uoginiuose praėjo kelių Petrauskų giminės 
kartų gyvenimas. Adomo prosenelis, atvykęs į šiuos 
kraštus prieš du šimtmečius, buvo pasakęs: „Aš čia 
gyvensiu.“ Atvykėlio žodžiai išsipildė. Už sugautą 
Pyvesos upėje žuvį jis nusipirko vieną valaką žvyruo-
tos žemės ir pasiliko Uoginių kaime. Žemę prosenelis 
paliko sūnui Jokūbui Petrauskui. Senelio pastatytoje 
troboje daugiau kaip prieš 100 metų, 1914 m. spalio 
6-ąją, pasaulį išvydo ketvirtas Petrauskų šeimos vai-
kas – sūnus, Adomu Antašavos bažnyčioje pakrikš-
tytas18. Ketverius metus Adomas mokėsi Uoginių 
pradžios mokykloje, veikusioje kaime nuo 1913 metų, 
kurioje dirbo mokytoja Elena Kairienė. Guvus vaiki-
nukas padėdavo tėvams ūkio darbuose, baigęs keturis 
skyriaus toliau mokytis nebenorėjo. Būdamas trylikos 
metų, laisvalaikiu, kaip ir kiti kaimo jaunuoliai, pra-
dėjo giedoti Antašavos bažnyčios chore. 
11 Kudirkienė, Gailutė. Senienų muziejų pradėjo nuo nagi-

nių. Panevėžio rytas, 2000 gruodžio 20, Nr. 298, p. 16.
12 Lekavičienė, Egidija. Adomo dievuliukai, Mano namai, 

2001, Nr. 11, p. 71, 72; 
 Lekavičienė, Egidija. „Nė karto iš miško tuščiom negrį-

žau“, Mano namai, 2001, Nr. 11, p. 73. 
13 Salys, Antanas. Kas tėvų išgyventa. Gimtasis kraštas, 

1984, spalio 18, Nr. 42(920), p. 8. 
14 Tavorienė, Vida. Muziejumi tapusi sodyba virkdo užsie-

niečius. Valstiečių laikraštis, 2006 kovo 14, Nr. 21(8524), 
p. 8.

15 Urbonienė, Eugenija. Adomo „durniavimas“, Panevėžio 
rytas, 1996, spalio 29, Nr. 212(949), p. 4.

16 Briedis, Alfonsas. Ąžuolai žaliuos. Kupiškėnų mintys, 
1998 sausio 8, Nr.2(6967), p. 2.

17 Žiūkaitė, Jurgita. Žymaus muziejininko kieme – dviguba 
šventė. Kupiškėnų mintys, 2004 spalio 8, Nr. 118(7999), p. 
4, 6. 

18 Adomas Petrauskas, byla Nr. 44, KEM B.
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1938–1939 m. Adomas Petrauskas tarnavo 
Lietuvos kariuomenėje, Jonušo Radvilos I husarų pul-
ke Kaune. Tarnyba jis didžiavosi, dažnai fotografuo-
davosi, o nuotraukas siųsdavo namiškiams, vėliau 
saugojo kaip relikvijas. Nuotraukos išliko, mes dabar 
galime matyti Adomą Petrauską – kareivį. 

Po kariuomenės jis grįžo į gimtąjį sodžių, 
daug laiko praleisdavo klajodamas po apylinkę ir 
meškeriodamas Pyvesos upėje. Šventadieniais ar 
po darbų laisvalaikiu Adomas susitikdavo su kaimo 
jaunimu, bendrai vakarodavo. Po Antrojo pasaulinio 
karo jis kurį laiką slapstėsi, naktimis nakvodavo Uo-
ginių koplyčioje, nes nenorėjo eiti į mišką, nesirengė 
ir tarnauti svetimoje kariuomenėje19. Suvarius uogi-
niečius į kolūkį, pusmetį, kaip mokantis rašyti, turė-
jo jiems vadovauti. Tada kolektyvinėn nuosavybėn 
perėjo visas žmonių turtas. Teko atiduoti gyvulius, 
žemės dirbimo padargus, suarti buvusias ežias. Ado-
mas labai sielojosi ir dėl jo prosenelių, tėvų, jo paties 
sodintų medžių išlikimo. Ypač jam širdį skaudėjo dėl 
200 metų senumo senelio sodinto galiūno ąžuolo. 
Kiek padelsęs, 1949 m. Adomas ryžosi jį nupjauti, kad 
medis nebūtų kolūkio nusavintas. Antašavietis meis-
tras Jonas Šimonis iš to galiūno padarė tris ąžuolines 
statines alui. Išleistas nupjauto ąžuolo kelmo atžalas 
sodybos šeimininkas labai saugojo ir puoselėjo. Ado-
mo džiaugsmui, tų atžalų išauginti giliukai padarė 
pradžią jaunų ąžuolų giraitei20. A. Petrauskas su ūpu 
ir užsidegimu dalyvavo meno saviveikloje, domėjo-
si krašto istorija. Jis sukūrė šeimą su Janina Marija 
Goštautaite iš Tebešiūnų. Deja, neilgai teko džiaugtis 
laime − besilaukiančią antro vaikelio žmoną nutrenkė 
žaibas. Adomas liko su dukrele Onute ant rankų, bet 
nepalūžo, rūpinosi mergaite. Net giedodamas Antaša-
vos bažnyčioje jis vesdavosi dukrą su savimi į choro 
balkoną, iš kurio per šv. Mišias skardėdavo stiprus, 
išsiskiriantis iš kitų Adomo balsas. Teisingai sakoma, 
kad laikas gydo žaizdas, malšina skausmą. Adomas 
susipažino su tame pačiame Uoginių kaime gausioje 
šeimoje augusia Liuda Kavaliauskaite, ją vedė. 

Abu gražiai augino Adomo dukrytę Oną. 
Savo vaikų pora nesusilaukė. Liudą ir Adomą Pe-
trauskus giminės ir kaimynai kviesdavo būti vaikų 
krikštatėviais, Adomą prašydavo piršliauti. Uoginiuo-
se buvo įprasta, kad, pabuvus krikštatėviais, kviesda-
vo ir piršliu bei svočia būti21. Adomas mėgdavo su 
kitais dalytis per gyvenimą sukaupta savo išmintimi. 

Savamokslis muziejininkas A. Petrauskas 
buvo žinomas kaip balsingas dainininkas, ankstesnių 
kaimo vakarėlių dalyvis, vietinių spektaklių artistas. 

19 Stasio Skukausko pasakojimas. KEM.
20 Briedis, A. Op. cit., p. 2.
21 Leontinos Jackevičienės pasakojimas, KEM

Žmogus, kurio gali klausti patarimo, bet kada prašyti 
pagalbos, pasitikėti jo teisingumu. Pasak visada kažką 
veikiančio ir gerai nusiteikusio Adomo, „vyrai negali 
rodyti kad jiems liūdna, kad yra sutrikę ir nelaimingi. 
Jei vyras pyksta, tai ką bedaryti šalia esančioms mo-
teriškėms, ar negyvai užsiverkti?“.22

Susitikimai, bendravimas, atsiskleidę ir 
laiškuose 

Kasmet paties įkurtame muziejuje ir na-
muose, bendraudamas su svečiais, A. Petrauskas 
sulaukdavo ir padėkos laiškų. Susirašinėjimuose 
atsiskleidžia graži Uoginių kaimo šviesuolio drau-
gystė su rašytoju Juozu Baltušiu nuo pat oficialaus 
muziejaus atidarymo. Rašytojas laiškuose ir svei-
kinimuose dėkoja muziejininkui, žada dar ne kartą 
aplankyti jį ir jo žmoną Liudą. J. Baltušis didžiavo-
si ir džiaugėsi būdamas Adomo draugu, gerbėju ir 
vertintoju. Rašytojas pažymėjo: „Savo darbais Jūs 
jau įrašėte savo vardą į lietuvių kultūros istoriją, iš-
liksite joje gyvas daugelį metų ir daugelį dešimtme-
čių“. Laiškuose, kurie saugomi Kupiškio etnografijos 
muziejaus filiale – A. Petrausko muziejuje, išryškėja 
rašytojo dėkingumas už saugomus ir sukauptus eks-
ponatus, susitikimo džiaugsmą, dėkojama už sodybos 
šeimininkės ir šeimininko įdėtas lauktuves. „Brangus 
Adomai PETRAUSKAI, seniai turėjau padėkoti Jums 
už nuostabią viešnagę Uoginiuose po jaukiu Jūsų 
stogu, bet susivėlinau neregėtai, o vis per tą gripą ir 
jo komplikacijas, kurias tik dabar užbaigiau, stojau 
į rikiuotį. Taigi, nors pavėluotai, bet iš visos širdies 
tariu kupiškėnišką ačiū Jums ir mielajai Jūsų žmonai. 
Sugrįžęs iš Uoginių, tuoj sukviečiau visą savo plačią 
giminę, įtraukiant ir visus penkis anūkus, patiesiau 
ant stalo Jūsų žmonelės padovanotas ringes ir paltį. 
Visi valgė pasičepsėdami, neatsigardžiuodami geru 
dūmu, garbindami Jus ir siųsdami Jums geriausių 
palinkėjimų bei šiltus padėkos žodžius. Ačiū!“ – 
rašyta J. Baltušio A. Petrauskui 1980 m. sausio 25 d. 
iš Vilniaus23 . 

Didelį įspūdį A. Petrauskui paliko 1978 m. 
iš Paryžiaus atvykęs Algirdas Julius Greimas. Jis iš-
vaikščiojo visą sodybą, su įdomumu apžiūrėjo visus 
eksponatus, o prie Petrauskų paruošto kuklaus vaišių 
stalo dainavo liaudies dainas, kurias Adomas jau buvo 
užmiršęs. Greimas jį pamokė. Vėliau jau A. J. Grei-
mo dukra Ada Greimaitė, ruošdama diplominį darbą 
„Eglė žalčių karalienė“, atvažiavusi pas Adomą papra-

22 Kudirkienė, G. Senienų muziejų pradėjo nuo naginių, p. 
16 . 

23  Juozo Baltušio laiškas Adomui Petrauskui, rašytas 1980 
m. sausio 25 d., PM GEK.
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šė parodyti sedulos medelį. A. Petrauskas merginai 
nuskynė augalo šakelę ir ji išsivežė24 . 

Kraštotyrininkas ir ekskursijų vadovas iš 
Šiaulių Danielius Balčiūnas A. Petrauską vadino ro-
jaus Adomu, skyrė jam ne tik sveikinimus ir laiškus, 
kaip galima dažniau į Uoginius stengėsi atvažiuoti su 
ekskursantais. D. Balčiūnas džiaugėsi, kad turi Ado-
mo padarytą Nukryžiuotąjį, padovanotą kryžių iš 
juodojo ąžuolo ir už tai, kad savo automobiliu nuvežė 
A. Petrauską pas kitą Lietuvos įžymybę – Vilių Or-
vidą prie Salantų25. D. Balčiūnas pasakoja: „Jau nuo 
pirmojo apsilankymo mes tapome bičiuliai. Atsime-
nu, kai Lietuvos žmonės vyko į Lomžą (Lenkija) susi-
tikti su popiežiumi Jonu Pauliumi II, nusistebėjau ten 
išvydęs priekyje minios į kalną tarsi jaunuolį spėriai 
žengiantį Adomą (prisiminiau, kad jis, dar būdamas 
70-ies, aiškino: „Nevalgau mėsos – geriau sprandas 
sukiojasi!“)... Svetimoje žemėje susitikę, apsikabino-
me tarsi broliai!“26 .

24 Taraškevičiūtė, E. Adomo sodyba. Laisvas žodis, 1991 
rugsėjo 21–30, Nr. 87, p. 3. 

25  Balčiūnas, Danielius. Adomas Petrauskas – muziejaus 
įkūrėjas [interaktyvus]. Respublika, 2011 lapkričio 19. 
[žiūrėta 2022 05 12]. Prieitis per internetą: <https://www.
respublika.lt/lt/naujienos/kultura/kulturos_naujienos/ado-
mas_petrauskas__muziejaus_ikurejas>. 

26  Ibid. 

Pas A. Petrauską yra lankęsi daugybė svečių: 
Lietuvos Respublikos kultūros ministras Jonas Bie-
linis ir Kultūros ministerijos darbuotojai, Lietuvos 
mokslų akademijos prezidentas Juozas Matulis, ge-
ografas ir gamtininkas Česlovas Kudaba, režisierius 
Juozas Miltinis, poetai ir vertėjai Alfonsas Maldonis, 
Mykolas Karčiauskas, „Lietuvos“ ansamblio artistai, 
Kauno politechnikos instituto mokslininkai, Lietuvos 
žemės ūkio ministerijos darbuotojai, Kupiškio, Biržų, 
Panevėžio, Šiaulių, Kauno, Rokiškio rajonų, Lietuvos 
televizijos, radijo ir spaudos žurnalistai, teisininkai, 
bankininkai, sklandytojai, vaistininkai, medikai, bi-
bliotekininkai, dvasininkai, daug mokytojų ir moki-
nių iš Kupiškio ir įvairių Lietuvos kampelių, viešėjo 
žmonių iš iš Latvijos, Ukrainos, Jungtinių Amerikos 
Valstijų, Kanados, Prancūzijos, Japonijos, Lenkijos, 
Turkijos ir iš kitur. 

A. Petrauskas, sutikdamas svečius, steng-
davosi prisigalvoti visokių įdomybių. „Kartą per Jo-
nines, kaip visada darydavo šios šventės metu, savo 
sodyboje atvykusios prancūzų kultūros delegacijos 
akivaizdoje pabandė ant stiebo iškelti uždegtą žibalu 
apipiltą padangą. Kažkas nepavyko, keliant padanga 
užstrigo ir stiebo viršaus nepasiekė. Jai degant užside-
gė ir laikantis troselis. Žiūrėti buvo gražu iki tol, kol 
degdama apšvietė prietemą, bet kai ugnies kamuoliu 
krito, stovintys apačioje nustėro. Laimė, kad šlumš-
telėjo ant žemės šalia viešnios iš užsienio. Adomas 
neskubėdamas per vertėją paaiškino, jog toks ir bu-
vęs sumanymas švenčiant Jonines. Svečiai džiaugėsi, 
o savieji stovėjo išsigandę“, – šypsojosi pasakodamas 
uoginietis Povilas Daugėla27 . 

Vesdamas ekskursantus į savo „Vaiduoklių 
aludę“, kurioje laikydavo alaus atsargas, prieš tai dar 
išberdavo žodžius: „Tas ne lietuvis, kas sklepi nebu-
vįs“ (suprask − prie visų svetimų valdžių lietuviams 
dažnai taip atsitikdavo) ir paaiškindavo „Vaiduoklių 
aludės“ pavadinimo prasmę. Kai ateina čia žmogus 
dar negėręs, tai kaip žmogus, o kai prisivaišina, tai 
išeina iš jos jau vaiduoklis. Šmaikštauti, pasakoti Uo-
ginių muziejaus šeimininkas tikrai mokėjo. Ne kartą 
Arklio muziejaus įkūrimo sumanytojas prof. Petras 
Vasinauskas kvietė Adomą į muziejų Niūronyse, kad 
ten žmonės išgirstų tikrą, liaudišką žodį apie arklį, 
apie naudojamus pakinktus ir darbą28 . 

Adomui įrengiant tvenkinėlį šalia gimtojo 
namo, prie jo mėgdavo sukiotis ir vietos mokyklos 
pradinės klasės mokinukai. Berniukai padėdavo krės-
ti cemento košę, lipdyti akmenis. Vėliau, kai Adomas 
žiemą vandeniu užpildavo ir užšaldydavo atsineštas 
egles, įvairias šaknis ir šakas, o vakare ir naktį jas 

27 Povilo Daugėlos pasakojimas, KEM .
28  Gudavičius, H. Širdžiai ir protui ..., p. 3. 

Aukštaitiška gryčia, antroji klėtis (apačioje kairėje) ir 
Amatų centras padarginės vietoje po 2013 metų rekons-
trukcijos, 2019 m. A. Jonušytės nuotr.
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apšviesdavo žento Vidmanto Karpio atvežtais žibin-
tais, būdavo pasakiškas vaizdas. Eidavo žiūrėti ne 
tik vietiniai žmonės, bet būdavo atvažiuojančių ir iš 
toliau grožėtis Adomo išmone29. Vasaromis muzieji-
ninkas Adomas ar jo svečiai mėgdavo įsiamžinti prie 
tvenkinėlio, atsisėdę ant girnų ir atsirėmę į jų stalą. 
Lankydamasis pas Adomą dailininkas Boleslovas 
Motuza-Matuzevičius yra nutapęs muziejininko por-
tretą. Menininkas, užbaigęs darbą, norėjo jį išsivežti 
į Vilnių, nes sostinėje daugiau žmonių matys, tačiau 
A. Petrauskas neleido. Tas paveikslas dabar kabo an-
trame muziejaus bokšto aukšte (PM GEK 2088 . Inv30. 
Nr. nėra). 

Nuoširdi bičiulystė Adomą siejo ir su iš 
Laukminiškių kaimo kilusiu Algimantu Zolubu. Pas-
tarasis ne kartą lankėsi muziejininko sodyboje, raga-
vo A. Petrausko paruoštos gilių kavos, Liudos iškep-
tos duonutės. Viename iš laiškų A. Zolubas atsako 
Adomui ir Liudai: „Mieli mano prieteliai, dėkoju už 
laiškelį ir pakvietimą atvažiuoti. Neabejoju, kad dar 
apsilankysiu pas Jus, kadangi tas kraštas mane visuo-
met traukia ir tuo labiau kad susibičiuliavau su Jumis, 
muziejus patiko. O kalbos, man regis, tai nepritrūktu-
me ir ne vienai dienai susitikę. 

Pafotografuoti atvažiuosiu pavasarį. Tuomet 
daugiau spalvų, įspūdingiau tie gamtos ir rankų tva-
riniai atrodo. O jau fotografuoti, tikrai, ten yra ką. 
Šiuo metu ir dienos pilkos, ir vaizdai pilki. Svarbiausia 
bus man Jūsų šeimyną nufotografuoti (nežinau, kiek 
jos yra, kur vaikai gyvena). Paulauskas buvo savaitę 
Vengrijoj, ateis įspūdžių pasakoti. Vaišinsiu gilių (juo-
dųjų, o ne baltųjų kaip knygelėj kažkas primelavo) 
kava. Jus minavosiu. Mes su žmonele jau ragavom tos 
kavos – labai patiko. Taupom, vaišinam tik ypatingus 
svečius ypatingom progom, o vaišinant pasakoju apie 
Petrauskus, jų sodybą-muziejų. Dėkoju dar kartą už 
kvietimą, už laiškelį. Linkiu geros sveikatos, giedrios 
nuotaikos, sėkmės darbuose! Algimantas Vilnius 1984. 
XI.11.“31 Viename iš kitų laiškų Adomui A. Zolubas 
papasakojo apie jo gimtajame kaime 1903 m. gimusį 
Petrą Babicką, kuris gyvena Brazilijoje. (P. Babickas 
(1903–1991) žinomas kaip poetas, prozininkas, ver-
tėjas, žurnalistas, publicistas, fotografas, redaktorius, 
kino operatorius, radijo laidų organizatorius, pedago-
gas, dailininkas, kraštotyrininkas ir muziejininkas, 

29 Leontinos Jackevičienės ir Povilo Daugėlos pasakojimai. 
KEM.

30 Inv. – Kupiškio etnografijos muziejaus struktūrinio pada-
linio Adomo Petrausko muziejaus Inventorinė knyga. 

31 Algimanto Zolubo laiškas Adomui Petrauskui, rašytas 
1984 m. lapkričio 11 d., PM GEK 291.

diplomatas ir keliautojas, atsidavęs tėvynei Lietuvai).32 
Siūlė paskaityti P. Babicko eilėraštį apie kojas, 

sukurtą 1932 m. gyvenant Lietuvoje, ir jį visą užrašy-
tą atsiuntė. A. Petrausko bičiulio nuomone, tai turėtų 
būti naudinga pasakojant apie apavą ir jį nešiojančias 
kojas33. Žinojo, kad Adomas galėdavo ilgiausius eilė-
raščius deklamuoti pasiskaitęs iš knygų, o kartais ir 
pats muziejininkas pasidalindavo su aplinkiniais savo 
kūryba, kad ir apie Tris karalius:

Mes išminčiai Trys karaliai
Vykstam ieškot Visagalio.
Gal jūs žinot, gal girdėjot
Kur stebuklas prasidėjo?
Nauja žvaigždė jau mums šviečia,
Visus į Betliejų kviečia .
(Iš palydos atsiliepia)
Aš nei velnias, nei čigonas,
Būkit sveiki ponas ponios,
Jei mums duosit – padėkosim,
Ką pavogsiu – pakavosiu.
Tad labai prošom – nepykti!34

Muziejininko veikla, indėlis į krašto kultūrą 

Pirmaisiais Atgimimo metais A. Petrauskas, 
kaip kaimo šviesuolis ir filosofas, pasirodydavo tele-
vizijos laidose – teko dalyvauti gal net septynis kartus 
ir kalbėti kultūros temomis. Reikšdamas savo nuomo-
nę apie tų dienų aktualijas, Adomas mėgdavo pabrėž-
ti: „Nebijok nieko neturėti, bet bijok turėti per daug.“ 
Ir paties A. Petrausko rašinėlis buvo transliuotas per 
radiją. Kad taip būtų, pasistengė Lietuvos radijo ir te-
levizijos diktorius, kupiškėnas Henrikas Paulauskas. 
Adomą jis skatino „rašyti tarmiškai, neieškoti man-
drybių, o taip, kaip norisi, kaip kalbi. Tai būtų tikrai 
nuostabu“35. Kupiškėnas žurnalistas Vidmantas Jan-
kauskas 1987 m. dirbo „Jonavos balso“ redakcijoje 
ir prašė A. Petrausko pagalbos. Laiške žurnalistas 
rašė, kad Jonavoje 1988 m. sausio 12 d. bus atidaryta 
kraštotyros paroda, „bus keli skyreliai – etnografi-
jos, liaudies meno, istorijos ir pan. Ilgai galvoję apie 
parodos atidarymą, nutarėm, jog būtų labai gražu, jei 
joje galėtumėte sudalyvauti ir Jūs – senas muziejinin-

32 Ruseckaitė, Aldona. Garsioji Babickų šeima. Kupiškis. Naujausi 
moksliniai lokaliniai tyrimai. Sud. A. Jonušytė. Vilnius: Versmė, 
Kupiškis: Kupiškio etnografijos muziejus, 2016, p. 1117. 

33 Algimanto Zolubo laiškas Adomui Petrauskui, rašytas 
1985 m. spalio 21 d., PM GEK 317. 

34 Leontinos Jackevičienės iš Uoginių kaimo pasakojimas, 
KEM.

35 Henriko Paulausko laiškas Adomui Petrauskui, rašytas 
1989 m. sausio 17 d., PM GEK 2079.
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kas, gerai pažįstąs Lietuvos kaimą. Tai Jūs galėtumė-
te geriausiai pakomentuoti etnografinę ekspoziciją, 
įvertinti, ką mes ten surinkome“36. Su užsidegimu ir 
jaudulio nuojauta, atsimenantis dar nepriklausomą 
Lietuvą, A. Petrauskas dalyvavo 1989 m. rugpjūčio 
23 d. vykusioje „Baltijos kelio“ akcijoje. Kaimynė 
Ona Skukauskienė pasakojo: „Aš tą dieną, grįžusi iš 
darbo, sužinojau, kad Adomo su mano vyru Stasiu su-
sitarta vykti į „Baltijos kelią“. Tai kaipgi kartu nevyk-
si?.. Atvažiavus į vietą, atsimenu, kad buvo daugybė 
žmonių. Visi susirikiavę palei plentą, vienoje ir kitoje 
kelio pusėje. Vieni su gėlėmis, kiti – be. Mums, kaip 
ir kur stoti, rodė ir aiškino Marcelijus Martinaitis.“37 

A. Petrausko muziejų, dar Adomui gyvam 
esant, buvo pamėgę ir dabar į jį užsuka vestuvininkai. 
Edita (Žalnieriūnaitė) Kriaučiūnienė, kilusi iš Kupiš-
kio rajono Puponių kaimo, nusakė, kodėl ji su vyru 
rinkosi Uoginių muziejų: „Tuomet, kaip ir dabar, ves-
tuvininkai ieškodavo vietos, kur galėtų fotografuotis. 
Kupiškio rajone tuo laiku įdomiausia ir gražiausia so-
dyba buvo Adomo Petrausko muziejus. O, be to, mes 
patys kupiškėnai, norėjosi įsiamžinti savojo krašto 
kampelyje“.

Už išsaugotas neįkainojamas Kupiškio ir Lie-
tuvos vertybes Kupiškio šventės metu 1998 m. įteikta 
padėka, 2001 m. birželio 21 d. Adomui Petrauskui su-
teiktas Kupiškio krašto garbės piliečio vardas. 

Garbaus muziejininko jubiliejų progomis į 
Uoginių kaimą vykdavo pasveikinti Kupiškio rajono 
ir vietinio kolūkio vadovai, Etnografijos muziejaus, 
kultūros ir švietimo darbuotojai. Po iškilmingų kalbų 
žmona Liuda Petrauskienė svečius kviesdavo prie im-
provizuoto vaišių stalo, o Adomas ir dainą užtraukda-
vo, kai būdavo jaunesnis.

Paskutinis didelis A. Petrausko jubiliejus 
buvo švenčiamas 2004 m. spalio 6 d. Tai buvo pa-
ties Adomo 90-metis ir jo įkurto muziejaus 35-metis. 
Šventės metu jubiliato pečius papuošė rudeniškas as-
trų ir tujų vainikas, Etnografijos darbuotojos perjuo-
sė tautine juosta. Pasveikinti atvyko LR Seimo narys 
Viktoras Rinkevičius, Kupiškio rajono vadovas Le-
onas Apšega, Kultūros ir švietimo skyriaus vedėjas 
Vidas Vilimas, Kupiškio seniūnas Julius Vytautas 
Semėnas, Etnografijos muziejaus direktorė Violeta 
Aleknienė, Viešosios bibliotekos direktorė Danguo-
lė Tamulevičienė, Kultūros centro direktorius Rapo-
las Lukoševičius, rajono tautodailininkai, apylinkės 
ūkininkės Vanda Murolienė ir Janina Lauciuvienė, 
Adomo krikšto dukra Stasė Gruodienė, dukra Ona 

36 Vidmanto Jankausko laiškas Adomui Petrauskui, rašytas 
1987 m. gruodžio 22 d., PM GEK 320.

37  Onos Skukauskienės iš Uoginių kaimo pasakojimas, 
KEM. 

Karpienė su vyru Vidmantu, kiti sveikintojai, bokš-
te atidaryta ekspozicija, skirta muziejaus įkūrėjui38 . 
Po dviejų mėnesių, 2004 m. gruodžio 11 d. Adomas 
Petrauskas atgulė Kupiškio rajono Uoginių kaimo ka-
pinaitėse priešais koplyčią, kurioje 1803–1807 m. lai-
kydavo šv. Mišias kunigas, poetas Antanas Strazdas. 

Pirmieji eksponatai ir jų pateikėjai 

Adomo Petrausko muziejaus įkūrimo pra-
džia laikomi 1969 metai. Tuomet Uoginių kaime, savo 
sodybos klėtelėje, Petrauskas išdėliojo etnografinius 
eksponatus, archeologinius radinius, prikalė virš durų 
lentelę su užrašu MUZIEJUS39. Pirmieji etnografijos 
eksponatai – iš jo paties namų sunešti daiktai. Nema-
žai daiktų – šeimos relikvijos, menančios paties Ado-
mo ar jo tėvų, senelių gyvenimus. Medinis lopšys, ku-
riame mama supo ir patį Adomą, ar girnos, kuriomis 
ir jam tekę vaikystėje malti grūdus40 . 

Adomas keistas figūras primenančias me-
džių šakas, pintis, šaknis, kelmus ir įdomius riedulius 
tempė į savo sodybą ne vienus metus. Visos gamtos 
įdomybės, dar ir muziejininko patobulintos, rado savo 
vietą ant pastatų sienų, akmenys – kiemo pievelėje41 . 

A. Petrauskas pakvietė kaimynus ir pasakė, 
kad kuria muziejų kaimynams, juos paragino atnešti, 
kas dar likę namuose, neišdalyta kitiems muziejams ar 
nesunaikinta42. Adomui sekėsi. Per dvejus metus jis su-
kaupė beveik du tūkstančius eksponatų. Paskui ir pats 
eksponatus rinko iš apleistų vienkiemių, iš niokojamų 
koplyčių gelbėjo paveikslus, iš šventorių – sulaužytus 
kryžius. Kitus jam suvežė, sunešė uoginiečiai ir aplin-
kinių kaimų žmonės, kai ką pirko. Vertingų eksponatų 
muziejui atidavė iš Uoginių kaimo kilusių kunigų Juo-
zo Višinskio ir Raimondo Daugėlos giminės. Dovano-
jo Barbora Šukytė, Algis Jovaiša, Kazys Pugžlys, An-
tanas Januškevičius, kupiškėnas Vladas Sasnauskas, 
kaunietis Alvydas Petrulis, šiaulietis Antanas Ščiuka 
ir daugelis kitų43. A. Petrauskas savo muziejuje buvo 
iškabinęs Garbės narių sąrašą. Jame užrašyti Panevė-
žio, Kupiškio, Vilniaus, Kauno, Šiaulių miestų, Alan-
tos miestelio, Kupiškio rajono Uoginių, Ožkinių ir kitų 
kaimų pavadinimai, kurių gyventojai savo dovanotais 
eksponatais padėjo kurti Adomo muziejų. 

38 Žiūkaitė, J. Žymaus muziejininko kieme – dviguba šventė, 
p. 4, 6; Bimbienė, Loreta. Adomo Petrausko muziejus . 
(Lankstinukas), 2004, KEM.

39  Urbonienė, S. Adomas Petrauskas ..., p. 27. 
40  Ibid., p. 40 .
41  Balčiūnas, D. Adomas Petrauskas – muziejaus įkūrėjas.
42 Taraškevičiūtė, E. Adomo sodyba, p. 3. 
43 A. Petrausko muziejuje, (Lankstinukas), 1981, KEM. 
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Knygoje jis surašydavo visus asmenis, kurie 
ką nors atveždavo ar atnešdavo44 . Kai surinkti daiktai 
nebetilpo klėtyje, Adomas juos įkurdino viename iš 
gyvenamojo namo kambarių. Etnografijos, dailės, is-
torijos eksponatus Adomas eksponavo klėtyse, bokšte, 
gryčioje, padarginėje. Buvo įrengęs senovinio gyve-
namojo namo galo apstatymą ir turtingesnio ūkininko 
seklyčią. Greta eksponavo ir bajoriškas spintas, praš-
matnius krėslus. Vienos klėtelės palėpėje buvo įkūręs 
ekspoziciją, kurią sovietmečiu rodydavo tik tiems, 
kuriais pasitikėjo, antraip būtų sulaukęs nemalonumų 
iš sovietinės valdžios. Ten jis sukabino iš apylinkėse 
nuvirtusių ar nuverstų koplytstulpių ir kryžių surink-
tas skulptūrėles, išniekintus paveikslus (išbadytomis 
šventųjų akimis) iš Gikonių ir Dilių koplyčių45 .

1973 m. įvyko oficiali šio muziejaus atida-
rymo šventė. 1975 m. „Nemuno“ kolūkiui prijungus 
„Uoginių“ kolūkį, Adomo etnografiniais lobiais susi-
domėjo ir kolūkio pirmininkas Vytautas Notkus. Jam 
pirmininkaujant 1981 m. aukštaitiška gryčia pas Ado-
mą buvo atgabenta iš Gikonių kaime buvusios Švilpos 
sodybos. Pastatyta antroji klėtis, padarginė46 . 

44  Urbonienė, S. Adomas Petrauskas ..., p. 27. 
45  Ibid., p. 46.
46  Pasakojo Kupiškio etnografijos muziejaus struktūrinio 

padalinio Adomo Petrausko muziejaus ir Uoginių amatų 
centro darbuotoja Laura Eižinienė. 

Prabėgus keleriems metams, savamokslis 
meistras Juozas Laužikas iš netolimo Astravų kaimo 
sodybos teritorijoje ant keturių didžiulių akmenų pa-
statė originalų aštuoniakampio formos trijų aukštų 
pastatą – bokštą, kuriame taip pat buvo įkurta eks-
pozicija. Iš pradžių buvo norėta pastatyti besisukantį 
bokštą, bet taupytos lėšos, todėl bokštas liko nejudrus. 
Neįprastas pastatas apylinkėje buvo statomas apie ke-
tverius metus. 1984 m. bokštas pakvietė pirmuosius 
lankytojus. 

Į klausimą, kas paskatino kaupti senienas, 
Adomas atsakė, kad tai lėmė meilė gamtai ir paaiškino: 
„Gamtos meilė suriša su tėvų buitimi ir papročiais“47 . 
Muziejaus įkūrėjas nestudijavo istorijos ar muziejinin-
kystės metodų ir principų. Rinkdamas, saugodamas ir 
eksponuodamas įvairius daiktus jis vadovavosi nuojau-
ta, supratimu ir gyvenimiška patirtimi, rinko viską, ką 
rado, kaupė viską, ką žmonės jam atnešdavo. Sukaupė 
ir daug vienodų, ypač fabrikinės gamybos, dirbinių. 
Adomas jų neišmesdavo, paimdavo visus, neretai ir pa-
sikartojančius, jei jam koks kaimo žmogus dovanoda-
vo. Sakydavo, kad negalįs išmesti daiktų, kuriuos jam 
sunešę uoginiečiai ar aplinkinių kaimų žmonės. Kas 
bus, jeigu tas žmogus atves savo giminaičius į muzie-
jų ir neras jo dovanoto daikto? Bus skaudu. Petrauskas 

47 Dluckienė, Alvyra. Iš Adomo Petrausko prisiminimų. 
Kupiškio žinios, 2006, vasario 4, Nr. 10(627), p. 4.

Juozo Laužiko pastatytas aštuonkampis bokštas, 2019 m. A. Jonušytės nuotr.
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tvirtino: „Tai kaimo muziejus, visų turtas, dievaži, ne 
mano vieno. Ir pačiam maloniau, kai pamatai kaimy-
nus giminių tarpe laimingus, radusius sau artimą ir 
brangų eksponatą“48. Sakydavo, kad „svetimiems – tai 
muziejus, o saviems – asmeninių relikvijų saugykla“.49

Sukurti daiktų, religiniai ir mitologiniai 
pasakojimai

Adomas paties įkurtame muziejuje ekspona-
vo kaimo amatininkų: siuvėjų, batsiuvių, stogdengių, 
kalvių, stalių, dailidžių darbo įrankius, dažniausiai 
pačių pasigamintus (šiuo metu nėra žinoma, kurie 
eksponatai). Turėjo sukaupęs eksponatų iš vietinių 
dvarų aplinkos. Antai kortų stalelis iš kažkurio dvaro 
(PM GEK 1841, BE 26850), verpimo ratelis su dram-
blio kaulo detalėmis (PM GEK 489,. BE 119), metalo 
žvakidės, įmantresnės žibalinės lempos (šiuo metu 
nėra žinoma, kurie eksponatai). Petrauskas apie to-
kius dvare naudotus daiktus tuoj pat sukurdavo pasa-
kojimus – kaip prie to kortų stalelio dvarponis pralo-
šęs tris dvarus 51 .

Muziejininkas yra ne kartą porinęs, kokie 
ypatingi jo turimi kortų stalelis, prie kurio Rokiškio 
dvarininkas Tyzenhauzas pralošė kelis dvarus, daili 
bronzinė žvakidė, stovėjusi dvaro ponios kambaryje, 
kokia ta ponia buvusi, kokius turtus turėjusi, kaip prie 
tos žvakės ašaras liejusi... 52 

Rodydavo liktarną su durelėmis (šiuo metu 
nėra žinoma, kuris eksponatas), kad liepsna šiaudų 
neuždegtų – su ja dvaro darbininkai eidavę į kloji-
mą53, specialią keptuvę (PM GEK 477, BE 114), ku-
rioje klebonui ar dvarininkui buvo spraginamos gilės 
kavai. Iš dvaro ar turtingesnių ūkininkų namų atke-
liavo ir gramofonas (PM GEK 355, Inv. Nr. nėra) ar 
albumas. Sugalvodavo istorijų ir apie paprastus kaimo 
buities reikmenis ar prašmatnesnius daiktus. Pasako-
davo apie vyžas, kuriomis vaikas būdamas avėjo (šiuo 
metu nėra žinoma, kuris eksponatas), caro laikų alaus 
butelį (PM GEK 388, BE 34), apie piestą lašiniams 
grūsti (šiuo metu nėra žinoma, kuris eksponatas) ar 
kokį kitą daiktą54 . 

48  Urbonienė, S. Adomas Petrauskas..., p. 38. 
49 Markevičius, Vidmantas. Aš nerenku aukso..., Komuniz-

mo keliu [Kupiškis], 1984, sausio 21, Nr. 10(5219), p. 3.
50 BE – Kupiškio etnografijos muziejaus struktūrinio pa-

dalinio Adomo Petrausko muziejaus Buities etnografijos 
rinkinys. 

51 Balčiūnas, D. Adomas Petrauskas – muziejaus įkūrėjas, 
[žiūrėta 2022 05 12]. Prieitis per internetą: <https://www.
respublika.lt/lt/naujienos/kultura/kulturos_naujienos/ado-
mas_petrauskas__muziejaus_ikurejas> . 

52 Markevičius, V. Aš nerenku aukso ..., p. 3.
53  Salys, A. Kas tėvų išgyventa..., p. 8. 
54  Urbonienė, S. Adomas Petrauskas..., p. 41.

Dr. Skaidrė Urbonienė straipsnyje leidiniui 
apie Adomą Petrauską teigia: „Daiktai daiktais, eks-
ponatai eksponatais, bet šio muziejaus išskirtinis 
bruožas, jo siela buvo pats jo įkūrėjas ir puoselėtojas 
Adomas Petrauskas. Tik jis mokėjo prakalbinti tuos 
tūkstančius daiktų daiktelių, įkvėpti jiems gyvybės 
– čia pat suregzdavo kokį pasakojimą apie tai, kaip 
įsigijo vieną ar kitą eksponatą ar paporindavo šmaikš-
čią, gal ir išgalvotą, daikto panaudojimo istoriją, įpin-
davo į pasakojimus apylinkėse ar toliau gyvenusius 
kunigus, dvarininkus, eilinius žmones. Nes, kaip pats 
sakė, „eksponatas be savo praeities – kaip žmogus be 
atminties“. Jam išėjus amžinybėn, daugelis eksponatų 
tarsi neteko savo dvasios, liko nebylūs, eiliniai buities 
reikmenys“55 . 

Adomas lankytojų dėmesį pritraukdavo pasa-
kodamas apie daugiau kaip 100 metų senumo grafai-
tės albumą (šiuo metu nėra žinoma, kuris eksponatas), 
specialiame odiniame dėkle esantį prabangų kunigo 
nešiotą cilindrą iš kurmių odelių (PM GEK 371 /1-2. 
Inv. Nr. nėra). Savo pasakojimais, kartais pagražintais 
ar išgalvotais, mokėjo sudominti ne tik suaugusius, 
bet ir vaikus. Pastarieji muziejininko klausėsi net iš-
sižioję, tarsi pasakų senelio, sutikto senoje sodyboje 
tarp senų daiktų ir padargų. Mėgo rodyti savo tėvo 
drobines kelnes, kur vietoj sagos įsiūtas medžio ga-
balėlis (PM GEK 591, BE 186), seną sulopytą naginę 
(šiuo metu nėra žinoma, kuris eksponatas), kurios lo-
pas taip pat sulopytas – taip žmonės nešioję, naudoję 
daiktus iki skutelių. Mediniu kastuvu, turinčiu gele-
žinį apkaustą (PM PG56 438. Inv. Nr. nėra), sako, 1850 
m. kasė Pyvesos upelį57. Iš to paties upelio netoliese 
Uoginių, jį gilinant, praėjusio šimtmečio pradžioje ant 
kranto buvo iškelti juodieji ąžuolai. A. Petrauskas juos 
parsivežė į sodybą ir pats ar su kitų pagalba sukūrė 
daug įdomių religinių ir mitologinių skulptūrų, ąžuo-
lo vartus į rašytojo Juozo Baltušio alėją. 

Kai melioravo Kelmynės durpyną, Ado-
mas nedažytas, nuo durpių įjuodusias juodojo ąžuo-
lo šakas panaudojo kambarinio šviestuvo gamybai. 
Sukomponavęs ir sujungęs pasmailinta viela šakas, 
įsukęs lemputes58 savo dirbinį pritvirtino prie lubų ir 
didžiuodamasis sakydavo, kad visame pasaulyje tokio 
nėra. Adomo dėka keistai išsiraičiusios šakos, kem-
pinės, beržo sopuliai pavirsdavo gyvais personažais. 

Savamokslis muziejininkas džiaugdavosi: 
„Nei vieno karto neparėjau iš miško tuščiomis. Me-
džius nabagus ligos puola, štai čia vadinamasis beržo 

55  Ibid., p. 48–49.
56 PM PG – Kupiškio etnografijos muziejaus struktūrinio 

padalinio Adomo Petrausko muziejaus Pagalbinis fondas. 
57  Salys. A. Kas tėvų išgyventa...., p. 8.
58  Lekavičienė, E. „Nė karto iš miško tuščiom negrįžau“..., 

p. 73. 



58

vėžys – guzas toks išvirsta. O aš į tą guzą spyglius 
įstačiau – vaikams rodau, kaip senovėje kariaudavo, 
net šalmus skaldė. Ir šita kuoka gali žmogų priplot, 
tai tinkamai išpjauta medžio šaka (su gumbu). Va-
zos gėlėms – irgi iš medžių sopulių. Jie ir išdžiūvę 
tokie pat lieka“. Krėslai, staliukas, žvakidė – nedaug 
Adomo prisiliesta prie šakos, medžio ar kokio kelmo, 
pašalinta, kas nereikalinga ir išeidavo puikus medžio 
baldų komplektas (šiuo metu nėra žinoma, kurie eks-
ponatai). Įdomiausias – Eglės žalčių karalienės sostas 
iš pelkės beržo. Garbanotas medžio šaknis, kur palei 
žemę driekėsi, nupjovė ir į viršų iškėlė, išėjo tikras 
sostas. Pasakojama, kad Lietuvos kino studijos filme 
Eglė jame sėdėjo59 (šiuo metu nėra žinoma, kuris eks-
ponatas). 

Muziejininkas sukauptą liaudies meno dir-
binių rinkinį papildė ir savo paties drožiniais. Ne tik 
šiek tiek „patobulinti“ jau minėti gamtos kūriniai – 
šakos, šaknys, gumbai, kelmai, atgiję fantastinėmis 
būtybėmis, mitologiniais kaukais ar pasakų persona-
žais, bet ir drožti kryželiai su Nukryžiuotuoju (dievu-
liuku) (PM GEK 1860. Inv. Nr. nėra), religinio turinio 
skulptūrėlės (šiuo metu nėra žinoma, kuris ekspona-
tas)60. Sakė, kad kelis šimtus pridrožęs ir išdovanojęs, 
niekad neparduodavęs: „Judas Kristų pardavė už 30 
grašių – aš dievuliukų parduot negaliu. Veltui ir veltui 
dalinu“61 . 

Adomas droždavo statulėles iš liepos medžio, 
kai „užeidavo noras“. Pirmą Nukryžiuotąjį išdrožė 
būdamas vienuolikos metų62. Jo dievuliukas yra ir 
Uoginių koplyčioje, kurioje kunigavo Antanas Straz-
das. Skulptūrėlių veidų išraiškos skirtingos, kai kada 
pavykdavo išdrožti linksmesnes, kai kada liūdnesnes. 
Kurie drožiniai dažyti, tie ne taip skylinėjo, plyšo, o 
kai kurie tik truputį paspalvinti kaip Adomas sugalvo-
davo63. Gimtojoje sodyboje prie medžių kamienų taip 
pat pritvirtindavo savo išdrožtus Nukryžiuotuosius 
(dievuliukus).

Kupiškio etnografijos muziejaus filialas

1996 m. A. Petrauskas savo muziejų padova-
nojo Kupiškio rajono savivaldybei, jis tapo Kupiškio 
muziejaus (vėliau – Kupiškio etnografijos muziejaus) 
filialu64. Tuo metu muziejų sudarė šių pastatų kom-
pleksas: Adomo Petrausko gyvenamasis namas, aukš-
taitiškas gyvenamasis namas, dvi klėtys, bokštas, 
padarginė (jos vietoje 2013 m. pastatytas Uoginių 

59  Ibid.
60  Urbonienė, S. Adomas Petrauskas..., p. 42.
61  Lekavičienė, E. Adomo dievuliukai ... p. 71. 
62  Ibid.
63  Ibid., p. 72.
64  Urbonienė, S. Adomas Petrauskas ..., p. 28. 

amatų centras). Pats Petrauskas sakydavo, kad muzie-
juje sukaupta keliasdešimt tūkstančių eksponatų, nes 
eksponatas jam buvo kiekvienas akmenėlis ar įspū-
dingai susirangiusi šaka, kuri padėta ar prikalta puošė 
aplinką ar muziejaus pastatą. 

Perėmus Petrausko muziejų-sodybą, Kupiš-
kio muziejaus darbuotojai ėmėsi registruoti ekspona-
tus, vadovaudamiesi muziejininkystės principais. Tad 
dabar, pagal dokumentus, muziejuje yra 7339 ekspo-
natai (pagrindinį rinkinio fondą sudaro 3921, pagal-
binį – 3418), suskirstyti į raštijos, fotografijos, dailės, 
buities ir etnografijos, gamtos grupes. Daugiausia 
yra etnografinių objektų, atspindinčių devyniolik-
tojo amžiaus ir dvidešimtojo pirmosios pusės kaimo 
kasdienybę. Sodyboje-muziejuje sukauptus Buities 
ir etnografijos skyriaus eksponatus sudaro įvairiausi 
daiktai iš kaimo aplinkos: žemdirbių įrankiai ir pa-
dargai, valstiečių naudoti pačių pasidaryti ar pirkti fa-
brikiniai buities, namų apyvokos reikmenys, tekstilės 
gaminiai, drabužiai, apavas, kasdienio darbo įrankiai, 
vaikų auginimo ir mokymo priemonės, baldai, laikro-
džiai, apšvietimo reikmenys, muzikos instrumentai. 

Istorinius įvykius mena šalmai, ginklai ir jų 
dalys, kiti per karą naudoti daiktai ir prietaisai (gertu-
vės, specialios lempos-gazeliai). Įspūdingos masyvios 
belaisvio grandinės, rastos pamiškėje melioruojant 
žemę (PM GEK 1783, BE 219). Matosi, kad jų antran-
kiai daužyti akmeniu – gal belaisvis ar sukilėlis bandė 
išsivaduoti... 

Muziejuje saugomos girnapusės iš Šilų, Alks-
ninų, Medinų, Ūlyčios, Papyvesių ir kitų kaimų nu-
griautų sodybų. Įdomi nežinomo kaimo savamokslio 
meistro padirbdinta dagčių vijimo mašinėlė: pro me-
dinius dantračius vienu metu sukasi penkios pakulų 
sruogos, susivydamos į labai tvirtą virvę65 (PM GEK 
535. Inv. Nr. nėra). Tokius mechanizmus anuomet 
sumeistraudavo nagingesni kaimo meistrai, neretai 
žmonių vadinti išradėjais.

 Įdomi ir automatinė dobilų sėtuvė. Sukant 
jos rankenėlę, plačiai išbarstomos dobilų sėklos. Ji ga-
minta Vokietijoje, o naudota Antašavos dvare. 

Yra senų knygų, laikraščių, lietuviškų, len-
kiškų, žydiškų elementorių, leidinių iš spaudos drau-
dimo laikų, archeologinių radinių. 

Nedidelė maltuvės paroda parengta ir aukš-
taitiškoje gryčioje. Šiuo metu klėtelė, kurioje buvo 
pirmoji ekspozicija, skirta liaudies menininkams 
pristatyti. Čia eksponuojami vietos tautodailininkų 
nutapyti paveikslai, kiti kūriniai. Pamatysime ir bi-
tininko įrankius, medsukį. Rodomi ir keli Adomo 
surinkti senieji muzikos instrumentai, lentynėlėje 

65 A. Petrausko muziejuje, (Lankstinukas), Kupiškis, 1974, 
KEM. 
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išdėliotas apavas. Pasieniais stovi keletas nedide-
lių komodų. Patalpos viduryje sudėtos masyvios 
skulptūros, vaizduojančios paprastus kaimo žmo-
nes: moterį, apsigobusią skarele ir rankoje laikančią 
paukštelį, šalia jos – berniukas su gėlėmis, vyrą bal-
tais marškiniais ir kaklaraiščiu (galėtų būti daktaras 
o gal agronomas?), lietuvaitę tautiniais drabužiais, 
kanklininkę ir muzikantą su citra, valstietį su rugių 
pėdu, medžiotoją, dar keletą kitų. Jas sukūrė sava-
mokslis menininkas Povilas Bugailiškis (1911–1992), 
gyvenęs Anykščių rajono Grigiškio kaime. Apie 
skulptūras daugiau nieko nežinoma 66 (be numerių). 

Antroje klėtyje įrengta ekspozicija „Lino ke-
lias“, pristatanti daiktus ir įrankius, pasakojančius apie 
tekstilės dirbinių gamybą nuo lino apdirbimo iki pat 
audinio gamybos. Čia ne tik linų apdirbimo įrankiai, 
bet ir verpimo rateliai, audimo staklės. Nuotraukose 
įamžintas linų apdirbimo procesas. Eksponuojami 
audiniai – rankšluosčiai, spalvingos lovatiesės. Ant 
sienos pakabintas juodas kilimas su išsiuvinėtomis 
alyvomis. Jį išsiuvinėjo uoginietė Jadvyga Pribu-
šauskienė Sibiro tremtyje, norėdama savo vaikams 
parodyti, kaip atrodo žydinčios alyvos (PM GEK 3243 
Inv. Nr. nėra). Toje pačioje patalpoje stovi spalvinga 
skrynia (PM GEK 2038, BE 299), šventiškai paklota 
lova (PM GEK 3242. Inv. Nr. nėra), kelios vaikų au-
ginimo priemonės – medinis vežimėlis (PM PF 977. 
Inv. Nr. nėra) ir vaikštynė (PM PF 1016. Inv. Nr. nėra). 
Kitoje – namų apyvokos rakandai (geldos, bamblės, 
sviestmušės), ant lentynų išrikiuoti virduliai, lygintu-
vai, apšvietimo prietaisai, piestos, piestelės, puodynės 
ir puodeliai, stikliniai ir keraminiai buteliai, keptuvės 
ir dar daug kitokių stambesnių ir smulkesnių namų 
apyvokos daiktų. Ant staliuko rodomi mediniai ir su-
venyriniai šaukštai, kuriuos A. Petrauskas buvo gavęs 
dovanų. Viduryje patalpos ant stalų sudėti amatininkų 
(kalvio, staliaus) dirbiniai ir įrankiai. Prie sienų – kele-
tas baldų iš Antašavos dvaro67. Bokšte veikia paroda, 
supažindinanti su paties Adomo Petrausko gyvenimu, 
jo šeima ir Uoginių kaimo istorija, įžymiais iš šių apy-
linkių kilusiais žmonėmis. Ekspoziciją puošia Adomo 
Petrausko draugo, vytelių pynėjų ir „karaliaus“ Petro 
Jankausko kūriniai (be numerių). Su juo Adomas mėg-
davo pasikalbėti ir pasitarti apie randamas gamtos iš-
taigas: „Petrai, ar tau neatrodo, kad ši šaka panaši į 
žmogų, o ši – į velniuką“ 68 – klausdavo savo draugo 
nuomonės ir pritarimo. 

66 Urbonienė, S. Adomas Petrauskas: „Svetimiems – tai 
muziejus, o saviems – asmeninių relikvijų saugykla“, p. 
47 .

67  Ibid., p. 48.
68  Tavorienė, V. Muziejumi tapusi sodyba virkdo užsienie-

čius, p. 8.

Bokšto antrame aukšte įrengta paroda apie 
muziejaus įkūrėją Adomą Petrauską ir jo šeimą. Eks-
ponatai pasakoja apie Uoginių ir aplinkinių kaimų is-
toriją, gyventojų buitį, turtinius reikalus, mokymąsi. 
Taip pat nurodyti ir iš šių kraštų kilę bajorai, žymūs 
mokslo ir meno veikėjai. Čia ir pirmasis muziejaus 
eksponatas – vaikiška naginė (šiuo metu nėra žinoma 
kuris iš eksponatų). Rodomi Petrausko mėgti piršlia-
vimo atributai – mažytis buteliukas (PM GEK 364, 
BE 20) ir taurelė (PM GEK 411, BE 55) . 

Eksponatų tyrimai, renginiai ir kita 
muziejinė veikla

Iš kitų eksponatų grupių ištirtas tik religinių 
paveikslėlių rinkinys. 2013 m. Vilniaus universiteto 
istorijos studentė Ieva Bobinaitė minėtą rinkinį pasi-
rinko savo baigiamojo magistro darbo tema, paskelbė 
straipsnį69. Istorikė ištyrė rinkinyje esančius 86 religi-
nius paveikslėlius, kurie priskirtini XIX a. antrosios 
pusės – XX a. pradžios masinės gamybos produkci-
jai. Dauguma paveikslėlių pagaminti Vokietijoje, yra 
spaudinių ir iš Lietuvos. Kai kurių paveikslėlių kilmė 
nenustatyta. Atlikti įvairiomis technikomis, nevieno-
di ir ikonografiniai siužetai. Vyrauja Švč. Mergelės 
Marijos atvaizdai (Aušros Vartų Dievo Motina (PM 
PF 3349. Inv. Nr. nėra), Lurdo Dievo Motina (PM PF 
1102. Inv. Nr. nėra), Nekaltasis Prasidėjimas, Švč. Mer-
gelės Marijos Širdis, Rožinio Švč. Mergelė Marija (PM 
PF 1142. Inv. Nr. nėra) ir kt.). Nemažai Jėzaus temos 
atvaizdų (Švč. Jėzaus Širdis, Nukryžiuotasis, Ecce 
homo, Gerasis ganytojas, Paskutinė vakarienė) ir kt. 
Yra paveikslėlių su šventųjų globėjų – Kazimiero (PM 
PF 3354. Inv. Nr. nėra), Mikalojaus, Jono Nepomuko, 
Roko, Genovaitės, Jono Krikštytojo, Jurgio, Uršulės, 
Juozapo ir kt. atvaizdais. Savo straipsnyje I. Bobinaitė 
akcentavo, kad rinkinys išsiskiria paveikslų, technikų 
ir siužetų įvairove, tarp jų yra retų ir įdomesnių ikono-
grafiniu aspektu paveikslų (pvz., Švč. Jėzaus Veidas 
(PM GEK 1942 Inv. Nr. nėra), Neteisingas teismas (PM 
GEK 1918. Inv. Nr. nėra), Pieta su pragaro vaizdiniu 
(PM GEK 1889. Inv. Nr. nėra)70 . 

A. Petrausko sukauptas etnografijos, istori-
jos, dailės, gamtos rinkinys labai mažai tyrinėtas. Be 
I. Bobinatės, riedulių rinkinį yra apžvelgęs ir įverti-
nęs geologas prof. Gediminas Motuza. Jis rašė, kad 
muziejuje yra nemažai visų tipų uolienų, atvilktų čia 
ledyno iš Švedijos ir Suomijos. Įvairių rūšių granito, 

69  Urbonienė, S. Adomas Petrauskas ..., p. 43, 46; Bobinaitė, 
I. Adomo Petrausko muziejaus masinės gamybos sieninių 
religinių paveikslų kolekcija. Uoginių kapinių koplyčios 
Kryžiaus kelio stotys, p. 665–679.

70  Ibid., p. 672–678. 
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diorito, gabro rieduliai, keletas – giluminės magminės 
uolienos stambiagrūdžio piroksenito71 (be numerių). 

Aukštaitiškoje gryčioje ir Uoginių amatų cen-
tre organizuojami edukaciniai užsiėmimai, kitur yra 
parengtos ekspozicijos. 

Muziejuje rengiamos ir kilnojamosios paro-
dos. Bokšte – tautodailininkų parodos ir jų pristaty-
mai, kitos šventės. 

Name, kuriame gyveno A. Petrauskas, likęs 
autentiškas interjeras. Kambario sienas puošia Ado-
mo šeimos nuotraukos, daug šventųjų paveikslų, Ado-
mo drožti Nukryžiuotieji (dievuliukai). 

Prisimenant Adomo norą ir pagerbiant jo at-
minimą, 2008 metų birželio 25–liepos 3 d. vyko me-
džio drožėjų pleneras „Ąžuolų takas Adomui“. Plenere 
dalyvavo vietiniai medžio drožėjai ir atvykę iš toliau: 
Rimantas Zinkevičius iš Ukmergės, Vidmantas Jatu-
levičius iš Biržų, Audrius Vasiliauskas iš Kėdainių, 
Ramūnas Vizbaras ir Dalius Žvybas iš Kupiškio72. Jų 
sukurti tvirti suolai iš ąžuolo papuošė A. Petrausko 
sodybą-muziejų džiugindami kiekvieną atvykusį ir 
susipažįstantį su sukauptais turtais bei ekspozicijomis. 

Uoginių amatų centre 2019 metais parengta 
kupiškėno tautodailininko, 1997 metų Pauliaus Ga-
launės premijos laureato Leono Perekšlio medžio 
skulptūrų nuolatinė ekspozicija. 

Muziejuje vyksta šie edukaciniai užsiėmi-
mai: „Karpiniai“, „Keramikos pasaulyje“, „A. Pe-
trausko gryčia – duona kvepia“, „Vesėlia anoj šaly“, 
Kupiškėnų ingeidžiai ir linksmybės“, „Palydėtuvės į 
bažnyčią“, „Sutiktuvės iš bažnyčios“, „Spalvoto smė-
lio smiltelė“, ir kt. Skanaujami kūčiukai, duona ir sal-
dumynai. 

71 Urbonienė, S. Adomas Petrauskas..., p. 43; Motuza, G. 
Kupiškio krašto geologinis pamatas, p. 14–15.

72  Medžio drožėjų plenero „Ąžuolų takas Adomui“ progra-
ma-kvietimas, 2008 birželio 25–liepos 3, (Lankstinukas). 
Kupiškis, 2008, KEM . 

Išvados 

Kaimo žmogus, nors ir nebuvo baigęs jokių 
muziejininkystės mokslų, rinko eksponatus iš savo 
aplinkos, gavo iš geradarių pagalbininkų, sukaupė 
daug namų apyvokos rakandų, įdomesnių akmenų, 
medžio drožinių, paliestų paties muziejininko rankų 
šilumos ir išradingumo. Adomo sukauptos, brangin-
tos ir saugotos kultūros vertybės pasakoja apie gim-
tojo Uoginių kaimo ir jo apylinkių gyventojų buitį, 
atskleidžia dvasines ir materialines vertybes, gyve-
nimo būdą. Ne tik muziejus ir jo aplinka traukdavo 
lankytojus atvykti į Kupiškio rajone Uoginių kaime 
įkurtą muziejų, bet ir pats Adomas Petrauskas, mo-
kėjęs apie kiekvieną eksponatą pasakoti nuoširdžiai 
ir nekasdieniškai. Apie dešimtis ar šimtus įdomesnių 
eksponatų muziejininkas turėdavo ką papasakoti ar 
parodyti. Adomui gyvam esant, muziejus buvo tar-
si kaimo žmogaus dvasios muziejus, o dabar visus 
metus gyvas Uoginių kaimo šviesuolio A. Petrausko 
įkurtas muziejus ir Uoginių amatų centras kviečia iš 
naujo atrasti ir susipažinti su keistuolio iš Uoginių 
kaimo sukauptu ir išsaugotu kultūriniu palikimu. 
Muziejuje organizuojami įvairūs renginiai: paskaitos, 
konferencijos, rengiamos parodos, vyksta edukaciniai 
užsiėmimai, akcentuojantys amatų tradicijas ir skati-
nantys amatininkų verslumą bei jų vykdomą eduka-
cinę veiklą. 
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THE MUSEUM OF ADOMAS PETRAUSKAS, A LEARNED 
PERSON OF UOGINIAI VILLAGE

Aušra Jonušytė
Kupiškis Ethnographic Museum

The article presents the self-taught museolo-
gist Adomas Petrauskas (1914–2004) from Uoginiai 
village, Kupiškis district. He was born on the 6th of 
October in 1914 in the village of Uoginiai and spent 
his whole life there.

He studied at Uoginiai primary school, where 
he finished 4 grades. He helped his father with farm 
work. From the age of 13, he sang in Antašava church 
choir, participated in amateur art activities, and was 
interested in local history.

His inclination for art and creativity is reve-
aled, as well as his ability to be tough and not break 
down when faced with hardships. The first and most 
important and significant exhibits collected, his as-
sistants and the places from which they were obtained 
are introduced.

An attempt has been made to show how a 
villager founded and took care of a museum, even 
though he had not finished any museology studies. 
The quoted fragments of the letters of writer J. Bal-
tušis, Lithuanian radio and television newsreader H. 
Paulauskas, journalist V. Jankauskas (now a book pu-
blisher), and A. Zolubas reveal their relationship with 
the museologist. A lot of attention is paid to Adomas, 
as a child of nature, who was able to see the motifs of 
fairy tales in his environment, household and exhibits, 
and create figurative stories about them.

The Museum of Adomas Petrauskas opened 
its door to its first visitors in 1969. Since then, the 
museum’s founder, Adomas Petrauskas himself, wo-
uld welcome visitors interested in his collected values 
at his homestead, and he would not only name each 
exhibit but also tell in his unique manner about it, de-
tailing its purpose and even its history.

In 1996, A. Petrauskas donated all his collec-
ted values and four buildings: Northeast Lithuanian 
house, a barn, a tower and a shed for agricultural 
implements to the municipality of Kupiškis district, 
which handed it over to Kupiškis museum (from 1998 

to Kupiškis Ethnographic Museum). A. Petrauskas’ 
residential house and one barn remained for the mu-
seologist, although they also exhibit and store various 
items and household items, and exhibitions and events 
take place there.

On the 21st of June in 2001, Adomas Petraus-
kas was awarded the title of honorary citizen of Ku-
piškis region for collected and donated exhibits and 
buildings.

The activities of the Museum of Adomas Pe-
trauskas, which is a division of Kupiškis Ethnogra-
phic Museum, and Uoginiai Crafts Centre are based 
on the promotion and publicity of exhibits, and the or-
ganization of educational events. In 2013, I. Bobinaitė 
investigated 86 religious pictures of mass production 
of the second half of the 19th century – the early 20th 
century, preserved in the museum, most of which were 
made in Germany, others in Lithuania. Prof. Dr. Ge-
diminas Motuza reviewed the collection of boulders 
stored in the museum, which contains rocks mainly of 
magma – various types of granite, diorite, and gabbro. 
The tower is built on 4 huge boulders of granite and 
granodiorite .

According to the documents, the museum has 
7,339 exhibits (the main fund of the collection consists 
of 3,921 exhibits, the auxiliary fund – 3,418), they are 
divided into groups of writing, photography, art, hou-
sehold and ethnography, and nature.

One of the main tasks of Uoginiai Crafts Cen-
tre is to coordinate the activities of traditional crafts. 
It also organizes various events: lectures, conferen-
ces, exhibitions, educational activities emphasizing 
the traditions of crafts and promoting the entrepre-
neurship of craftsmen.

The museum and Uoginiai Crafts Centre, fo-
unded by A. Petrauskas, a learned person of Uoginiai 
village, are famous not only in Kupiškis region but 
also in Lithuania and abroad.
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SKRIAUDŽIŲ BUITIES MUZIEJAUS ISTORIJA, JO 
ĮKŪRĖJAI, PUOSELĖTOJAI IR JŲ DĖKA GIMUSI 
ETNOGRAFINIŲ EKSPONATŲ KOLEKCIJA

Svaja Vinskaitė
Prienų krašto muziejus 
F. Martišiaus g. 13, Prienai
prienumuziejus@gmail.com

Anotacija

Straipsnyje supažindinama su Skriaudžių 
buities muziejumi, jo atsiradimo istorija, įkūrėjais ir 
puoselėtojais, dėl kurių atsidavimo ir sunkaus dar-
bo gimė etnografinė kolekcija ir muziejus, išlikęs iki 
šių dienų. Muziejaus istorija įdomi ir išskirtinė ne tik 
dėl to, kad jis keitė savo vietą, bet ir dėl per daugelį 
metų įsivėlusios painiavos su reikšmingomis muzie-
jui datomis. Siekiant patikslinti turimus faktus ir in-
formaciją, nuosekliai papasakoti Skriaudžių buities 
muziejaus istoriją buvo nuspręsta paprašyti pagalbos 
gyvo istorijos liudininko, kraštiečio Algimanto Jono 
Sinkevičiaus, kuris pasidalijo ne tik prisiminimais 
apie muziejaus gimimą ir jo kūrėjus, bet ir fotogra-
fijomis iš savo kolekcijos. Kad prisiminimus būtų ga-
lima pagrįsti ir faktais, buvo pasinaudota Kauno re-
gioniniame valstybės archyve saugoma informacija. 
Taip patikslinta ir muziejaus atidarymo data. Taip pat 
šiame straipsnyje pristatomi muziejaus architektūri-
nio ansamblio objektai, jų atsiradimų istorijos, tai, kas 
saugoma visuose suvalkietiškos sodybos pastatuose. 
Kaip ir pats muziejus, taip ir kiekvienas eksponatas 
turi savo įdomias ir išskirtines atsiradimo muziejuje 
istorijas. 

Reikšminiai žodžiai: Dainavos kolūkis, 
etnografinė kolekcija, muziejaus įkūrėjai, Skriaudžių 
buities muziejus, suvalkietiška valstiečio sodyba.

Įvadas

Skriaudžių buities muziejaus įkūrimo 
55-ąsias metines planuota minėti 2022 metais. Pla-
nuojant jubiliejaus minėjimą, kilo idėja daugiau pa-
sidomėti visa muziejaus istorija ir jo įkūrėjais. Prienų 
krašto muziejuje informacijos šia tema nebuvo gausu, 
tik keletas straipsnių, daugumą jų buvo parengęs ilga-
metis Skriaudžių buities muziejaus direktorius Pijus 
Brazauskas, todėl galima teigti, kad ši tema iki šiol 
nebuvo išsamiai nagrinėta. Be to, skaitant skirtingus 
tekstus apie muziejaus įkūrimą, kilo neaiškumų dėl jo 
atsiradimo datos. Siekiant papildyti žinias, įsitikinti, 
ar datos tikslios, sukaupti daugiau faktų, buvo kreip-
tasi į Kauno regioninį valstybės archyvą, suorgani-
zuotas susitikimas su gyvu muziejaus istorijos liu-
dininku – kraštiečiu Algimantu Jonu Sinkevičiumi. 
Straipsnyje bus remiamasi šiais dviem pagrindiniais 
šaltiniais. 

Pradėjus tyrinėti archyve saugomą informa-
ciją ir daugiau pabendravus su Algimantu Jonu Sinke-
vičiumi buvo suformuluota tyrimo ir straipsnio pro-
blema – ilgą laiką mūsų žinota ir skleista informacija 
apie Skriaudžių buities muziejų turi netikslumų, ne 
visi faktai atitinka tai, ką sužinojome iš naujai atrastų 
šaltinių. Siekiant ištaisyti padarytas klaidas ir atskleis-
ti tikrą muziejaus įkūrimo istoriją, pristatyti jo įkū-
rėjus parengtas pranešimas konferencijai, o vėliau –  
ir šis straipsnis. 

Pirmojo muziejaus Kuprių kaime įkūrimo 
idėjos ir iniciatoriai

Paradoksalu, kad muziejaus, dabar visiems 
žinomo kaip Skriaudžių buities muziejus, istorija pra-
sidėjo visai ne Skriaudžių kaimelyje. Kaip pasakoja 
Algimantas Jonas Sinkevičius, ilgametis „Vienybės“ 
(vėliau pervadintas į „Dainavos“), Skriaudžių kolūkių 
pirmininkas („Dainavos“ kolūkio pirmininku dirbo 
30 metų), viskas prasidėjo tada, kai jis, baigęs moks-
lus, apie 1961 metus gavo paskyrimą iš pradžių dirbti 
agronomu Kuprių kaime „Vienybės“ kolūkyje (Prie-
nų rajonas). Ten atvykus nebuvo nei atskiros kontoros 
kolūkio darbuotojams susirinkti, nei kultūros namų, 

Kovo 8-osios šventė Kuprių kaimo kultūros namuose, 1965 
metai. Nuotrauka iš A. J. Sinkevičiaus asmeninio archyvo
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kaimelis atrodė tuštokas. Pirmas A. J. Sinkevičiaus 
noras pradėjus dirbti – pastatyti kolūkio valdybai  
atskirą pastatą su sale kultūros namų veiklai.1 Pasta-
čius namą kontorai ir atidarius kultūros namams skir-
tą 150 vietų salę2 Kupriuose pagyvėjo visas kultūrinis 
gyvenimas, prasidėjo įvairūs renginiai, parodos, kny-
gų pristatymai, poezijos skaitymai.3 

Būtent viena paroda, vykusi 1965 metų kovo 
8-ąją, buvo lemtinga. Po parodos kilo muziejaus atsi-
radimo idėja.4 Pirmoje nuotraukoje matome A. J. Sin-
kevičių, sveikinantį moteris parodos dieną Kupriuose. 
Ši paroda taip pat buvo išskirtinė, nes į ją moterys iš 
namų sunešė pačius gražiausius rankdarbius: mezgi-
nius, austines juostas, staltieses, paklodes ir užklotus, 
siuvinėtus paveikslus, būta ir medžio drožinių.5 Paro-
doje tą dieną apsilankė ir Lietuvos dailės istorikas ir 
kritikas, grafikas, lietuvių profesionalios muziejinin-
kystės pradininkas, nusipelnęs meno veikėjas Paulius 
Galaunė6 . P. Galaunė, išvydęs parodą, kultūros namų 
direktoriui Steponui Jarošui pasakė, kad ji labai įdomi 
ir vertinga, reikėtų visus šiuos rankdarbius išsaugoti 
ir kaupti, nes greitai dalies jų gali ir nebelikti. Taip 
atsirado idėjos, kad kaimeliui reikalingas muziejus, 
kur visą etnografinę kolekciją būtų galima saugoti ir 
eksponuoti, užuomazga.7 

1 Algimanto Jono Sinkevičiaus atsiminimai. Iš interviu su 
A. J. Sinkevičiumi 2022 04 26.

2 Lazauskienė, Dalė. 35-eri metai nuo idėjos iki brandaus 
muziejaus. Gyvenimas, 2002, Nr. 84, p. 2. 

3 Algimanto Jono Sinkevičiaus atsiminimai. Iš interviu su 
A. J. Sinkevičiumi 2022 04 26.

4 Algimanto Jono Sinkevičiaus atsiminimai. Iš interviu su 
A. J. Sinkevičiumi 2022 04 26.

5 Algimanto Jono Sinkevičiaus atsiminimai. Iš interviu su 
A. J. Sinkevičiumi 2022 04 26.

6  Dobrovolskaitė, Irena. Paulius Galaunė. In vle.lt. [in-
teraktyvus], [žiūrėta 2022 05 27]. Prieitis per internetą: 
<https://www.vle.lt/straipsnis/paulius-galaune/>.

7 Algimanto Jono Sinkevičiaus atsiminimai. Iš interviu su 
A. Sinkevičiumi 2022 04 26.

Pasibaigus šiai šventei, Kuprių kultūros namų 
direktorius Steponas Jarošas pradėjo važinėti po ap-
linkines gyvenvietes ir toliau rinkti etnografinius eks-
ponatus šventės metu sukauptai kolekcijai papildyti. 
Kolekcijai gausiai pasipildžius pradėjo trūkti erdvės 
jai saugoti, todėl buvo nuspręsta paprašyti šalia kultū-
ros namų gyvenusio Zigmo Juozaičio, turėjusio didelę 
sodybą, išnuomoti seną seklyčią, kuri buvo pakanka-
mai erdvi. Z. Juozaičiui sutikus, į seklyčią buvo su-
nešti visi eksponatai. Taip kurį laiką ši kolekcija glau-
dėsi sodyboje ir tapo savotišku traukos tašku – buvo 
lankoma ne tik vietinių gyventojų, bet ir delegacijų 
iš kaimyninių valstybių kolūkių, atvykusių į „Daina-
vos“ kolūkį8 .

Kaip interviu metu pasakojo Algimantas Jo-
nas Sinkevičius, 1966 metais jis pirmą kartą išvyko 
atostogauti. Keliavo po Bulgariją ir Rumuniją. Foto-
grafijoje užfiksuota, kaip Algimantas Jonas Sinke-
vičius su grupe žmonių sėdi Rumunijoje, Bukarešto 
centre. Anot A. J. Sinkevičiaus, tai buvo unikalus 
potyris, kai suvoki, kad sėdi miesto centre, tačiau 
visai šalia tave supa provincijos tipo aplinka, stovi 
sodybos, mediniai namukai, kurių dalies stogai deng-
ti nendrėmis. Sinkevičiui šis kaimelis miesto centre 
priminė mūsų Lietuvos liaudies buities muziejų, kuris 
tuo metu dar net nebuvo pradėjęs veikti. Iš kelionės 
Sinkevičius parsivežė ne tik fotografijas, bet ir didžiu-
lį norą panašų muziejų įkurti ir Kuprių kaime. Taip 
muziejaus įkūrimo idėja priartėjo prie jos realaus įgy-
vendinimo. 

Tais pačiais 1966 metais Plungėje kilo didžiu-
lė audra, išvartė daug brandžių medžių ir jaunų mede-
lių. Visiems Lietuvos TSR kolūkiams, kurie neturėjo 
savo miško medžiagos, buvo leista važiuoti į Plungę 
ir medienos pasiimti patiems. Miško medžiagos pasi-
ruošti nuvyko 10 žmonių ir iš Kuprių kaimo kolūkio. 
Jie parsivežė daug rąstelių, tačiau rąsteliai buvo gana 
smulkūs, tik 16–18 cm skersmens. Iš tokios medie-
nos naudos nedaug, jeigu ji būtų pjaunama lentoms.9 
A. J. Sinkevičius nusprendė, kad šiuos rąstelius būtų 
naudinga panaudoti kokių nors pastatų statyboms. Pa-
sitaręs su P. Gudynu ir jo kolega nusprendė statyti vi-
dutinio valstiečio sodybą ir jos pastatuose įkurti mu-
ziejų. P. Gudyno kolega parengė XVII a. vidutiniško 
valstiečio sodybos, kurią sudarė stuba, maža klėtelė 
(Merginų klėtelė) ir kalvė, eskizą. Trečioje fotografi-
joje įamžintas suvalkiečio stubos eskizas. 

8 Algimanto Jono Sinkevičiaus atsiminimai. Iš interviu su 
A. Sinkevičiumi 2022 04 26.

9 Algimanto Jono Sinkevičiaus atsiminimai. Iš interviu su 
A. Sinkevičiumi 2022 04 26.

Rumunija, Bukarešto etnografinis muziejus, 1966 m. Nuo-
trauka iš A. J. Sinkevičiaus asmeninio archyvo
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1966–1967 metais vyko suvalkietiškos so-
dybos statybos Kupriuose, visas ansamblis įsikūrė 
ant Kuprių senkapių kalniuko. Į naujai pastatytus 
pastatus buvo sunešti visi saugomi eksponatai, taip 
pat kolekciją papildė ir nauji. Dalis naujų daiktų at-
keliavo iš aplinkinių kaimų – Igliaukos ar Pilviškių. 
10 1967 metų birželio 25 dieną, kaip ir buvo numa-
tyta Dainavos (Kuprių k.) kultūros namų 1967 metų 
darbo plane11, Kupriuose įvyko muziejaus atidarymo 
šventė.12 Šis architektūrinis ansamblis buvo pavadin-
tas „Suvalkietiška sodyba-muziejus“. Kuprių kaime 
muziejus išliko maždaug iki 1988 metų, kol buvo 
vietinių jaunuolių, sugrįžusių iš Tarybinės armijos, 
pradėtas niokoti. Daug eksponatų buvo sugadinti 
neatitaisomai. Dėl šios priežasties buvo surengtas 
skubus tarybos susirinkimas, kurio metu svarstytas 
tolimesnis muziejaus likimas.13 

Suvalkietiškos sodybos-muziejaus perkėlimas 
į Skriaudžius

XX a. 9 dešimtmetyje vykusios kolūkių 
reorganizacijos metu buvo sujungti „Dainavos“ ir 
Skriaudžių kolūkiai – tai turėjo įtakos ir muziejui. 

10 Algimanto Jono Sinkevičiaus atsiminimai. Iš interviu su 
A. J. Sinkevičiumi 2022 04 26.

11 Lietuvos TSR Prienų rajono DŽDT Vykdomojo komiteto 
kultūros skyriaus Prienų rajono Kultūros namai. 1963–
1970 m. neterminuoto saugojimo dokumentinės medžia-
gos . Kauno regioninis valstybės archyvas (toliau KAA), 
FR-199, ap. 1, b. 17, l. 7. 

12 Lietuvos TSR Prienų rajono DŽDT Vykdomojo komiteto 
kultūros skyriaus Prienų rajono Kultūros namai. 1963–
1970 m. neterminuoto saugojimo dokumentinės medžia-
gos . Kauno regioninis valstybės archyvas (toliau KAA), 
FR-199 ap. 1, b. 18, l. 17.

13 Algimanto Jono Sinkevičiaus atsiminimai. Iš interviu su 
A. J.  Sinkevičiumi 2022 04 26.

Buvo nuspręsta muziejų perkelti į Skriaudžius.14 
Skriaudžiai – kaimas Prienų rajone, nuo seno gar-
sėjęs puodžiais, kanklių gaminimo meistrais, siuvė-
jais, kurie siuvo madingas eilutes ir paltus, audėjais, 
dvasiniu paveldu – buvo bažnytinis choras ir klojimo 
teatras .15 Skriaudžiuose suvalkietiška sodyba įsikūrė 
Skriaudžių mokyklos direktoriaus Kazimiero Ar-
lausko padovanotose ganyklose. Arlausko sklypas 
buvo prie pat Puskunigio, garsaus Skriaudžių kan-
klininko, senosios sodybos – taip muziejus įsiliejo 
ir į Skriaudžių kaimelio aplinką. Šalia perkelto ar-
chitektūrinio ansamblio prigludo ir padovanota Ka-
zimiero Rutkos klėtis, atvežta iš Janaukos kaimo.16

Anot, A. J. Sinkevičius, perkeltam muziejui 
reikėjo iš naujo surinkti dalį eksponatų, kad būtų 
atkurta tai, kas sugadinta. Atkeliavo dumplės iš 
Leskavos kaimo (25-3497), gausi kolekcija daiktų iš 
buvusio Leskavos bažnyčios kunigo Bielskaus sody-
bos, aptiktų paties A. J. Sinkevičiaus po kunigo mir-
ties apžiūrint sodybą. Kita dalis eksponatų atkeliavo 
iš Šilavoto.17 Kaip pasakoja buvęs ilgametis Šilavo-
to mokyklos direktorius Jonas Mikučiauskas, Šila-
vote kurį laiką (maždaug nuo 1957 iki 1961 metų) 
veikė nedidelis muziejus. Muziejui eksponatus taip 
pat buvo sunešę vietiniai gyventojai. 1961 metais li-
kvidavus muziejų eksponatai buvo perkelti saugoti į 
mokyklos pastatą. Tuometinis mokyklos direktorius 
J. Krušinys, paprašytas žymios Prienų kraštietės 

14 Kairiukštytė, Nastazija. Skriaudžių buities muziejus. 
Gimtinė, 1997, Nr. 1–31, p. 3.

15 Kazlauskas, Darius J. Viešnagė Skriaudžiuose. In 
ramuciugimnazija.lt. [interaktyvus], 2018 11 09, 
[žiūrėta 2022 05 28]. Prieitis per internetą: <https://
ramuciugimnazija.lt/lt/naujienos/aktualijos/2018/11/
viesnage-skriaudziuose>.

16 Algimanto Jono Sinkevičiaus atsiminimai. Iš interviu su 
A. J.  Sinkevičiumi 2022 04 26.

17 Algimanto Jono Sinkevičiaus atsiminimai. Iš interviu su 
A. J.  Sinkevičiumi 2022 04 26.

Suvalkietiškos stubos eskizas, XX a. II pusė (tikslūs metai 
nežinomi). Nuotrauka iš A. J. Sinkevičiaus asmeninio ar-
chyvo

Ąžuolas šalia dūminės pirkios, 2014 m. Prienų krašto mu-
ziejaus fondai. E. Juodsnukytės nuotr. 
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A. Aleknavičienės ir Naujosios Ūtos kraštotyrininko 
Vyto Degučio, sutiko paskolinti saugomus ekspo-
natus Skriaudžių buities muziejui su sąlyga, kad kai 
Šilavote atsiras patalpos, tinkamos muziejui, ekspo-
natai bus grąžinti. Patalpų rasti nepavyko, todėl visi 
eksponatai taip ir liko Skriaudžiuose.18 Taip papil-
džius ansamblį nauju pastatu ir atnaujinus bei atkū-
rus dalį etnografinės kolekcijos muziejus atgimė iš 
naujo. Jau 1989 metais jis atvėrė duris lankytojams.19 

Skriaudžių buities muziejus po 
nepriklausomybės atkūrimo

Iki 1991 m. muziejus buvo visuomeninis. 
Perėmus muziejų savivaldybės žinion, jis buvo 
pervadintas – „Suvalkietiška sodyba-muziejus“ 
tapo Skriaudžių buities muziejumi.20 Šiam įvy-
kiui atminti 1991 m. pavasarį muziejaus kieme, 
netoli šulinio ir dūminės pirkios, buvo pasodintas 

18 Jono Mikučiausko, ilgamečio Šilavoto mokyklos direkto-
riaus prisiminimai. Iš interviu su J. Mikučiausku 2022 03 
07 .

19  Brazauskas, Pijus. Skriaudžių buities muziejui 35-eri. In 
pijauskalendoriai.lt. [interaktyvus], 2002 11 05, [žiūrėta 
2022 05 30]. Prieitis per internetą: <https://pijauskalendo-
riai.lt/skriaudziu-buities-muziejui-35-eri/>.

20 Gera Prienuose. Skriaudžių buities muziejus. In geraprie-
nuose.lt. [interaktyvus], 2015 07 30, [žiūrėta 2022 05 26]. 
Prieitis per internetą: <https://geraprienuose.lt/naujie-
nos/skriaudziu-buities-muziejus/>.

ąžuoliukas, kurį iš gilės išaugino kraštietė Izabelė 
Alenskienė.21 

1992 metais muziejaus direktoriumi buvo 
paskirtas Pijus Brazauskas – didžiulis kalendorių 
entuziastas. Jis muziejaus patalpose įkūrė savitą ka-
lendorių ekspoziciją. Ši idėja gimė dar 1997 metais 
per pirmąją kalendorių parodą, kurioje buvo ekspo-
nuojami 336 kalendoriai. Po metų kalendorių eks-
pozicija turėjo jau 1000 kalendorių. Lankytojai pa-
mėgo ekspoziciją ir patys dovanodavo kalendorius 
– tokia buvo įėjimo į „Kalendorių muziejų“ (taip 
ekspoziciją vadino lankytojai) kaina: padovanoti 
vieną ar daugiau kalendorių. 2008 metais palikda-
mas muziejų Pijus Brazauskas kartu paliko ir dau-
giau nei 10 tūkstančių eksponatų turinčią kalendo-
rių kolekciją, papildžiusią ir taip gausų etnografinių 
eksponatų rinkinį.22

21 Brazauskas, Pijus. Skriaudžių buities muziejaus, jame 
augančio ąžuolo ir kalendorių muziejaus atsiradimo 
trumpos istorijos. In pijauskalendoriai.lt. [interaktyvus], 
1992–2008 m., [žiūrėta 2022 05 25]. Prieitis per internetą: 
< https://pijauskalendoriai.lt/skriaudziu-muziejai-2/>.

22 Brazauskas, Pijus. Skriaudžių buities muziejaus, jame 
augančio ąžuolo ir kalendorių muziejaus atsiradimo 
trumpos istorijos. In pijauskalendoriai.lt. [interaktyvus], 
1992–2008 m., [žiūrėta 2022 05 25]. Prieitis per internetą: 
<https://pijauskalendoriai.lt/skriaudziu-muziejai-2/>. 

Klėtis, 2014 m. Prienų krašto muziejaus fondai. E. Juodsnukytės nuotr.
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Skriaudžių buities muziejus šiomis dienomis 
ir jame saugomi eksponatai. 

Dabar Skriaudžių buities muziejus yra Prie-
nų krašto muziejaus padalinys. Muziejaus etnografi-
nių eksponatų rinkinį sudaro XVIII a., XIX a., XX a. 
lietuvių (daugiausia Suvalkijos regiono) namų buities 
daiktai, patalynė, audiniai, kalvystės, virtuvės, ūkio 
reikmenys. Dauguma jų padovanoti aplinkinių vieto-
vių gyventojų, tačiau yra eksponatų, atkeliavusių net 
iš kitų šalių: Baltarusijos, Estijos, Latvijos, Jungtinių 
Amerikos Valstijų.23

Muziejaus etnografinių eksponatų rinkinys / 
kolekcija eksponuojamas visuose architektūrinio an-
samblio pastatuose. Šį muziejaus ansamblį (kaip ir 
anksčiau) sudaro: mergaičių klėtelė, klėtis, kalvė ir 
dūminė pirkia. 

Mergaičių klėtelė – tai XIX a. pastatas, kuria-
me stovi XVII–XVIII a. kraičkubilis (SBM 23-1859), 
vėlesnio laikotarpio kraičio skrynios (23-3478 ir 23-
3379) ir kupariukas (23-3470), parsivežtas iš Ameri-
kos (1910 m.) su audiniais. Lova (23-3423) mergaičių 
klėtelėje paklota namų darbo audiniais.24

 Klėtis pastatyta 1921 metais. Pastato išorė 
nukabinta senų, jau sunykusių kapų kryžiais ir tvore-
lėmis. Viduje eksponuojami įvairūs rankdarbiai, seni 
baldai, seniausias muziejaus eksponatas – virtuvinė 
spinta (DBM-82), ant kurios išpjaustyta data – 1799 
marca dnia 8 (galima spėti, kad ir tais laikais kovo 
8-oji buvo kažkuo ypatinga.), linų apdirbimo, derliaus 
valymo įrankiai. Įdomi skalbinių gręžimo mašina (24-
3468), pagaminta 1896 metais Amerikoje ir 1910 me-
tais Jono Kuro parsivežta į Skriaudžius. Unikalūs ir 

23  Prienų krašto muziejaus fondų byla: „Prienų krašto mu-
ziejus ir jo padaliniai“.

24  Prienų krašto muziejaus fondų byla: „Prienų krašto mu-
ziejus ir jo padaliniai“.

kiti eksponatai: medinis skobtas kubilas, naudotas žą-
siukams perinti (24-3467) su išpjaustyta data – 1840 
m., iš lazdelių padaryta dviejų aukštų dėžė sūriams 
džiovinti (24-3469 ), pagaminta 1869 m. Klėtyje taip 
pat yra detektorinis radijo imtuvas (SBM 43-3446), 
kurio klausėsi 2002 m. muziejuje apsilankęs Lietuvos 
Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus su ponia 
Alma.25 

Kalvė – tai XX a. pastatas. Jame eksponuo-
jamas vienas iš unikaliausių eksponatų – 200 metų 
senumo medinis arklas (25-3486), įvairūs kalvystės, 
gręžimo įrankiai, 70 metų senumo kojinės medžio 
tekinimo staklės (SBM 25-3485). Jomis dirbo Juozas 
Bakys, gyvenęs Kazlų Rūdos miškuose, kuriuose tais 
laikais nebuvo elektros.26 

Dūminė pirkia (stuba) – tai XVIII a. gyvena-
masis namas. Pirkioje eksponuojami namų apyvokos 
reikmenys, verpimo (24-3421) ir audimo (24-1878) 
staklės. Taip pat ten eksponuojama buvusio skriaudie-
čio, vėliau ilgamečio Kauno medicinos universiteto 
docento daktaro Leono Džekčioriaus padovanota tris-
palvė (73-3504), kurią jis, kaip jaunas ūkininkas, gavo 
1938 metais ir išsaugojo per visą sovietinę okupaciją. 
Tik ši vėliava buvo išardyta, o visos dalys buvo laiko-
mos atskirai – Kaune, Mauručiuose ir Skriaudžiuose. 
Įdomiausias tremties eksponatas – Gražinos Džekčio-
riūtės profsąjungos nario bilietas (31-3187), išrašytas 
jakutų kalba.27

25  Prienų krašto muziejaus fondų byla: „Prienų krašto mu-
ziejus ir jo padaliniai“.

26  Prienų krašto muziejaus fondų byla: „Prienų krašto mu-
ziejus ir jo padaliniai“.

27  Prienų krašto muziejaus fondų byla: „Prienų krašto mu-
ziejus ir jo padaliniai“.

Mergaičių klėtelė, 2014 m. Prienų krašto muziejaus fondai. 
E. Juodsnukytės nuotr.

Penkerių metų berželis prie kalvės, 1998 m. Prienų krašto 
muziejaus fondai. P. Brazausko nuotr. 
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Išvados

Metų pradžioje kilusi idėja pasidomėti 
Skriaudžių buities muziejaus istorija, pasigilinti į jo 
atsiradimo aplinkybes ir daugiau sužinoti apie įkū-
rėjus buvo naudinga. Visų pirma, turėjome be galo 
vertingą patirtį ir šiomis dienomis jau dažnai didžiulę 
privilegiją ne tik susipažinti, bet dar ir pabendrauti su 
gyvais istorijos liudininkais, kurie savo pastangomis 
sukūrė ir išsaugojo mums tai, ką turime dabar. Vie-
nas iš jų – Algimantas Jonas Sinkevičius, išskirtinis 
žmogus. Savo gyvenimo kelią pradėjęs Mauručių kai-
me, vėliau mokėsi Veiveriuose, po to baigė Lietuvos 
žemės ūkio akademiją, kurioje įgijo agronomo spe-
cialybę. Dirbdamas kolūkiuose agronomu, o vėliau 
vadovu jis buvo vienas iš tų nedaugelio vadovų, kurie 
nepriklausė tuometinei valdančiajai partijai, vadova-
vosi savo vertybėmis, neapleido religijos ir tikėjimo, 
rūpinosi ne tik kolūkio veiklomis ir numatytais pla-
nais, bet ir aplinka, kurioje gyveno.28 A. J. Sinkevičių 
visą gyvenimą domino istorija, kultūra ir menas. Net 
ir šiomis dienomis jis kartu su žmona toliau pildo savo 
gausią biblioteką naujomis knygomis ir dalijasi reko-
mendacijomis, ką verta perskaityti. Dalijasi jis noriai 
taip pat ir visa savo gyvenimo istorija, prisiminimais, 
kurie daugiausia tik gražūs ir šilti – visa tai be galo 
vertinga ir svarbu. 

28  Šimukauskaitė, Ramutė „... kiek patys jam suteikiame 
prasmės“ In gyvenimas.eu [interaktyvus], 2018 04 24, 
[žiūrėta 2022 05 30]. Prieitis per internetą:< https://
www.gyvenimas.eu/2www018/04/24/kiek-patys-jam-
suteikiame-prasmes/>.

Antra, muziejaus istorijos datų painiavoje pa-
vyko atrasti tai, kas atitiko tikrovę, ir tai, kur buvo 
suklysta. Iškilo klausimų, kodėl Skriaudžių buities 
muziejus minėdavo savo sukaktis ir jubiliejus pagal 
pirmojo muziejaus Kupriuose įkūrimo datą, o ne pa-
gal tą, kada iš tikrųjų muziejus buvo atidarytas pa-
čiuose Skriaudžiuose. Galbūt ši painiava įsivėlė dėl 
to, kad skirtingose straipsniuose datos nesutapdavo, 
galiausiai sukakties minėjimui buvo pasirinkta ta, 
kuri pasikartodavo dažniausiai. Iš archyvuose sau-
gomos informacijos paaiškėjo, kad Kupriuose pir-
masis muziejus buvo atidarytas tikrai 1967 metais, o 
A. J. Sinkevičiaus ir P. Brazausko dėka turime tikslią 
muziejaus atsiradimo Skriaudžiuose datą – tai 1989 
metai. Muziejus tikriausiai pakeis tradiciją ir jubilie-
jaus šventimą perkels į 2024 metus, kai bus galima 
minėti Skriaudžių buities muziejus veiklos pradžios 
jau pačiuose Skriaudžiuose 35-metį. Džiugu, kad nors 
ir po tiek metų ne visada tiksliai pateikiamos informa-
cijos galima ištaisyti klaidas ir naujai pasakoti patiks-
lintą šio muziejaus istoriją, nepamiršti žmonių, kurie 
jį kūrė, puoselėjo, išsaugojo mums ir ateinančioms 
kartoms. 
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THE HISTORY OF THE HOUSEHOLD MUSEUM OF 
SKRIAUDŽIAI, ITS FOUNDERS, CARETAKERS AND THE 
COLLECTION OF ETHNOGRAPHIC EXHIBITS BORN 
THANKS TO THEM

Svaja Vinskaitė
The Museum of Prienai Region

The article aims to introduce the history of 
one of the divisions of the Museum of Prienai Re-
gion, the Household Museum of Skriaudžiai, which 
houses a collection of ethnographic exhibits, from its 
origins in the then village of Kupriai, Prienai region 
to the present day. When it comes to the history of the 
museum, one cannot forget and mention the people 
who contributed both to its birth and its development. 
They are the people who lived and believed in the idea 
that all this is necessary and important. People who 
worked, protected and enshrined values, ethnographic 
heritage and history, which thanks to them have survi-
ved to this day. A number of enthusiasts contributed to 
the collection and storage of ethnographic items from 
Prienai region, and later turned the entire collection 
into a museum: those who supplemented the collecti-
on with new items and those who strongly supported 

and took care of the preservation and legacy for future 
generations. One of those enthusiasts was Steponas 
Jarošas, the then director of Kupriai Cultural Centre, 
with the help of Algimantas Jonas Sinkevičius, the 
long-time chairman of the then “Dainava”, Leskava 
and Skriaudžiai collective farms. He was one of the 
few collective farm heads who cared not only about 
production but also about the environment and how 
people lived. A. J. Sinkevičius was always interested 
in culture and history. The great and important contri-
bution of this person is also revealed in the article. The 
architectural ensemble of the Household Museum of 
Skriaudžiai and the ethnographic collection stored in 
it are briefly introduced as well. Most of the museum’s 
exhibits also have interesting stories about themselves 
and their origin in the museum, which can be learnt 
about while visiting the museum.
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TAUTINIS KOSTIUMAS – REGIONINEI TAPATYBEI 
SKLEISTI

Lina Vapsevičienė
Raseinių krašto istorijos muziejus
Muziejaus g. 3, Raseiniai
raseiniumuz@gmail.com

Anotacija

Raseinių krašto istorijos muziejaus (RKIM) 
Etnografijos rinkinyje saugomi tekstilės eksponatai 
atspindi etninę pietų žemaičių kultūrą – audinių savi-
tumą, drabužių vilkėjimo ypatumus. Atskirą šio rin-
kinio dalį sudaro moteriško tautinio kostiumo ekspo-
natai, dėvėti XX a. Šių eksponatų pagrindu muziejuje 
vykdomos veiklos, skirtos išsamesniam regiono tauti-
nio kostiumo pažinimui ir tradicinių amatų sklaidai. 

Reikšminiai žodžiai: etnografija, Raseinių 
krašto istorijos muziejus, žemaičių tautinis kostiumas. 

Visų Lietuvos etnografinių regionų tautiniai 
kostiumai turi tam tikrų skirtumų ir savitų bruožų. 
Gyventojai audinius audė ir drabužius siuvosi lai-
kydamiesi prosenelių tradicijų, todėl regionų tauti-
niai kostiumai skiriasi audimo būdais, raštais ir jų 
komponavimu, vyraujančių spalvų deriniais, pasiu-
vimu, puošyba ir net vilkėjimo tradicija. Paskutiniais 
metais suaktyvėjo domėjimasis savo etnografinio 
regiono tautinių kostiumų savitumu ir jų ypatumais. 
Tautiniais kostiumais puošiasi etnografinių ansamblių 
nariai, masinių dainų švenčių dalyviai, kiti žmonės, 
savo gimtinei jaučiantys meilę ir pasididžiavimą. Gi-
linamasi į raštų ornamentiką, spalvų, ženklų ir sim-
bolių reikšmę. 

Audiniai, jų spalvos ir raštai ne visada atitin-
ka tam tikrą etnografinį regioną, nes žmonės siuva-
si drabužius nežinodami ypatumų, nepasikonsultavę 
su tautinio kostiumo specialistais. Taip tautinis kos-
tiumas praranda etninių regionų požymius arba jie 
sumaišomi. Nykstant seniesiems amatams, mažėja 
audimo meistrų, mokančių ir galinčių išausti audinių 
tautiniams kostiumams. 

Straipsnio tikslas – pagal Žemaitijos etnogra-
finį regioną identifikuoti pietų žemaičių tautinį kos-
tiumą ir jį populiarinti. 

Pietų Žemaitijos regiono tautinis kostiumas 
geriau pažinti pradėtas 2018 metais – restauruotos 
devynios didžiosios vilnonės skaros, išaustos kelios 
raudonlangės medvilninės skarelės, eksponuotos 
tekstilės parodos. Tautinio kostiumo specialistė Da-
nutė Keturakienė pristatė paskaitas „XIX a. pab.–XX 

Merginos tautinis kostiumas: baltiniai (RKIM GEK 
16333/1); liemenė (RKIM GEK 16333/2); sijonas (RKIM 
GEK 16333/3); prijuostė (RKIM GEK 16333/4), 1924 m. 
S. Gudaičio nuotr.
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Moters tautinis kostiumas: sijonas (RKIM GEK 3105); pri-
juostė (RKIM GEK 3106); liemenė (RKIM GEK 3107), XX 
a. I p. S. Gudaičio nuotr.

a. pr. žemaičių tautinio kostiumo ypatumai“, „Rasei-
nių krašto gyventojų išsaugota tekstilė: tyrimas, uni-
kaliausių pavyzdžių atkūrimas tolimesniam tradicijos 
puoselėjimui“, „Žemaitiškas vyriškas tautinis kostiu-
mas“, audėja Ramutė Jegnorienė mokė austi audinius 
tautiniam kostiumui. Edukacinių užsiėmimų metu 
aiškintasi, kokie yra žemaitiško kostiumo ypatumai, 
nagrinėti seniausi žemaičių aprangos pavyzdžiai, sau-
gomi RKIM Etnografijos rinkinyje. 

Žemaitijos vyskupas Motiejus Valančius apie 
žemaičių aprangą dar 1864 m. kūrinyje „Palangos 
Juzė“ rašė: „Moteriškosios lygia dalia pilkas dėvėja 
rukšlotas sermėgas, vasarą strupkes su trumpomis 
apie liemenį rukšlomis. Sijonus nešioja dryžus, pačių 
austus. Skepetų pirktinių čia maž tėra. Audžia pačios 
žičkuotus raiščius ir dangstos su drobulėmis, vaikš-
čioja basos nuo ankstyvo pavasario, rudenies laike, 
dėvėja medžio klumpius, nuėjusios į miestelį, apsiau-
na su kailio kurpėmis“.1

Tautinis kostiumas atgimė XIX a. pab.–XX 
a. pr., kai jį imta siūdintis senųjų drabužių pavyzdžiu. 
Tarpukario metais toks kostiumas buvo tautiškumo 
simbolis greta vėliavos ir herbo. 

Raseinių krašto istorijos muziejaus rinkiniuo-
se saugoma tekstilė atspindi pietų žemaičių tradicijas, 
istoriją, gyvenimo būdą, pasaulėjautą. Atskirą šio 
rinkinio dalį sudaro tautinio kostiumo eksponatai – 
penki moteriškų tautinių kostiumų komplektai, kurie 
yra austi ir siūti namuose, dėvėti asmeninėse ir ben-
druomenių šventėse XX a. I p. Kostiumams naudoti 
verpalai – tradiciniai pluoštai: vilna, medvilnė, linas, 
dirbtinis pluoštas, dažyti cheminiais dažais, spalvos 
ryškios, intensyvios. Vyrauja tamsių spalvų paletė: 
ruda, tamsiai mėlyna, tamsios vyšnios (bordo). Į tam-
sų pagrindą įaudžiamos šviesesnių spalvų juostos arba 
raštas. Raštui naudojami raudoni, geltoni, žali, balti, 
mėlyni siūlai, kontrastuojantys su tamsiu pagrindu. 
Vienas eksponatas – languotas sijonas – išsiskiria iš 
kitų šviesiomis spalvomis: balta, alyvine, smėline ir 
samanine. Tokios spalvos ir raštas būdingi pietų že-
maičių moterų tautiniams drabužiams. Dailėtyrinin-
kė Teresė Jurkuvienė pabrėžia: „Kaimo audėjos skyrė 
labai daug dėmesio papildomų spalvų parinkimui bei 
derinimui; tai yra pastebėjęs dar XIX amžiuje Žemai-
tijos drabužius aprašęs M. Brensztejnas“.2 Audiniai 
kostiumams išausti Žemaitijos regionui būdingais bū-
dais. RKIM rinkiniuose yra ir masinės gamybos kos-
tiumų, naudotų respublikinėse dainų šventėse. 

Anksčiausi kostiumai – du vienodi kom-
plektai seserims, katalikiškos jaunimo organizacijos 

1 Valančius, Motiejus. Palangos Juzė. Vilnius, 1965, p. 168.
2 Jurkuvienė, Teresė. Lietuvių tautinis kostiumas. Vilnius, 

2006, p. 70.

„Pavasaris“ narėms. Kostiumais jos puošėsi dalyvau-
damos šios organizacijos veikloje. Kostiumą sudaro 
liemenė, baltiniai, sijonas ir prijuostė. Audiniams 
naudoti lininiai ir vilnoniai verpalai, baltiniai puoš-
ti žičkų (medvilnės) raštais. Išilgai dryžuotas sijonas 
austas ruoželiu, derinant šešias kontrastingas spal-
vas, juoda – vyraujanti. Dviejų spalvų liemenė aus-
ta smulkių dimų raštu, nuo liemens klostuota. Išilgai 
dryžuota vilnonė prijuostė išausta ataudų ripso būdu, 
palikti kuteliai. Kostiumai išausti ir pasiūti 1924 m. 
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Berteškių k., Betygalos apyl.3 (RKIM GEK 16333/1, 
RKIM GEK 16333/2, RKIM GEK 16333/3, RKIM 
GEK 16333/4).

Kito moters kostiumo vilnonis išilgai 
dryžuotas sijonas (RKIM GEK 3105) austas derinant 
keturias spalvas, puoštas dimų juostomis. Liemenė 
pasiūta iš smulkių dimų raštu austo audinio. Kontras-
tingų spalvų derinio prijuostė austa naudojant kelis 
audimo būdus – dvinytį, keturnytį atlasinį, dimi-
nį. Marškiniai siūti iš lininės drobės, jų rankovės ir 
apykaklė siuvinėti raudonais siūlais. Šis komplektas 
austas ir pasiūtas XX a. I p., Milašaičių k., Arioga-
los apyl.4 (2 il. RKIM GEK 3105, RKIM GEK 3106, 
RKIM GEK 3107).

Ištekėjusios moterys prie tautinio kostiumo 
ryšėjo namuose austas linines arba medvilnines lan-
guotas raudonai baltas skaras, o merginos nešiojo 
ranges, pasiūtas iš specialiais būdais supintų šilkinių 
kaspinų, puoštų siuvinėjimu ir karoliukais. RKIM 

3 Eksponatų priėmimo aktas Nr.27. Raseinių krašto istori-
jos muziejaus Eksponatų priėmimo aktų knyga, 2003 04 
26, Nr.27.

4 Eksponatų priėmimo aktas Nr.454. Raseinių krašto istori-
jos muziejaus Eksponatų priėmimo aktų knyga, 1980-12-
14, Nr.454.

Etnografijos rinkinyje yra saugomos trys puošnios 
rangės ir medvilninė raudonlangė skarelė, austa apie 
1940 m. Šiluvos apylinkėse. Žemaitės šaltuoju metų 
laiku gobdavosi didelėmis languotomis vilnonėmis ar 
pusvilnonėmis skaromis. Tokių skarų, austų XIX a. 
pab.–XX a. pr., Etnografijos rinkinyje yra dvidešimt 
trys. Tautinio kostiumo eksponatai kaip pavyzdžiai 
naudoti vykdant įvairius etninius projektus. 

Etnine veikla Raseinių muziejus prisideda 
prie tautinio kostiumo tradicijos išsaugojimo ir popu-
liarinimo. 2020–2021 m. vykdyto projekto „Žemaičių 
tautinis kostiumas. Tradicija ir dabartis“ (finansuotas 
Lietuvos kultūros tarybos ir Raseinių rajono 
savivaldybės lėšomis) veiklų metu išausti ir pasiūti 
keturi žemaitiški moterų kostiumai. Jie skirtingi, at-
spindintys pietų ir šiaurės žemaičių kostiumo ypa-
tumus (žr. trečią nuotrauką). Trys kostiumai sukurti 
pagal pietų žemaičių tautinio kostiumo senuosius pa-
vyzdžius, rastus Raseinių krašte. Vienas kostiumas 
atspindi Šiaurės Žemaitijos moters tautinį kostiumą. 
Kuriant šiuos kostiumus, naudotasi tautinio paveldo 
meistrų patarimais ir informacija iš įvairių leidinių 
bei elektroninės erdvės. 

Žemaičių tautiniai kostiumai, 2021 m. S. Gudaičio nuotr.
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Veiklos tęsiamos ir 2022 metais. Šiuo metu 
įgyvendinamas projektas „Žemaitiškas vyriškas tau-
tinis kostiumas“ (finansuotas Lietuvos kultūros tary-
bos ir Raseinių rajono savivaldybės lėšomis). Vyriško 
tautinio kostiumo pavyzdžių muziejaus rinkiniuose 
nėra. Apie jį galime spręsti tik iš muziejuje saugomų 
nuotraukų. Metų pabaigoje planuojama turėti atkurtą 
žemaitišką vyrišką tautinį kostiumą. 

Į šias muziejines veiklas buvo pakviesti ir 
įtraukti etninės kultūros specialistai, audėja, drabužių 
ir batų siuvėjai, būrys susidomėjusių žmonių. Rasei-
nių krašto žmonės turėjo galimybę atidžiau pažvelgti 
į žemaičių tautinį kostiumą, susipažinti su atskiromis 
jo detalėmis, patys įsitraukė į įvairias praktines ir kū-
rybines veiklas: klausytasi paskaitų, mokytasi vyti 
juostas, sukirpti tautinio kostiumo atskiras detales, 
modeliuoti ir siūti, pritaikyti etnografinius elementus 
dabartiniams drabužiams. 
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NATIONAL COSTUME – A DISSEMINATOR OF REGIONAL 
IDENTITY

Lina Vapsevičienė
Raseiniai Region History Museum

In recent years, we have noticed an increased 
interest in the Samogitian national costume, patterned 
ornaments, colours and their meaning. Responding to 
the needs of local residents, with the help of national 
costume researchers, we created an opportunity for 
residents of the region, especially young people, to 
study the ethnic cultural heritage of Raseiniai. Acti-
vities aimed at a deeper understanding of the natio-
nal costume of our region began in 2018. We planned 
to use as examples the textile exhibits stored in the 
Ethnography Collection of Raseiniai Region History 
Museum, which reflect the traditions, history, lifes-
tyle, and the world-view of the people of Southern 
Samogitia. A separate part of this collection consists 
of exhibits of national costumes. These are women’s 
costumes worn in the 20th century. Unfortunately, 
there is no example of a man’s national costume in 
the museum. We are happy to have old photographs 
and publications that capture man’s national costu-
me. In 2022, after receiving funding from Lithuanian 
Council for Culture, men’s national costumes will be 
restored and sewn.

In 2020–2021, we carried out the project 
“Samogitian national costume. Tradition and the pre-
sent”, financed by the Lithuanian Council for Cultu-
re and Raseiniai District Municipality. We published 
the publication “Textiles preserved by the residents 
of Raseiniai region. National costume” with project 
activities. With the help of Ramutė Jegnorienė, a we-
aver from Raseiniai, we organized practical training 
where the participants learned how to weave Samo-
gitian red-checked shawls, aprons, fabrics for striped 
skirts and vests. National costume specialist Danutė 
Keturakienė from Lithuanian National Culture Centre 
introduced the project participants with the national 
costume of the Lithuanian regions, highlighted the fe-
atures of the Samogitian national costume. R. Jegno-
rienė read the lecture “National costumes and their 
details preserved by the residents of Raseiniai region. 
Research, restoration of the most unique examples for 
further enshrining of the tradition”. The four Samo-
gitian women’s costumes woven and sewn during the 
project make a separate, unique part of the national 
costumes stored in the museum. In creating these cos-
tumes, the examples-exhibits of the national costume 
of the Samogitian region stored not only in Raseiniai 
Regional History Museum but also in Lithuanian 
museums, the advice of masters of national heritage, 
information from various publications and electronic 
space were used.
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KUO DIDŽIUOTIS SENOVĖS IR ŠIANDIENOS 
LIETUVININKAMS?

Asta Bartkevičiūtė
Šilutės Hugo Šojaus muziejus
Lietuvininkų g. 4, Šilutė 
etnografija@silutesmuziejus.lt 

Anotacija

 Straipsnyje apžvelgiama Šilutės Hugo Šojaus 
muziejaus etnografinė kolekcija, aptariamas lanky-
tojui matomų eksponatų unikalumas ir jų galimybės 
prisidėti prie bendruomenės identiteto formavimo. 
Pasitelkus aprašomąjį, analitinį, lyginamąjį, abstrak-
cijos ir dedukcijos metodus, aktualizuojama Mažosios 
Lietuvos etnografinio regiono problematika (po An-
trojo pasaulinio karo labai sumažėjo vietinių gyven-
tojų), apibrėžiama bendruomenės sąvoka ir muziejaus 
kaip įstaigos reikšmingumas gyventojams kuriant 
savo tapatybę. Detaliau aptariami išskirtiniausi lietu-
vininkų baldai (lova, stalas, indauja, spintos, kėdės, 
rankšluostinė), tekstilės gaminiai (delmonai, perdro-
buliai, tekstinės juostelės), porceliano gaminiai, kavos 
gėrimo tradicija ir jos reikmenys (indai, malūnėliai), 
keletas darbo įrankių.

Išsiaiškinta, kad etniškumas gali būti įgyja-
mas nuosekliai domintis krašto istorija, autentiškais 
daiktais, autochtonų gyvenimo būdu. Per skirtingą 
kultūrą tampama įdomiais sau ir pasauliui, o perduo-
dant informaciją apie išsaugotą paveldą lengviau rasti 
savo vietą istorijoje.

Reikšminiai žodžiai: etnografija, Hugo 
Šojus, Mažoji Lietuva, Rytų Prūsija, Šilutės muziejus. 

Įvadas 

Šilutės Hugo Šojaus muziejus veikia mieste, 
kuris 2022 m. tapo Mažosios Lietuvos etnografinio 
regiono sostine1, tad miestui ir jame esančiam muzie-
jui iškyla užduotis tinkamai reprezentuoti Mažosios 
Lietuvos paveldą. XXI a. muziejus veikia bendruo-
menėje kaip tokios bendruomenės lyderis2, ir ypač 

1 Istorinis įvykis: Šilutė oficialus etnografinio Mažosios 
Lietuvos regiono centras-sostinė [interaktyvus], 2022 03 
18 [žiūrėta 2022 04 21]. Prieitis per internetą: <https://
www.silute.lt/naujienos/istorinis-ivykis-silute-oficia-
lus-etnografinio-mazosios-lietuvos-regiono-centras-sosti-
ne/9045> . 

2 Keršytė, Nastazija. Lietuvos muzeologija: Lietuvos 
muzeologijos raida XVIII amžiaus antroje pusėje – XXI 
amžiuje. Vilnius, 2016, p. 270.

Mažojoje Lietuvoje jo funkcija „kaupti, saugoti“ tu-
rėtų būti papildyta žodžiais „perduoti, prisijaukinti, 
įsisavinti“.

Straipsnyje bus apžvelgta Šilutės Hugo Šojaus 
muziejaus etnografinė kolekcija, aptartas lankytojams 
matomų eksponatų unikalumas, jų galimybės skleisti 
ir įprasminti regioninę tapatybę, prisidėti prie ben-
druomenės identiteto formavimo.

 Straipsnio tikslas – aktualizuoti etnografinės 
Mažosios Lietuvos problematiką, apibrėžti bendruo-
menės sąvoką ir muziejaus kaip įstaigos reikšmę ku-
riant tapatybę, aptarti etnografinių eksponatų, galimų 
pamatyti Šilutės muziejaus ekspozicijose, reikšmę 

Spinta indams laikyti. Pagaminta 1795 m. E. Judženčio 
nuotr. 
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ir įvairovę, detaliau apžvelgti eksponatus, geriausiai 
iliustruojančius Mažosios Lietuvos buitį, lietuvininkų 
gyvenimą. Siekiant aptarti eksponatų unikalumą pa-
sitelkiamas aprašomasis, vertinant lietuvininkų ben-
druomenę seniau ir dabar bei jos santykį su muzieju-
mi – analitinis metodas.

Šiandieninis Mažosios Lietuvos etnografi-
nis regionas apima dalį buvusios Mažosios Lietu-
vos teritorijos – Klaipėdos kraštą, 1923 m. prijungtą 
prie Lietuvos Respublikos. Jo siena su Žemaitija dėl 
naujo administracinio suskirstymo ir seniūnijų ribų 
su anuometinio Klaipėdos krašto teritorija sutampa 
iš dalies. Senoji lietuvininkų Mažoji Lietuva – tai 
istorinis ir etnografinis Prūsijos, o vėliau Rytprūsių 
regionas, apėmęs jų gyventas šiaurrytines Prūsijos 
kunigaikštystės provincijos dalis. 

Senoji krašto lietuvių – lietuvininkų – kultūra 
iš esmės nesiskyrė nuo žemaičių, tačiau ilgainiui susi-
klostę artimi kontaktai su vokiečiais ir priklausymas 
liuteroniškajai krikščionybės atšakai suteikė jai iš-
skirtinumo. Šį kraštą pirmąjį pasiekė spausdintas lie-
tuviškas žodis, ekonominės ir buities naujovės, aukš-
tesnis pragyvenimo lygis. Deja, po Antrojo pasaulinio 
karo vietinių gyventojų labai sumažėjo, dauguma 
žmonių pasitraukė į Vokietiją, neliko ir dalies buvusių 
Rytprūsių – dabar jie priklauso Kaliningrado sričiai. 
Tuščią erdvę kolonizavo naujakuriai iš kitų Lietuvos 

regionų, Sovietų Sąjungos ir kt., o tai paliko mažai 
pagrindo kalbėti apie tęstinumą3. Istorikų matoma 
įtampa tarp lietuviškumo ir vokiškumo Rytų Prūsijo-
je, gyventojams bandant rasti save, turi būti pripažįs-
tama ir interpretuojama. Manytume, kad vokiškumas 
gali būti įdomus akcentas, tačiau pagrindinis dėmuo 
turėtų būti lietuviškumas. Kaip rašo kultūros antropo-
logas Virginijus Savukynas, žmogus savo asmenybę, 
individualumą „nusikalti“ ir suvokti gali tik santy-
kiaudamas su įvairiomis grupėmis ir kažkuriai iš jų 
save priskirdamas4. Galimas Hugo Šojaus muziejaus 
uždavinys – vietiniams gyventojams pasiūlyti istori-
jos įsisavinimo ir išsaugojimo kelią, paaiškinant, kaip, 
gilinantis į dabartinio penktojo etnografinio regiono 
istoriją, turimą palikimą padaryti savu, kuo papildyti 
žinojimą ir kokiu išskirtinumu prisistatyti kitiems. 

Dvaro rūmuose esanti pagrindinė etnografinė 
ekspozicija suformuota paskutinio dvarininko Hugo 
Šojaus etnografinio rinkinio pagrindu, taigi, pati šio 
krašto muziejaus idėja gyva nuo XIX a. pabaigos. 
Tuo metu dėl romantizmo ir istorizmo įtakos domė-
jimasis etniniais dalykais ypač augo, kūrėsi kraštoty-

3 Safronovas, Vasilijus. Nacionalinių erdvių konstravimas 
daugiakultūriame regione: Prūsijos Lietuvos atvejis . 
Vilnius, 2015, p. 39.

4 Savukynas, Virginijus. Istorija ir mitologijos: tapatybės 
raiškos XVII–XIX amžiaus Lietuvoje. Vilnius, 2012, p. 52.

Skrynia. Pagaminta 1796 m. E. Judženčio nuotr.
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ros draugijos5. H. Šojaus etnografiniai rinkiniai rodė 
buvusį, dar apčiuopiamą, bet nykstantį paveldą, nes 
vietiniai žmonės senovės daiktus jau buvo pradėję pa-
miršti. Karo metais, dvare apsistojus Raudonajai ar-
mijai, gausūs rinkiniai smarkiai nukentėjo. Iš likusių 
eksponatų 1949 m. buvo įkurtas Šilutės kraštotyros 
muziejus, kurio paskirtis – restauruoti, rekonstruoti 
paveldą, nes tradiciškai naudojamo tuo metu praktiš-
kai nebeliko. 

Bendruomenės ir muziejaus santykiai 

Yra tyrinėtojų, manančių, kad etninis tapa-
tumas yra ne įgimta duotybė, o besikeičiantis, nuo 
konteksto ir situacijos priklausantis dalykas.6 Filo-
sofijos daktarė Carole Sutton kaip išskirtinį bendruo-
menės bruožą nurodo gyvenamąją vietą7. Seniesiems 
lietuvininkams nebesudarant reikšmingos daugumos, 
dabartiniams istorija reikšminga ne kaip „jų protėvių 
gyvenimas“, bet kaip „šio krašto paveldas“, o geogra-
finė vietovė tampa vardikliu vietos gyventojams ir jų 
bendruomenės kūrimosi pagrindu. Istorinis kultūri-
nis paveldas sutvirtina bendruomenę, jo puoselėjimas 
ir „kūrimas rodo miesto bendruomenės gyvybingu-
mą, jos savimonės pobūdį, kultūrinių galių stiprumą 
ir sykiu įsišaknijimą gyvenamojoje vietoje“8. Kaip 
teigia Stephenas Weilas, bendruomeninio judėjimo 
muziejuose šalininkas, muziejaus ir bendruomenės 
santykiai turi būti paremti pripažinimu, kad galios 
pusiausvyra yra institucijos pusėje.9 Mažosios Lietu-
vos atveju, mažėjant tiesioginių liudininkų, muziejus 
tampa dar reikšmingesniu pagrindiniu liudininku ir 
institucija, perduodančia autentiškas tradicijas. 

5 Budrikienė, Vilija. Senovės lietuvininkų gyvenimas atgi-
jo nuolatinėje Šilutės H. Šojaus muziejaus ekspozicijoje. 
Šilutės naujienos, 2015 12 31, Nr. 98 (1261), p. 8. 

6 Janiulytė, Inga. Sociologė M. Frėjutė-Rakauskienė: nusto-
kime matyti Pietryčių Lietuvą kaip atskirą Lietuvos dalį 
[interaktyvus], 2017 03 22 [žiūrėta 2022 04 21]. Prieitis 
per internetą: <https://www.lygybe.lt/lt/sociologe-m.-fre-
jute-rakauskiene-nustokime-matyti-pietryciu-lietu-
va-kaip-atskira-lietuvos-dali>. 

7  Sadzevičienė, Eva. Viešojo administravimo efektyvumas 
bendradarbiaujant mokyklai ir vietos bendruomenei / 
Vilniaus raj. Riešės seniūnijos atvejo analizė (magistro 
baigiamasis darbas) [interaktyvus], Mykolo Romerio 
universitetas, Viešojo administravimo fakultetas, Viešojo 
administravimo katedra. Vilnius, 2006. [žiūrėta 2022 
04 14], p. 8. Prieitis per internetą: <https://vb.mruni.eu/
object/elaba:2189992/>.

8 Rubavičius, Vytautas. Miestas ir miestiečiai: kultūrinė 
atmintis ir tapatumas. Acta Academiae Artium Vilnensis / 
71. Sud. Tomas S. Butkus. Vilnius, 2013, p. 122.

9 Citvarienė, Daiva. Šiuolaikinis muziejus ir jo bendruo-
menės. Acta Academiae Artium Vilnensis / 74. Sud. Lina 
Dovydaitytė, Julija Fomina. Vilnius, 2014, p. 33.

Šiuolaikiniame pasaulyje muziejai vertinami 
dėl reikšmės ir naudos, kurią jie teikia visuomenei10, o 
ir pats visuomenės įsitraukimas svarbus muziejų išli-
kimui. Šilutės Hugo Šojaus muziejuje demonstruoja-
mi senieji, iki XX a. vidurio rinkti, eksponatai susieja 
išsklaidytą Mažosios Lietuvos gyventojų bendruome-
nę, iš kurios buvo renkami, su naująja, kuriai ekspo-
natai rodomi. Krašto, arba buvusios bendruomenės, 
muziejus transformuojasi į muziejų, priklausantį save 
iš naujo kuriančiai bendruomenei, padedantį formuoti 
ryšį su senąja lietuvininkų kultūra ir stiprinti tapaty-
bę. Dažnas vietinis lankytojas atpažįsta savo ar gimi-
nių namuose turimus panašius daiktus. Tai priartina 
praėjusį laiką ir anuometinius gyventojus prie šian-
dienos, o pasakojamos istorijos kviečia tapti vietiniais 
krašto, o ne atvykusiais gyventojais. 

Dabartinių „muziejų paslaugos <…> tam-
pa bene vienintele galimybe betarpiškai, per sutei-
kiamą paslaugą susipažinti su unikaliu eksponatu“11 
(žinoma, tai – tik viena iš teikiamų paslaugų). Mu-
ziejiniai eksponatai visada vertingesni senesni, unika-
lesni ar neįprastesni, perteikiantys tam tikrame krašte 
vyravusį gyvenimo būdą. Kaip pastebi etnologas ir 
antropologas Albertas Baiburinas, muziejinių daiktų 
„istorinė vertė, jų istorinės bei kultūrinės „atminties“ 
tūris smarkiai skiriasi, ir kuo tikslesnės mūsų žinios 
apie šį daiktų gyvenimo aspektą, tuo informatyves-
ni patys daiktai, nes jie yra pats patikimiausias mūsų 
ryšio su praeitimi kanalas“12. Istorikas V. Safronovas 
rašo, kad Rytų Prūsija visuomet buvo (ir tebelieka) 
kultūrų susitikimų ir sandūros arena, o sakant „Ma-
žoji Lietuva“ apibūdinamoje erdvėje tebėra ieškoma 
to, kas „lietuviška“13. Tikėtina, kad to dairomasi ir 
lankantis muziejuje, tad kokie lietuv(inink)iškumo 
elementai išskirtini Šilutės Hugo Šojaus muziejaus 
ekspozicijose? Detaliau bus aptarti baldai ir tekstilė.

10 Citvarienė, Daiva. Šiuolaikinis muziejus ir jo bendruo-
menės. Acta Academiae Artium Vilnensis / 74. Sud. Lina 
Dovydaitytė, Julija Fomina. Vilnius, 2014, p. 31.

11 Liepuonius, Arvydas, Laucė, Gintarė. Klientų pasitenki-
nimo fenomenas muziejų paslaugų rinkodaros kontekste. 
In Modernaus muziejaus veiklos gairės. Muziejininkystės 
studijos V. Sud. Arūnas Puškorius. Vilnius, 2020, p. 36.

12  Baiburinas, Albertas. Daiktų funkcionavimo semioti-
niai aspektai (iš rusų kalbos vertė Dainius Razauskas) 
[interaktyvus], 2013 12 [žiūrėta 2022 04 22], p. 65. Prieitis 
per internetą: <http://tautosmenta.lt/wp-content/uplo-
ads/2013/12/Vertimai/Baiburinas_LK_2006_1_verte_Ra-
zauskas.pdf>. 

13  Safronovas, V. Op. cit., p. 251.
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Savičiausias menas…

Etnografas Richardas Detlefsenas tvirti-
na, kad „lietuviai turi savičiausią ir turtingiausią 
meną, kokio nerasi jokioje kitoje šio krašto [šiaurinės 
Prūsijos] vietoje“14. Amžininkų pripažįstama, kad 
etnografinė Hugo Šojaus kolekcija pirmame priva-
čiame Klaipėdos krašto muziejuje ilgą laiką buvo 
pati gausiausia ir vertingiausia. Originaliai ištapytus 
Klaipėdos krašto gyventojų baldus straipsnyje minėjo 
1924 m. dvare lankęsis dr. Jonas Basanavičius. Klai-
pėdos krašto lietuvininkų liaudies meną labiausiai 
garsino Mažosios Lietuvos lietuvių evangelikų labda-
ros ir kultūros organizacija – Sandoros draugija. Lie-
tuvininkų dirbinių parodos rengtos 1908 m. Berlyne, 
1911 m. Karaliaučiuje, 1909, 1911, 1913 m. Gumbinėje, 
1913 m. Klaipėdoje ir Šilokarčemoje. Susidomėjimas 
kolekcija buvo toks didelis, kad Vokietijos Liunebur-
go miesto Rytų Prūsijos muziejus buvo paprašęs pusę 
metų šiuos eksponatus paskolinti, kad galėtų unikalų 
rinkinį parodyti savo gyventojams.15

Baldų išskirtinumas 

Lietuvininkų krašte baldų gamyba, jų puo-
šyba buvo veikiamos senosios prūsų ir vakarietiškų 
madų tendencijų, to laikotarpio ekonominių, kultūri-
nių ir istorinių sąlygų. Dvarininko H. Šojaus sukaupta 
XVIII a. vidurio lietuvininko ūkininko baldų kolekci-
ja unikali tuo, kad tai yra autentiškas K. Donelaičio 
laikų baldų komplektas.16 Sunkūs liaudiško baroko 
stalai ir kėdės, puošnios rankšluostinės ir kraitinės 
skrynios – vietinių drožėjų sugebėjimų atspindžiai 

14  Detlefzenas, Richardas. Rytų Prūsijos kaimo namai ir 
medinės bažnyčios. Vilnius, 1995, p. 24.

15 Skripkauskas, Juozas. Metų pertrauka Hugo Šojaus dvaro 
restauracijoje. In Klaipėda, 2000 12 09, Nr. 289 (15 938), 
p. 4.

16  Šikšnienė, Roza. Šilutės muziejaus ekspozicija mena K. 
Donelaičio laikus. [interaktyvus] 2014 03 21 [žiūrėta 2022 
02 04]. Prieitis per internetą: <http://www.pamarys.eu/
silutes-muziejaus-ekspozicija-mena-k-donelaicio-laikus/>.

ir liudininkai. Beveik visi baldai būdavo dengiami ir 
marginami sodrių spalvų švediškais atvežtiniais da-
žais. Vienas dažniausių simbolių – lelija (tulpė), kitas 
įprastas simbolis – „augalų vainikas“ – apskritos for-
mos ornamentas. Jis dažnas Klaipėdos krašte, taip pat 
Latvijos, Vokietijos, Lenkijos skrynių tapyboje.

Eksponuojami baldai įvairūs, jie geriausiai 
atspindi pasiturinčių lietuvininkų valstiečių buitį ir 
gyvenimą. Mažojoje Lietuvoje lovų, stalų, spintų, kė-
džių buvo daugiau ir įvairesnių negu bet kurioje kito-
je Lietuvos vietovėje. Beveik visur naudotos lovos su 
baldakimais (GEK-1016), puoštos tapytais augaliniais 
ornamentais17. Seniausių stalų (GEK-247, GEK-2526) 
masyvus viršus laikomas ant dviejų strypais sujungtų 
stovų. Tokie stalai dažyti ir puošti stilizuotais raštais, 
baldams būdingi du dideli stalčiai ir pakojos. Rytų 
Prūsijos lietuviai jau XVIII a. turėjo kėdes su atlo-
šais18 – iki XIX a. pabaigos labiausiai buvo paplitu-
sios kėdės su smuikinio tipo pjaustinėtu atlošu (pvz., 
GEK-248, GEK-249, GEK-1712, GEK-1716). Įdomu, 
kad lietuvininkų gyvenamųjų namų interjere vienu 
metu naudota daug skirtingų tipų kėdžių19 . Senosios 
spintos (GEK-2531) – su vienomis ar dvejomis du-
rimis, dažytos ir tapytos augaliniais (gėlės vazoje) 
motyvais. Visos eksponuojamos spintos (GEK-1713, 
GEK-1714) – senesnės nei XIX a. II p., nes vėliau 
ima plisti nedažytos. Indų lentynos (GEK-250), va-
dinamos ragolėmis, ragožėmis, užgožėmis, Mažojoje 
Lietuvoje išsiskiria ne tik lentele šaukštams (čia ji 
tvirtinama prie viršutinės lentynos, kituose regio-
nuose – prie apatinės), bet ir savo įvairiapusiškumu: 
stubų ragolėse laikomi indai, knygos, ant jų kabinami 
rankšluosčiai. Kitur Lietuvoje kartais būdavo tik vie-
na šaukštdėtė20. Rankšluostinės, vadintos raguolėmis, 
marškinyčiomis, gamintos iki XIX a. pab., buvo dažo-

17  Baltrušaitis, Vingaudas. Baldai. In Lietuvininkų kraštas . 
Red. komisija: Norbertas Vėlius (pirm.). Kaunas, 1995, p. 
534.

18  Ibid., p. 537.
19  Ibid., p. 537.
20  Ibid., p. 539.

Klaipėdietiškos drobulės vidurys (perdrobulis). Austas ir siuvinėtas rankomis, 1902 m. E. Judženčio nuotr.
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mos ir tapomos (pvz., GEK-1022, GEK-1724). Savitos 
rankšluostinės penkiems rankšluosčiams: keturi kabi-
nami ant metalinių pakabų, o penktasis – ant volelio.21 
Lietuvininkų skrynios (2 il., GEK-1715) gamintos tik 
su plokštiniais antvožais, skirtumas – priekinė dalis, 
įgaubta arba išgaubta, prikalant profiliuotas lentas, 
ištapyta augaliniais motyvais. Retas dirbinys yra lai-
krodinė – aukšta spintelė, kurioje pakabintas sieninis 
laikrodis. Mažojoje Lietuvoje jos išplito anksčiau. Tai 
patvirtina 1771 m. Rusnėje gamintas baldas (GEK-
253). 

Tekstilė ir kita

Jau XIX a., ieškant būdų lietuvybei stiprinti, 
prasidėjo tradicinio kostiumo atgaivinimas, nes liau-
diškų drabužių dėvėjimas turėjo prisidėti prie etninio 
identiteto išlaikymo ir demonstravimo.22 Rinkda-
mas senuosius drabužius, H. Šojus puikiai suprato jų 
svarbą. J. Basanavičius apie dvarininko turėtą teks-
tilės rinkinį rašė: „Ypač yra įdėmus audeklų ir įvai-
rių audimų rinkinys, kuriame randame įaustus tokius 
gražius spalvuotus ornamentus, kad jais atsigerėti 
nebegalima, o kurie dabar vartojamuose audimuose 
jau išnykę: šios rūšies senesnio laiko dirbiniai yra tai 
su didžiausia grožės skonimi pagaminti tikrų meno 
dailininkių kūriniai!“23 Deja, seniausiųjų tekstilės pa-
vyzdžių likę nedaug. Guodžia tai, kad 1941 m. Šilu-
tės dvare apsilankiusi dailininkė E. V. Korff perpiešė  
H. Šojaus kolekcijos eksponatus (dabar piešinių albu-
mas „25/Ostpreussen“ saugomas Austrijos Insbruko 
muziejuje), todėl, turint galimybę, galima imtis dra-
bužius atgaminti.

Pagrindinis klaipėdietiško kostiumo akcen-
tas, neaptinkamas kitur Lietuvoje, yra delmonai (pvz., 
GEK-233, GEK-234, GEK-236), jų muziejuje likę 8. 

21  Ibid., p. 540.
22 Bernotaitė-Beliauskienė, Dalia. Lietuvių moterų drobulės . 

Vilnius, 2004, p. 22.
23 Basanavičius, Jonas. Prie Tautos muziejaus. Lietuva, 1924 

m. rugpjūčio 25 d., Nr. 190 (1691), p. 3.

Puošniame tekstiliniame krepšelyje moterys laiky-
davo šukas, pinigus, raktus, kitus smulkius daiktus. 
Ikonografija liudija, kad XVII a. delmonai jau nešioti. 
Jų spalvos primena suvalkiečių kaišytines prijuos-
tes, o spalvų deriniai ir kai kurie raštų elementai, jų 
komponavimas – Klaipėdos krašto skrynių tapybą24 . 
Tyrinėtoja E. Matulionienė pastebi, kad viename del-
mone derinti skirtingi raštai: plaukiančių linijų augali-
nis ornamentas su griežtais geometriniais simboliais, 
ir atvirkščiai – apie geometrinį centrą siuvinėjamos 
stilizuotos gėlytės.25 Delmonas buvo pagrindinė do-
vana mergaitėms konfirmacijos proga, ant jo dažnai 
išsiuvinėjami savininkės inicialai, data, vėlesniuose – 
sveikinimai ir palinkėjimai vokiečių kalba. 

Perdrobuliai (3 il., GEK-1771) – pagrindinis 
drobulės papuošalas – aprašyti ir dokumentuoti XVII–
XVIII a. Daugumos autorių minima, kad Mažosios 
Lietuvos drobulės puoštos pinikais, dailiai išsiuvi-
nėtos kiauraraščiu ar su plačiomis, išilgai viduryje 
įsiūtomis siuvinėtomis juostomis – ažūriniais perdro-
buliais. Šių tekstilės darbų Šilutės muziejus turi 4 (iš 
viso Lietuvoje likę 7). Tai ypatinga moterų kostiumo 
puošmena, Mažojoje Lietuvoje dažniausiai siuvinėta 
„stilizuotais augaliniais ornamentais baltais, rečiau 
raudonais siūlais. Skirtingai nuo kitų sričių, lietuvi-
ninkės drobules lenkė ir į tris dalis – taip, kad viršuje 
matytųsi perdrobulis.“26 

Greta siaurų šimtaraščių juostelių, aptinka-
mų tik Mažojoje Lietuvoje27, paminėtinos ir teksti-
nės juostelės (pvz., GEK-205, GEK-209, GEK-210, 
GEK-211 ir kt.) – įdomus eksponatas, greičiausiai 
paremtas ornamentiniu raštu ir pradėjęs plisti XIX–
XX a. pr., kai daugiau žmonių pramoko rašyti. To-

24 Matulionienė, Elena. Delmonai – lietuvininkių puošmena. 
In Lietuvininkų kraštas. Red. komisija: Norbertas Vėlius 
(pirm.). Kaunas, 1995, p. 606.

25  Ibid., p. 606.
26  Bernotaitė-Beliauskienė, Dalia. Op. cit., p. 36.
27 Tumėnas, Vytautas. Mažosios Lietuvos juostos. In Lietu-

vininkų kraštas. Red. komisija: Norbertas Vėlius (pirm.). 
Kaunas, 1995, p. 610.
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kiose šriftinėse juostelėse per visą jų ilgį įrašomi 
tekstai – dainų žodžiai ar palinkėjimai (paprastai 
lietuviškai). Tikėtina, kad juostelės buvusios popu-
liari merginų dovana vaikinams, vestuvių svečiams, 
anytoms, pamokslininkams, pravažiuojantiems ke-
liauninkams, yra duomenų, kad jomis apdovanoti ir 
Rusijos caras bei Vokietijos kaizeris28. Ant kelių 1905 
m. datuotų juostelių išaustas H. Šojaus dukros vardas 
„Ellen Scheu“ (GEK-222, GEK-224) rodo rankdarbio 
populiarumą nepaisant socialinio sluoksnio. Teksti-
nės juostelės austos skieteliu (GEK-810, GEK-811). 
Šis labai senas įrankis – žiočių keitiklis, manoma, 
kad Baltijos ir Skandinavijos kraštuose juo austa nuo 
neatmenamų laikų.29 Lyginant lietuvių ir lietuvininkų 
juostas, pastarosiose populiaresni žalčio, svastikos ir 
širdelių motyvai. Mažosios Lietuvos juostose aiškiau 
negu kitų regionų atsispindi kultūriniai ryšiai, kuriuos 
lėmė geografinė kaimynystė su suvalkiečiais, žemai-
čiais, latviais ir švedais.30

Neįprasti kaimiškame interjere porceliano in-
dai, bet paminėtina, kad porcelianas Lietuvos teritori-
joje pirmiausia ir atsirado Mažojoje Lietuvoje. Dailūs, 
įvairiai dekoruoti porceliano gaminiai, gaminti Vakarų 
Europoje, vėliau – ir Rytprūsiuose (Tilžėje, Karaliau-
čiuje), pamažu išstūmė tradicinius molinės keramikos 
dirbinius, XIX a. paplito ir krašto kaimuose, daugu-
moje sodybų tapo įprasti.31 Pagal vakarietišką paprotį 
lėkštėmis, ąsočiais, dubenimis ar statulėlėmis puoštos 
sienos, užuolaidų karnizai, lovų baldakimai. Vokiški 
užrašai patvirtina dviejų tautų bendrą subuvimą.

Kai kurie kiti išskirtinumai 

Kiti daiktai irgi liudija kitokį nei žemaičių ar 
lietuvių gyvenimo būdą, vakarietiškesnę kultūrą. Ma-
žojoje Lietuvoje, Klaipėdos krašte, Karaliaučiaus sri-
tyje nuo XVIII amžiaus buvo įsigalėjęs ir iki Antrojo 
pasaulinio karo miestuose ir miesteliuose, kaimuose 
ir vienkiemiuose išsilaikė iš vokiečių perimtas 16 
valandos kavos gėrimas (Kaffee Getränke). Sakoma, 
kad nesvarbu, kur būdavo žmogus, ką jis beveikdavo, 
tą valandą būtinai atidėdavo visus (net ir svarbiausius) 
darbus ir sėsdavo gerti kavos. Kiekviena šeima tu-
rėjo dabar eksponuojamą kavos pupelių skrudinimo 
indą (GEK-5461, GEK-8005), rankinį kavos pupelių 
malimo malūnėlį (pvz., GEK-4080, GEK-5271, GEK- 
 
 

28 Ibid., p. 613.
29  Audimas skieteliu. [interaktyvus] Žiūrėta 2022 04 21. 

Prieitis per internetą: <https://rastuota.net/tag/skietelis/> .
30  Tumėnas, V. Op. cit. p. 623.
31 Mažosios Lietuvos enciklopedija. III t. Vyr. red. Martynas 

Purvinas. Vilnius, 2006, p. 657.

7572), puodą kavai virti, kavinuką ir kavai puodukus 
(pvz., GEK-19589/1-7, GEK-19594/1-3).32

Savotiškai kitokie ir kai kurie darbo įrankiai, 
minėtini išskirtiniausi iš jų. Linų apdorojimo įnagiai 
primena, kad XVI–XVII a. linai buvo viena pagrin-
dinių Klaipėdos krašto eksporto prekių. Nemaži kie-
kiai linų buvo eksportuojami ir vėliau. Dalis įrankių 
yra su išpjaustinėtomis datomis: 1852 (šepetys linams 
šukuoti, GEK-10311), 1866 (linų galvučių brauktuvas, 
GEK-5098), 1924 (prieverpstė, GEK-1740).

Mažojoje Lietuvoje XIX a. dvaruose, am-
žiaus pabaigoje – ir kaime buvo naudojamas sukamas 
sviesto mušimo prietaisas – iš lentelių padaryta stati-
naitė su sparneliais viduje ir šone įtaisyta medine ar 
geležine rankena. XX a. paplito keturbriaunės ir aš-
tuonbriaunės dėželinės sviestamušės (GEK-10976).33 
Šliokė, šliodė – apvalus iš medžio išskobtas arba iš 
skardos išlankstytas, prie diržo tvirtinamas indelis 
vandeniui laikyti. Į jį būdavo įdedamas dalgio galąs-
tuvas (GEK-5542 medinis, GEK-7219 skardinis).

Siekiama, kad pagrindinė etnografinė eks-
pozicija, atidaryta 2015 m., tarnautų įvairioms tiks-
linėms grupėms įtvirtinant lietuvininkų tapatybę: 
ikimokyklinio amžiaus vaikai čia gali susipažinti 
su krašto etnokultūra, mokyklinio amžiaus vaikams 
ekspozicijoje vyksta įvairių dalykų pamokos, kurio-
se integruota etnografija, suaugusiųjų ir senjorų gru-
pės sugrįžta į Mažosios Lietuvos kultūrą, kuri davė 
pamatus dabarčiai ir dėl kurios susiformavo savita 
etninė lietuvininkų kultūra.34 Kompiuterinė įranga 
padeda inovatyviai pristatyti lietuvininkų tarmę ir jos 
mokyti (garso įrašai pagal H. Šojaus surinktas pasa-
kas), „apsilankyti“ stuboje ir pamatyti jos išplanavi-
mą, apstatymą, baldus, išgirsti apie papročius. 

Išvados

Dabartiniame Mažosios Lietuvos etnografi-
niame regione gyvenantys žmonės, neturintys įgimto 
etniškumo, gali jį įgyti, nuosekliai domėdamiesi kraš-
to istorija ir ją įsisavindami. Galima teigti, kad iki 
šių dienų išlikę senieji daiktai iš Mažosios Lietuvos –  
Šilutės muziejuje eksponuojami seniausi ir meniš-
kiausi lietuvininkų buities daiktų pavyzdžiai – tapo 
liudininkais ir laidininkais tarp buvusios senosios ir 
32  Sakas, Vincentas. Ar lietuviai moka gerti kavą? [interak-

tyvus], Klaipėda, 2021 11 27 [žiūrėta 2022 04 22]. Prieitis 
per internetą: <https://www.manokrastas.lt/straipsnis/
vincentas-sakas-ar-moka-lietuviai-gerti-kava>.

33 Mažosios Lietuvos enciklopedija. IV t. Vyr. red. Vaclovas 
Bagdonavičius. Vilnius, 2009, p. 371.

34 Dvarininko H. Šojaus etnografinės kolekcijos eksponavi-
mas, 2015 01 09. Šilutės Hugo Šojaus muziejaus archyvas, 
2015 m. muziejaus darbuotojų teikti projektai; 13-ta byla, 
Nr. V2-5.
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besiformuojančios naujosios savivokos, kai tenka pri-
tapti naujame krašte ir tęsti jo tradicijas. Daiktai gali 
būti ryšys, išsaugantis praeitį ir vedantis į ateitį. Per 
daiktus, edukacijas ir ekskursijas muziejaus pasako-
jamos istorijos apie Mažosios Lietuvos gyventojus ir 
jų gyvenimą gilina bendruomenių tarpusavio ryšius 
ir įtraukia bendruomenių narius į savo pačių tapaty-
bės kūrimo procesą – į juos kreipiamasi kaip į krašto 
kultūros perėmėjus, savotiškai įpareigojant perimti (ar 
bent priimti, žinoti) buvusį kitoniškumą.

Savos tapatybės negalima apibrėžti be santy-
kio su išore. Formuodami savą tapatybę, gyventojai 
turi priskirti save konkrečiai bendruomenei, gyve-
nančiai lietuvininkų krašte – atskleidžiama autoch-
tonų istorija, buities daiktai, drabužiai tampa kitokio 
buvimo, unikalumo pradžia. Per skirtingą negu Di-
džiosios Lietuvos kultūrą tampama įdomiais sau ir 
pasauliui. Muziejuje matomi autentiški daiktai įpras-
mina praeities Mažąją Lietuvą – ypatingą, turtingą, 
modernų kraštą, leidžia didžiuotis išsaugotu palikimu 
ir perduodant jį rasti savo vietą istorijoje.
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WHAT SHOULD ANCIENT AND MODERN LITHUANIANS 
BE PROUD OF? 

Asta Bartkevičiūtė
Hugo Scheu museum in Šilutė

In 2022, Šilutė became the capital of the 
ethnographic region of Lithuania Minor, so it and the 
museum located there have the task to properly repre-
sent the heritage of Lithuania Minor. The museum’s 
ethnographic exhibition dates back to the late 19th 
century – it was based on the ethnographic collection 
of the last landowner Hugo Scheu. It should be men-
tioned that the local population of Lithuania Minor 
decreased significantly after World War II. H. Scheu’s 
ethnographic collections showed the still-to-be-found, 
but disappearing heritage, and in 1949, Šilutė Regio-
nal History Museum, which was established on the 
basis of the remaining collections of the museum, 
restored the heritage, because what was traditionally 
used practically no longer existed. The museum beca-
me a significant witness and institution that transmits 
the traditions of the Lithuanians, and the geographical 
area became the basis for the creation of the commu-
nity of residents.

In the land of Lithuanians, furniture produc-
tion and decoration were influenced by old Prussian 
and Western fashion trends, the economic, cultural 
and historical conditions of that period. The furniture 
that dates back to the 18th century reflects the hou-
sehold and life of wealthy Lithuanian peasants, it is 
more diverse and more numerous than in any other 
areas of Lithuania. Beds with canopies were often 
used, the oldest tables were massive, with stools and 
a painted surface. East Prussian Lithuanians already 
in the 18th century used chairs with backs. All exhi-
bited cupboards are older than the 2nd half of the 19th 
century. The sideboard stands out for its versatility: it 
holds dishes, spoons, books, and hanging towels. To-
wel racks for five towels are peculiar as well as a tall 
cabinet for a clock.

The main accent of Klaipėda region costume, 
which cannot be found elsewhere in Lithuania, is del-
monas (an ornate pocket worn by Lithuanian women), 
which dates back to the 17th century. The museum 
preserves eight of them. Embroidered tapes connec-
ting two sheets – the main decoration of the sheet – 
were described and documented in the 17th–18th cen-
turies. Šilutė Museum has four of these textile works 
(seven of them survived in Lithuania). Formerly a po-
pular gift, i.e. tapes with text, are an interesting exhi-
bit that probably began to spread in the 19th – early 
20th centuries. The words of the songs or wishes (usu-
ally in Lithuanian) are woven into them along the en-
tire length. In Lithuania, the walls, curtain-rods, bed 
canopies were decorated with plates, jugs, bowls or 
statuettes made of porcelain, which had first appeared 
in Lithuania Minor.

In Lithuania Minor, in Klaipėda region, in 
Karaliaučius area, from the 18th century until World 
War II, the custom of coffee drinking at 4.00 pm was 
preserved in cities and towns, villages and farmste-
ads. This is reminded by coffee grinders, toasters, and 
cups.

It can be concluded that people living in the 
current ethnographic region of Lithuania Minor, who 
do not have innate ethnicity, can acquire it by being 
consistently interested in the history of the region and 
assimilating it. Through a culture different from that 
of Lithuania proper, one becomes interesting to him-
self/herself and the world. The authentic objects seen 
in the museum give sense to the meaning of Lithuania 
Minor in the past – a special, rich, modern region, al-
lowing you to be proud of the preserved legacy and 
find your place in history by passing it on.
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NUOMETAI LIETUVOJE PAGAL RAŠYTINIUS IR 
IKONOGRAFINIUS ŠALTINIUS

Dalia Bernotaitė-Beliauskienė
Lietuvos nacionalinis dailės muziejus
Didžioji g. 4, Vilnius
dalia.bernotaite@lndm.lt

Moterų ir merginos galvos apdangalai. XIX a. vid. Alfredas Izidorius Riomeris (1832–1897)
Iliustracija straipsniui „Ubiory Włościan i Krzyźe na Źmudzi“ iš leidinio Tygodnik Illustrowany, 1860, T. 1, Nr. 40, p. 364 

Anotacija

Straipsnyje pristatomi vieno archajiškiau-
sių lietuvių kaimo moterų galvos apdangalų – nuo-
metų – paminėjimai įvairiomis kalbomis skelbtuose 
rašytiniuose šaltiniuose ir XIX a. liaudies aprangos 
tyrimuose. Remiantis rašytiniais, ikonografiniais 
šaltiniais ir iš dalies etnografine medžiaga, muziejų 
rinkiniais, straipsnyje atkreipiamas dėmesys į terito-
rinį nuometo pavadinimo paplitimą Lietuvoje, žodžio 
vartojimo kontekstą, aiškinamasi, ar visada taip va-
dinta moterų galvos danga ir kiek Lietuvoje paplitęs 
nuometų su pabarzde rišimo būdas.

Reikšminiai žodžiai: etnografiniai regionai, 
ikonografija, moterų galvos danga, nuometai, papliti-
mo ribos, rašytiniai šaltiniai.

Įvadas

Lietuvoje XVIII–XIX a. skyrėsi ištekėjusių 
moterų ir merginų galvos dangalai. Merginos puo-
šėsi įvairiomis karūnėlėmis ir gėlių vainikais, kaimo 
moterys plaukus slėpė po kepurėlėmis, nuometais. Ir 
vienos, ir kitos ryšėjo skareles. 

Nuometas laikomas vienu archajiškiausių 
moterų galvos dangalų. XIX a. nuometus plačiausiai 
žinomu rišimo būdu, kai audinys, uždengus viršugal-
vį, pervedamas po smakru, moterys visuotinai ryšėjo 
šiaurės rytų Aukštaitijoje. Pavieniai atvejai žinomi 
Dzūkijoje – paribiuose su Baltarusija. 

Panaši moterų galvos danga būdinga ir arti-
miausiems lietuvių kaimynams. Daugiausia žinių tu-
rime apie baltarusius. Baltarusių tradicinių drabužių 
tyrinėtoja Marija Vinnikova yra aprašiusi ir atkūrusi 
net keletą nuometų rišimo ir su plačia, ir pritraukta 
prie smakro pabarzde būdų1. Latvijoje rišti su pabarz-
de nuometai žinomi Kuržemėje ir siejami su lietuvių 

1 Віннікава, Марыя; Богдан Паліна. Традыцыйны 
беларускі касцюм. Мінск, 2016, 302 c.
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įtaka2. Nuometai taip pat dėvėti Lenkijoje ir tolimes-
niuose kraštuose – Ukrainoje, dalyje Rusijos, Kazach-
stane ir kitur. Apie nuometo kildinimą iš rytų kraštų, 
jo evoliucionavimą ir vietą didikų kostiume yra rašy-
ta Rūtos Guzevičiūtės3, Marijos Matušakaitės4, todėl 
straipsnyje ši tema nebus aptariama. 

Atskirai nuometų tema Lietuvos etnografi-
joje nebuvo tyrinėta. XX a. I p. apie nuometus, kaip 
vieną iš moteriškos galvos dangos rūšių, trumpai rašė 

2 Rozenberga, Velta. Dienvidkurzemes novada tautas tērpi. 
In Latviešu tautas tērpi. II, Kurzeme: latviešu un lībiešu 
tērpi . Zīle Bremze, Velta Rozenberga, Ilze Ziņģite. [Rīga], 
1997, p. 208.

3 Guzevičiūtė, Rūta. Kepurių kelionės: Turbanas. Liaudies 
kultūra, 1995, Nr. 3, p. 40–44.

4 Matušakaitė, Marija. Apranga XVI–XVIII a. Lietuvoje . 
Vilnius, 2003, 390 p.

A. Tamošaitis5, vėliau – M. Miliuvienė6, S. Bernotie-
nė7 ir kiti tyrėjai. Dėl vietos stokos šiame straipsnyje 
tyrimai nebus aptariami. 

Pagrindinis straipsnio tikslas – trumpai pa-
teikti susistemintas žinias apie nuometų paminėjimus 
įvairiuose rašytiniuose ir ikonografiniuose šaltiniuo-
se8, paties pavadinimo vartojimą juose ir pasiaiškinti 
prasmes – ar tokiu žodžiu įvardijama tik moterų gal-
vos danga, ar ir kitos paskirties audiniai.

Nuometų paminėjimai žodynuose

Nuometo (galvaryšio ar nuometėlio) termi-
nas minimas pirmuosiuose lietuvių kalbos žodynuo-
se. Dažniausiai šiuo žodžiu vadinama moterų galvos 
danga, bet pasitaiko ir altoriaus audeklo ar vainiko 
dangalo reikšmių. XVII amžiaus rankraštiniame vo-
kiečių–lietuvių kalbų žodyne minimas hauptbinde ir 
verčiamas kaip nometas9. Pilypo Ruigio (1675–1749), 
Kristijono Gotlybo Milkaus (Mielche, 1733–1807) žo-
dynuose nuometas apibūdinamas kaip moterų galvos 
danga10, o Georgas Neselmanas (Nesselmann, 1811–
1881) dar priduria, kad šis žodis vartojamas ir alto-
riaus audeklo reikšme11. Konstantino Sirvydo (1579–
1631) žodyne yra nametas, galwaraišis12. Lenkiški 
žodžiai „binda opuszczona, kitayka, plotno cienkie do 
wienca, do obicia, do oltarza“ šiame žodyne verčiami 
kaip nuometėlis (nametelis) šilkinis, drobinis, plonas 
ištęstas ant altoriaus, ant vainiko13. Terminą „nuo-
metas ant vainiko“ etnografė Angelė Vyšniauskaitė 
sieja su Sūduvių knygelėje, vėliau ir kituose darbuose 
paminėtu vestuvių papročiu, kai moterys, marčiai nu-

5 Tamošaitis, Antanas. Lietuvių moterų tautiniai drabužiai, 
Sodžiaus menas 7–8. Kaunas, 1939.

6 Miliuvienė, Marija. Drabužiai. In Lietuvių etnografijos 
bruožai. Angelė Vyšniauskaitė. Vilnius, 1964, p. 332–385.

7 Bernotienė, Stasė. Lietuvių liaudies moterų drabužiai 
XVIII a. pab.–XX a. pr. Vilnius, 1974.

8  Daugiausia remtasi publikuotais šaltiniais, pirmaisiais 
XIX a. liaudies aprangos tyrimais bei Lietuvos muziejuo-
se ir privačiose kolekcijose esančia ikonografine me-
džiaga. Tyrinėjamai temai svarbi lauko tyrimų medžiaga 
(ekspedicijose surinkti duomenys) šiame straipsnyje 
nenaudojama ir dėl vietos stokos nebus aptariama.

9 Lexicon Lithuanicum: Rankraštinis XVII a. vokiečių–lie-
tuvių kalbų žodynas. Vilnius, 1987, p. 211.

10 Ruhig, Philipp. Littauisch–deutsches und deutsch–lit-
tauisches Lexicon. Königsberg, 1747, t. 2, p. 311; Mielcke, 
Christian Gottlieb. Littauisch–deutsches und deutsch–li-
ttauisches Wőrter-Buch. Königsberg, 1800, Bd. 1, S. 185; 
Bd. 2, S. 256. 

11 Nesselman, Georg Heinrich Ferdinand. Wörterbuch der 
Littauischen Sprache. Königsberg, 1851, S. 424.

12 Pirmasis lietuvių kalbos žodynas. Konstantinas Širvydas. 
Dictionarium trium linguarum. Vilnius, 1979, p. 114.

13  Ibid., p. 114.

Lietuvė valstietė. XIX a. pr. Filiberas Luji Debiukūras 
(1755–1832) pagal Žaną Pjerą Norbliną (1745–1830)
Iliustracijos fragmentas iš leidinio Zbior wzorowy rozmai-
tych polskich ubiorow, pędzlem znanego malarza Norblin, 
wydanych a przez slawnego Debucourt, na miedzi wyrz-
niętych / Collection de costumes polonais, Dessinés d‘ap-
rès nature par Norblin et gravés par Debucourt. Paris, 
1817.
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kirpus plaukus, uždeda vainiką, apsiūtą balta drobe, 
vadinamą abklopte14. Plačiau šią galvos dangą tyri-
nėjo menotyrininkė Halina Kairiūkštytė-Jacinienė15 . 
Sirvydo žodyne taip pat minimas žodis podwika, ku-
ris verčiamas kaip panametis arba nametas16. Aiški-
namajame drabužių žodyne lenkų mokslininkė Irena 
Turnau pirmiausia vartoja žodį podwika, o tik po to 
kaip sinonimus įrašo podwieka, podwijka, namitka ir 
aiškina, kad tai nuo XIV amžiaus dėvimas moteriš-
kas galvos apdangalas, dažniausiai rišamas dengiant 
apatinę veido dalį, smakrą ir iš dalies skruostus, ište-
kėjusios moters simbolis, Lenkijoje liaudyje dėvėtas 
iki XX a .17 Beje, padzvinka nuometą vadino rytinėje 
Aukštaitijos dalyje – Daugėliškio parapijoje, Švenčio-
nių apskrityje18 ir kitose artimose vietovėse.

Be žodynų, kitus rašytinius ir ikonografinius 
šaltinius teritorijos atžvilgiu galima suskirstyti į 3 gru-
pes: Mažosios Lietuvos, Žemaitijos ir Aukštaitijos19 .

Nuometai Mažojoje Lietuvoje

Didelė grupė rašytinių šaltinių skirti Maža-
jai Lietuvai. Žinios siekia XVII amžių. Johanas Ar-
noldas Brandas (Brand, 1647–1691) paaiškina, kad 
nuometas (numétas) – šydas ar audeklas ant kepurė-
lės20. Matas Pretorijus (Prätorius, ~1635–1704) mini, 
kad Įsruties apskrities moterys galvas dengia ilga 
skara, ant kurios dedasi kyką21, t. y. apskritą megz-
tą kepurėlę ant lankelio. Teodoras Lepneris (Lepner, 
1633–1691) rašo, kad Ragainės apskrityje moterys 
ant kepurėlių su lankeliu nešioja siaurą naminį ar 

14 Vyšniauskaitė, Angelė. Lietuviai IX a. – XIX a. vidurio 
istoriniuose šaltiniuose. Vilnius, 1994, p. 26.

15 Lietuvos literatūros ir meno archyvas (toliau LLMA), f. 
397, ap. 1, b. 630, l. 1-11.

16 Pirmasis lietuvių kalbos žodynas. Op. cit., p. 470.
17 Turnau, Irena. Słownik ubiorów: Tkaniny, wyroby pozat-

kackie, skóry, broń i klejnoty oraz barwy znane w Polsce 
od średniowiecza do początku XIX w. Warszawa, 1999, 
p. 225. Dabartinės lenkų kalbos žodyne žodis podwika 
pažymėtas, kaip seniau vartotas ir verčiamas kaip balta 
skarelė (Vaitkevičiūtė, Valerija. Lenkų–lietuvių kalbų 
žodynas. Vilnius, 1979, p. 464).

18 Aidulis, Juozas. Daugeliškėnų vestuvės (veselia). Lietuvių 
literatūros ir tautosakos instituto Lietuvių tautosakos 
archyvas, LTR-792 (181).

19  Etnografinių regionų ribos apibrėžiamos pagal Etninės 
kultūros globos tarybos paskelbtą Lietuvos etnografinių 
sričių žemėlapį, [žiūrėta 2022 02 05] Prieitis per interne-
tą: <https://ekgt.lt/etnografiniai-regionai/zemelapis/>.

20 Brand, Johan Arnolds. Reisen durch die Marck Branden-
burg, Preussen, Churland, Liefland, Plesscovien, Gross-
Naugardien, Tveerien und Moscovien… Wesel, 1702, S. 
115 . 

21 Prätorius, Matthäus. Deliciae Prussicae oder preußische 
Schaubühne. Berlin, 1871, S. 112.

pirktą nuometėlį (vartoja žodį schleyer), o Įsruties 
apylinkėse po ilgu nukabusiais galais nuometu dėvi 
mažą austą kepurėlę ir prideda, kad tos, kurios gedi, 
eidamos į bažnyčią galvą apsiriša baltu nuometu22 . 
Frydrichas Samuelis Bokas (Bock, 1716–1786), deta-
liai apibūdindamas moterų drabužius, taip pat mini 
pailgos formos galvos dangalus, įvardindamas juos 
kaip šalius ar ilgus rankšluosčius. Dar priduria po 
vieną kitą ypatumą, pvz., Įsruties apylinkių jaunos 
moterys „galvą apsiriša ilgu siauru plonos drobės 
rankšluosčiu, taip, kad išsiuvinėjimais puošti galai 
nutįstų per nugarą“23. Panašiai rytinėje Aukštaitijo-
je rišami nuometėliai. Kristijonas Donelaitis (1714–
1780) mini, kad kykas su nometu – moterų rėdai24 . 
Tačiau iš Liudviko Rėzos (1776–1840) komentarų ga-
lime suprasti, kad nuometu lietuvininkių vadinamas 
savotiškas kepurėlės priedas25. Kalbininkas Adalber-
tas Becenbergeris (1851–1922) žodynėlyje pateikia 
dvi Mažojoje Lietuvoje užrašytas nuometo reikšmes: 
savotiška beveik tokio pločio kaip rankšluostis juosta 
papuoštais galais, rišama prie (?) ploštės, ir gražaus 
lininio audeklo, platesnio už rankšluostį, gabalas, 
kurį jaunamartė dovanoja vyro giminės moterims26 . 
Iš pateiktų apibūdinimų sunku tiksliai pasakyti, ar 
paminėti audiniai susiję su moterų galvos dangalais. 
Keblumų kelia ir tai, kad minėtame žodynėlyje nėra 
paaiškinta žodžio „plosztė“ reikšmė.

Taigi, kalbėdami apie lietuvininkių galvos 
apdangalus, net keli autoriai mini ant galvos deda-
mus ar rišamus pailgos formos dangalus. Reikia 
atkreipti dėmesį į tai, kad nė vienas jų, išsamiai ap-
rašydamas lietuvininkių drabužių dalis ir vietovių 
savitumus, nemini, jog kalbamieji galvos apdangalai 
būtų rišami su pabarzde. Iki šiol nerasta ir tokį rišimo 
būdą Mažojoje Lietuvoje patvirtinančių ikonografinių 
pavyzdžių. Todėl peršasi išvada, kad Mažojoje Lietu-
voje nuometų pavadinimu egzistavo kitokia ar kitaip 
rišama galvos danga nei XIX a. Aukštaitijoje.

22 Lepner, Theodor. Der Preusche Littauer… Danzig, 1744, 
S. 66; Lepneris, Teodoras. Prūsų lietuvis, Vilnius, 2011. p. 
181–182.

23 Vyšniauskaitė, Angelė. „Jų apranga dvelkia grožiu“: 
Neskelbti XVIII a. lietuvių drabužių piešiniai. Mokslas ir 
gyvenimas, 1989, Nr. 1, p. 28–30.

24 Donelaitis, Kristijonas. Metai, Vilnius, 1956, p. 66.
25 [Donelaitis, Kristijonas]. Das Jahr in vier Gesängen : ein 

ländliches Epos / aus dem Litthauischen des Christian 
Donaleitis, genannt Donalitius, in gleichem Versmaaß 
ins Deutsche übertragen von D. L. J. Rhesa. Königsberg, 
1818, S. 152.

26 Bezzenberger, Adalbert. Litauische Forschungen: Bei-
träge zur Kenntniss der Sprache und des Volkstumes der 
Litauer. Göttingen, 1882, p. 147. 
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Nuometai Žemaitijoje

Žemaitijoje itin retų nuometų paminėjimų 
tarp drabužių ir audinių galima rasti XVII–XVIII a. 
teisiniuose dokumentuose. Tačiau vien pagal lakoniš-
kus, panašius kaip ir žodynuose, medžiagos ar spalvos 
apibūdinimus sunku spręsti apie šių audinių paskirtį, 
paplitimo ribas. Pavyzdžiui, 1672 m. Skuodo valsčiuje 
tarp kitų daiktų buvo pavogti nuometas ir staltiesė; 
1685 m. Dubinių k., Didžiųjų Dirvėnų vlsč. minimi 
keturi drobiniai nuometai, paklodė ir drobulė27 . Šau-
kėnų bažnyčioje tarp 1794 m. išvogtų daiktų paminėti 
du vienos vėliavos nuometai28. Nuometo, kuris suvo-
kiamas kaip vėliavos priklausinys, paminėjimas šia-
me dokumente suteikia prielaidą svarstyti apie nuo-
metais vadinamus ir kitos paskirties audinius. 

27 Jablonskis, Konstantinas. Lietuviški žodžiai senosios 
Lietuvos raštinių kalboje: Tekstai. Kaunas, 1941, p. 74.

28 Šaukėnų bažnyčios inventorius, 1794 m. Lietuvos mokslų 
akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyrius 
(toliau LMAVB RS), F. 37–7406, l. 3.

Nuometų paminėjimai Žemaitijoje sietini su 
Daukanto ir Valančiaus darbais.

Etnografinių žinių apstu Simono Daukanto 
(1793–1864) 1845 m. išleistame veikale „Būdas se-
novės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių“. Autorius nere-
tai gyvenamojo laikotarpio realijas gretina su anks-
tesniais laikais, tačiau detalesnių žinių pasigendama. 
Neaišku kam – kalnėnams ar žemaičiams – galima 
priskirti Daukanto parašymą, kad „žmonos ir našlės 
mandagiai savo galvas baltais nuometais rutulo, nuo 
ko baltomis galvomis vadinos“29. Ankstesnių autorių 
savaip perfrazuotas sakinys, kad po vestuvių moteris 
ant nuometo vainiką dėvėjo iki sūnų pagimdant30, ne-
patvirtina nuometų buvimo Žemaitijoje, juolab, kad 
šioje vietoje kalbama apie ikikrikščioniškuosius lai-
kus .

Iš dalies tas pats pasakytina ir apie Motiejaus 
Valančiaus (1801–1875) nuometų paminėjimą „Žemai-
čių vyskupystėje“ – žemaitės nenorėjo krikštytis, nes 
bijojo, kad negalės dėvėti baltų nuometų ir skepetų31 . 
Šį teiginį dėl pernelyg senų aprašinėjamų laikų vargu 
ar galima laikyti nuometų buvimo Žemaitijoje patvir-
tinimu. Juolab, kad kitame savo darbe – apysakoje 
„Palangos Juzė“, kuri laikoma savotišku etnografiniu 
metraščiu, Valančius iš žemaičių aprangos išvardija tik 
įvairias skaras, o nuometų nemini. Nuometus jis apra-
šo pasakodamas apie vestuves Kupiškio parapijoje32 .

XIX a. pasirodė keletas knygų, kuriose buvo 
atspausdinta spalvotų įvairių Lenkijos ir buvusios 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės regionų vals-
tiečių kostiumų pavyzdžių. Prancūzų tapytojas 
Žanas Pjeras Norblinas (Norblin, 1745–1830) nupie-
šė po porą lietuvių ir žemaičių, darbai pirmą kartą 
atspausdinti 1817 m. „Lenkų drabužių rinkinyje“33, 
o vėliau įvairiais variantais kartoti keliuose kituose 
leidiniuose. Lietuvė pavaizduota su nuometu, o keis-
to žemaitės galvos dangalo su viršugalvyje pritvir-
tintu stačiakampiu, pridengtu plono audinio šydu, 
nuometu vadinti negalima.

1951 m. užrašytoje etnografinėje medžiagoje 
randama duomenų apie nuometų buvimą Aukštaitijos 
ir Žemaitijos paribyje, netoli Kelmės. Jie rišti su pa-
29 Daukantas, Simonas. Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir 

žemaičių. In Raštai, t. 1. Vytautas Merkys. Vilnius, 1976, 
p. 450.

30  Ibid., p. 467.
31 Wolonczewskis, Motiejus. Žemaitiu wiskupiste. Vilnius, 

1848, t. 1, p. 41.

32 Valančius, Motiejus. Palangos Juzė. Vilnius, 1965, p. 
106–107.

33 Zbior wzorowy rozmaitych polskich ubiorow, pędzlem 
znanego malarza Norblin, wydanych a przez slawnego 
Debucourt, na miedzi wyrzniętych / Collection de cos-
tumes polonais, Dessinés d’après nature par Norblin et 
gravés par Debucourt. Paris, 1817.

Elena Veisenhofaitė lietuvių tradiciniais drabužiais, 1856 m.
Alfredas Izidorius Riomeris (1832–1897)
Popierius, akvarelė; 22,2x16,5 cm
LNDM T-1192
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barzde, bet kitu būdu: „iš priekio, iš apačios į viršų ap-
gaubia veidą ir viršugalvyje jį susega, ilgesniuoju galu 
apsuka galvą. Tuomet užpakalyje abu galus suriša.“34 
Telšių apskrityje panašiai moterų ryšėtos skarelės už-
fiksuotos 1864–1867 m.35

Daugiau išsamesnių žinių, kad Žemaitijoje 
buvo nuometų, iki kada jie nešioti, ir, svarbiausia, 
kaip jie buvo ryšimi, praktiškai nėra. Nėra nuometų iš 
Žemaitijos ir Lietuvos muziejų rinkiniuose. Beje, Liu-
dvikas Adomas Jucevičius 1842 m. išleistoje knygoje 
„Žemaičių žemės prisiminimai“ rašo, kad „ištekėju-
sios ant galvos ryši skarele, nuometų čionai nežino“36 . 
Skaros pavadinimas panuomečiu, aprašant Viekšnių 
valsčiaus drabužius37, iš dalies patvirtina teiginį, kad 
XIX a. skirtinguose etnografiniuose regionuose tuo 
pačiu žodžiu galėjo vadinti skirtingus daiktus. Tra-
dicinių drabužių tyrinėtoja Marija Miliuvienė spėja 
nuometus Žemaitijoje išnykus gal net XVIII a. pabai-
goje38 .

Šaltiniai „be vietovės“

Dėl aprašomos teritorijos neapibrėžtumo at-
sargiai vertintini tyrinėjimai, šaltiniai, kur kalbama 
apskritai apie lietuvius. Juolab, kad administracinis 
krašto suskirstymas neatitiko etninių lietuvių gyve-
namų teritorijų ribų. Šiai grupei priskiriama lenkų is-
toriko, etnografo Luko Golembiovskio (Golębiowski, 
1773–1849) knyga. Joje greta jau minėtų keturių Nor-
blino piešinių (raižytojas nežinomas) pateiktas gan 
išsamus tekstas su naujais duomenimis apie nuometų 
puošybą siuvinėjant galus raudonais siūlais, tikslų ilgį 
ir jų dovanojimą per vestuves39 .

1841 m. išleista spalvinga Leono Zienkovi-
čiaus (Zienkowicz, 1808–1870) knyga Lenkų tautos 
kostiumai, iliustruota pagal Jono Nepomuko Levic-
kio (Lewicki, 1795–1871) piešinius sukurtomis lito-

34 Kairiūkštytė, Kazimiera. Užrašai apie žemaičių apdarą. 
Lietuvos literatūros ir meno archyvas (toliau LLMA), f. 
397, ap. 1, b. 692, l. 2–4.

35 Lietuvių tradiciniai ir tautiniai drabužiai: tekstilė, 
grafika, tapyba: 2017 m. gegužės 11 d. – lapkričio 5 d. 
Radvilų rūmuose vykusios parodos katalogas . Sud . Dalia 
Bernotaitė-Beliauskienė, Rima Rutkauskienė. Vilnius, 
2017, p. 390.

36 Jucevičius, Liudvikas Adomas. Raštai. Vilnius, 1959, p. 
447 .

37 Миллер, Всеволод. Систематическое описание 
коллекций Дашковскaго этнографического музея . 
Москва,1889, c. 19–20.

38 Miliuvienė, M. Op. cit., p. 364; Mastonytė, Marija. Že-
maitijos moterų drabužiai XIX a.–XX a. pradžioje. In Iš 
lietuvių kultūros istorijos. Vilnius, 1964, t. IV, p. 152–153.

39 Gołębiowski, Łukasz. Lud polski, jego zwyczaje, zabobo-
ny. Warszawa, 1830, p. 52–54.

grafijomis. Svarbu, kad greta būdo, papročių, tradi-
cijų aprašymo autorius apytiksliai apibrėžia lietuvių 
ir žemaičių gyvenamąją teritoriją. Kalbėdamas apie 
galvos dangą pamini, kad ištekėjusios moterys galvą 
apsivynioja baltu lininiu šaliu40. Etnografinei Lietu-
vai skirtos dvi litografijos – „Žemaičiai“ ir „Vilniaus 
apylinkių valstiečiai“. Pastarojoje pavaizduoti du vy-
rai ir moteris su nuometu41 . 

Paminėtini ir kiti grafikos darbai, kur vaiz-
duojamos moterys su nuometais. Jiems nors ir duoti 
lietuvių ar Vilniaus apylinkių valstiečių pavadini-
mai, bet tikslesnės vietovės nenurodoma, o ir pa-
čios figūros pavaizduotos labai panašiai. Apie 1835 
m. nežinomo dailininko piešti „Lenkų ir lietuvių 
valstiečių kostiumai“ panaudoti kaip liustracija Le-
onardo Chodzkos (1800–1871) leidiniui Lenkija42. 
Ta pati tik kitaip pavadinta iliustracija publikuota 
periodiniame leidinyje Przyjaciel Ludu43. Prie šios 
grupės taip pat priskirtinas raižinys „Lenkų po-
nia ir Vilniaus apylinkių lietuviai“44. Lietuvių su 
nuometais pavaizdavimų yra dailininko Valerijaus 
Elijašo Radzikovskio (Eliasz-Radzikowski, 1841–
1905) darbuose, o trumpame tekste, panašiai kaip 
Golembiovskio, paminėti įvairiais raštais raudonu 
šilku siuvinėti nuometai 45. Dėl šilkinių siūlų teksto 
autorių, matyt, suklysta – žinomi Lietuvos muziejų 
rinkiniuose esantys nuometai puošti raudonų me-
dvilninių siūlų raštais.

40 Zienkowicz, Léon. Les Costumes du peuple polonais, sui-
vis d’une description exacte de ses moeurs, de ses usages 
et de ses habitudes. Paris, Strasbourg, Leipzig, 1841, p. 
54 .

41 Litografijų pagal Levickio piešinius buvo atspausdinta 
spalvotų ir nespalvotų (žr. Lietuvių tradiciniai ir tautiniai 
drabužiai. Op. cit., p. 403). Dalis ikonografinių šaltinių, 
kuriuose nurodyta tik Lietuva ar Vilniaus apylinkės, nau-
dojama ir baltarusių tradiciniams drabužiams iliustruoti. 
Taip nutiko ir su „Vilniaus apylinkių valstiečių“ litogra-
fija – perpiešus (data nežinoma) ir nežymiai pakoregavus 
vaizduojamų figūrų padėtį, pakeistas ir užrašas – pava-
dinta „Borysovo apylinkių valstiečiai“ (miestelis už Mins-
ko į pietryčius). XX a. pr. buvo atspausdintas atvirukas, 
kuriam panaudotas lenkų dailininko Kazimiero Šmito 
(1860–1941) darbas pagal minimą litografiją, [žiūrėta 
2020 03 05]. Prieitis per internetą: <https://polona.pl/item/
litwini,Nzg3MzAxOTI/0/#info:metadata>. 

42 Chodźko, Léonard. La Pologne, historique, littéraire, 
monumentale et pittoresque ou scènes historiques, monu-
ments, monnaies, médailles, costumes, armes [...]. Paris, t. 
1, 1835–1836, il. tarp 228 ir 229 p.

43 Przyjaciel Ludu, 1836 02 20, t. 2, Nr. 34, p. 257.
44 Lietuvių tradiciniai ir tautiniai drabužiai. Op. cit., p. 409.
45 [Eliasz-Radzikowski, Walery]. Opowiadanie o ubiorach, 

zwyczajach i obyczajach ludu polskiego, Kraków, 1863, p. 
43.
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Nuometų paminėjimai Aukštaitijoje

Rašytinių žinių apie nuometus Aukštaitijoje 
yra nuo XVIII a. pab. Nuometų paplitimo riboms nu-
statyti vertingi keliautojų pastebėjimai, ypač jei nuro-
dytas kelionės maršrutas, pvz., nuometus mini Frydri-
chas Šulcas (Schulz, 1762–1798 m.) 1793 m. keliavęs 
iš Rygos į Varšuvą pro Joniškį, Meškuičius, Šiaulius, 
Radviliškį, Kėdainius, Kauną ir t. t. (tai vakarinė 
Aukštaitija, Žemaitijos paribys)46 ir kiti keliautojai.

Daugiausia rašytinių ir ikonografinių duome-
nų yra apie šiaurės rytinės Aukštaitijos dalies nuome-
tus ir tik vienas kitas faktas apie nuometus pietvakarių 
Aukštaitijoje. Pietvakarinei nuometų paplitimo ribai 
patikslinti ypač vertingi Antano Juškos (1819–1880) 
užrašyti ir „Svotbinėje rėdoje Veliuoniečių lietuvių“ 
užfiksuoti vestuvių papročiai, tuo metu vartoti galvos 
dangos pavadinimai ir pateikti trumpi pastebėjimai, 
ilgio ir formos apibūdinimai: „nuometas yra iš plono 
balto audeklo nuo penkių uolekčių ilgio“47, galvaryšis –  
„baltas plonas bryzas arba nuo pusantro uolekties il-
gumo abrūsėlis dėl aprišimo kapkelės ant galvos vadi-
nasi galvaryšis. Jojo galai dailiai kybaroja ant dešinės 
pusės“. Svočia iš ryto „apmartuoja marčią su muturu 
arba su nuometu, arba su kapkele (su galvaryšiu) ant 
galvos“ 48. Pietvakarių Aukštaitijoje nuometų ryšėji-
mo tradiciją paliudija lenkų dailininko Floriano Pie-
karskio (1868–1919) 1916 m. paveikslas „Lietuvė iš 
Kauno apylinkių“.

Šiaurės rytų Lietuvoje XIX a. nuometai buvo 
visuotinai dėvimi ištekėjusių moterų. Tą faktą liu-
dija nuometų rinkiniai muziejuose ir surinkta gausi 
etnografinė medžiaga. Nuometus Rokiškio, Kupiškio, 
Anykščių, Ukmergės apylinkėse mini net keletas XIX 
a. autorių. Kai kurių pastebėjimuose nurodyti nuome-
tų audinio ar dėvėjimo ypatumai skirtingose vietovė-
se. 4 uolekčių ilgio nuometus, dėvėtus Utenos apylin-
kėse, mini archeologas, kraštotyrininkas Pranciškus 
Vilčinskis (1796–1859)49. Kunigas Ambraziejus Kaša-
rauskas (Kossarzewski, 1821–1882) rašo, kad aplink 
Dusetas ištekėjusios moterys dėvi mučes ir nuometus, 
nuometai ne iš nebalintos drobės, kaip aplink Sve-

46 Mokytojo Frydricho Šulco 1793 metų kelionės įspūdžiai. 
In Kraštas ir žmonės. Sud. Juozas Jurginis, Algirdas 
Šidlauskas. Vilnius, 1988, p. 123.

47 Tokio pat penkių uolekčių ilgio vienas namų darbo nuo-
metas paminėtas 1603 m. Paštuvoje, Vilkijos valsčiuje. 
(Jablonskis, K. Op. cit., p. 196).

48 Juška, Antanas. Lietuviškos svotbinės dainos. Vilnius, 
1955, t. 2, p. 369, 372.

49 Žukas, Vladas. Nežinomas lituanistinio turinio P. Vil-
činskio straipsnis. Literatūra ir menas, 1971. 07.31, Nr. 31 
(1289), p. 12.

dasus, Užpalius ar Kamajus, o iš brangių audinių50 . 
Ferdinandas Novakovskis (Nowakowski, 1832–1883) 
Anykščių apylinkėse XIX a. vid. nuometuotų mote-
rų išvaizdą palygino su vienuolių – visą galvą, kaktą, 
smakrą ir pasmakrę apsirišusios vienu kelių uolekčių 
ilgio baltu lininiu šaliu, vadinamu nuometu51 .

Liudvikas Adomas Jucevičius (1813–1846) 
mini, kad Svėdasų ir Užpalių senos moterys žiemą 
vasarą ant nuometo dedasi aukštas pilkų ėrenų kepu-
res, jų nenusiima net bažnyčioj; tokios kepurės buvo 
būtina svočios galvos danga52. Būtent taip aukštaitę 
pavaizdavo vienas ryškiausių XIX a. II pusės daili-
ninkų Alfredas Riomeris (1832–1897)53. Jo moterų su 
nuometais piešinių palyginti daug esama Lietuvos ir 
užsienio muziejuose, bibliotekose, paskelbta įvairiuo-
se leidiniuose54. Greta piešinių dar pridėta po kelis 
sakinius apie pačius nuometus, suteikiama papildo-
mos informacijos – nurodyti pavadinimo variantai, 
dėvėtojos šeiminė padėtis, vietovė ar nuometo ryšė-
jimo ypatumai.

Lietuvai esant carinės Rusijos sudėtyje, rusų 
kraštotyrinės medžiagos rinkėjai, tyrinėtojai, Rusų 
geografų draugijos nariai savo darbuose trumpai ap-
žvelgė ir lietuvių aprangą. Dmitrijus Afanasjevas, pa-
žymi turtingą kai kurių Ukmergės ir Zarasų apskričių 
parapijų aprangą, mini, kad moterys galvas dengia di-
delėmis skaromis, užvyniotomis kaip tiurbanas55. Tas 
pats tekstas beveik pažodžiui pakartotas dar keliuose 
rusų autorių leidiniuose.

Ukmergės apylinkių vestuvių papročių apra-
šyme viena iš iliustracijų pavadinta „Jaunikio motina 
pasitinka jaunavedžius“56, joje ir jaunamartė, ir anyta 
vaizduojamos su nuometais, kurie užrišti su platokai 
krentančia pabarzde. Nuometuotos aukštaitės apran-
ga labai detaliai pavaizduota Kanuto Rusecko (1800–
1860) akvarelėje57 .

 

50 [Kašarauskas, Ambraziejus]. Keli tautotyros mažmožiai 
iš kun. A. Kosarzevskio rinkinio. Tauta ir žodis . Sud . 
Kazimieras Būga. Kaunas, 1923, t. 1, p. 116.

51 Nowakowski, Ferdynand. Wycieczka na Litwie. Warsza-
wa, 1857, t. 2, p. 102.

52  Jucevičius, L. A. Op. cit., p. 220.
53 [Riomeris, Alfredas]. Ubiory Włościan i Krzyźe na Źmu-

dzi. In Tygodnik Illustrowany, 1860, t. 1, Nr. 40, p. 365.
54 Plačiau žr. Lietuvių tradiciniai ir tautiniai drabužiai. Op. 

cit., p. 31–33, 272–275, 380–386; Širkaitė, Jolanta. Daili-
ninkai Römeriai. The Artists of the Römer family. Vilnius, 
2006 .

55 Афанасьев, Дмитрий. Материалы для географии и 
статистики России: Ковенская губерния. Санкт-Пе-
тербург, 1861, p. 578.

56 Kamiński, Mścisław. Obrzędy weselne ludu w Wiłkomier-
skiem. Tygodnik Illustrowany, 1863, T. VII, p. 201.

57  Lietuvos nacionalinis muziejus, LNM T–381.
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XIX a. pab.–XX a. pradžios nuometų pavyzdžių yra 
užfiksuota to laikotarpio fotografijose, jų yra muzie-
juose, privačiose kolekcijose, skelbta to laikmečio 
spaudoje. Beveik visose jų moterys apsirišusios nuo-
metais daugmaž panašiu būdu – apsukus apie galvą 
ir su pabarzde. Tik vienų pabarzdė laisvai ir plačiai 
krinta ant krūtinės, kitų – šiek tiek labiau pritraukta 
prie kaklo.

Išvados

Žodynuose terminas nuometas figūruoja nuo 
XVII a., tačiau iš tų žinių negalima spręsti apie nuo-
metų paplitimo ribas ir rišimo būdus.

Teritorijos atžvilgiu rašytinius ir ikonografi-
nius šaltinius galima suskirstyti į tris grupes: Žemai-
tijos, Mažosios Lietuvos ir Aukštaitijos. Žemaitijoje ir 
Mažojoje Lietuvoje šis terminas vartotas, tačiau ne-
galime teigti, kad nuometai buvo rišami kaip rytinėje 
Aukštaitijoje XIX amžiuje – su pabarzde. Nuometo 
pavadinimu, matyt, egzistavo kitokia galvos danga. 
Su Aukštaitija susijusios medžiagos yra nuo XVIII a. 
pabaigos. XIX a. autoriai gan aiškiai išvardija vieto-
ves, kur ryšėti nuometai, nurodo jų savybes, aprašo 
ryšėjimo būdą. Ikonografinės medžiagos, kur pavaiz-
duotas aukštaičių nuometas su pabarzde, yra maž-
daug nuo XIX a. vidurio. Lietuvos muziejų rinkiniuo-
se nuometų daugiausia yra iš šiaurės rytų Lietuvos, 
vienas kitas pavyzdys iš Dzūkijos.

Sprendžiant iš turimos medžiagos, apie nuo-
metus, rištus su pabarzde, galime kalbėti tik Aukštai-
tijoje ir dalyje rytinės Dzūkijos. Iš kitų regionų šiuo 
metu neturime pakankamai duomenų, kad XVIII–
XIX a. nuometai ten buvo rišami būtent tokiu būdu –  
su pabarzde.
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WIMPLES IN LITHUANIA ACCORDING TO WRITTEN 
AND ICONOGRAPHIC SOURCES

Dalia Bernotaitė-Beliauskienė
Lithuanian National Museum of Art

In Lithuania in the 18th–19th centuries, the 
head covering of married village women and girls di-
ffered. The wimple is considered one of the most ar-
chaic head coverings for women. In the 19th century, 
wimples were worn in the most popular way in upland 
Lithuania: when one end of the cloth is draped under 
the chin and the other folded and wound around the 
head. Single cases are known in Dzūkija. A similar 
head covering of women is also known among Lithu-
ania’s closest neighbours – Belarusians, Latvians, Po-
les, and in more distant countries – Ukraine, part of 
Russia and elsewhere.

The term “wimple” can be found in the first 
dictionaries of the Lithuanian language and in various 
legal documents of the 17th–18th centuries together 
with the inventories of personal and institutional as-
sets. In the dictionaries, it is usually described as a 
women’s head covering, but it can also mean an altar 
cloth or a crown covering. The purpose of the wim-
ples is rarely fixed in legal documents.

The written and iconographic sources con-
cerning the wimples can be divided into three main 
groups according to the territory: Lithuania Minor, 
Samogitia and upland Lithuania.

In writing about the clothes of Lithuanian wo-
men, the authors of the 17th–19th centuries mentioned 
oblong coverings placed or tied on the head. It should 
be noted that none of them, while examining the parts 
of the clothes and the peculiarities of the regions in 

detail, mentioned that the described head coverings 
were tied under the chin. So far, no iconographic 
examples confirming this method of tying have been 
found in Lithuania Minor. Therefore, it is concluded 
that in Lithuania Minor there were different or diffe-
rently tied head coverings than in the 19th century in 
upland Lithuania.

There is no detailed information that there 
were wimples in Samogitia, until when they existed 
and, most importantly, how they were tied and worn. 
There are no wimples from Samogitia in the collecti-
ons of Lithuanian museums. Researchers of traditio-
nal clothes guess that they disappeared in Samogitia, 
maybe even at the end of the 18th century.

Most of the written and iconographic data 
are about the wimples in upland Lithuania. In Nor-
th-Eastern Lithuania, the wimples were generally 
worn by married women until the end of the 19th cen-
tury. This fact is evidenced by iconographic sources 
and collected abundant ethnographic material. In this 
region, women tied their wimples in a more or less 
similar way – wound around their heads and another 
part tied under chins and draped on their chests.

Considering the available material, we can 
only talk about wimples draped on the chests in upland 
Lithuania and part of eastern Dzūkija. Currently, we 
do not have enough data from other regions that in the 
18th–19th centuries, wimples were tied there exactly 
in this way.
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Anotacija

Straipsnyje pristatomi Utenos kraštotyros 
muziejaus pagrindinio fondo istorijos-etnografijos 
rinkinio eksponatai – tremtinių ir politinių kalinių 
daiktai, jų prasminė reikšmė. Išskiriamas vienas mu-
ziejaus padalinys – Laisvės kovų muziejus. Jame eks-
ponuojama didelė dalis tremtinių dovanotų daiktų, o 
eksponavimas ir „eksponatų bylos“ šiame muziejuje 
pildo vieni kitus. Nurodoma, koks buvo pirmasis į mu-
ziejaus istorijos-etnografijos rinkinį įrašytas ekspona-
tas, kuo jis svarbus. Pristatomi kai kurie tremtinių ir 
politinių kalinių daiktai, aprašomos jiems pagaminti 
naudotos medžiagos, įrankiai, analizuojami ornamen-
tai ir per tai atsakoma į klausimą, kokią informaciją 
lankytojams siunčia šie eksponatai. Daroma išvada, 
kad eksponatai laikui bėgant lieka vieninteliai trem-
tinių ir politinių kalinių gyvenimo istorijų liudininkai. 
Straipsnio pabaigoje pristatomi išskirtiniai Utenos 
kraštotyros muziejaus eksponatai – rožiniai, nulipdyti 
iš duonos, žmonės, kuriems rožiniai priklausė tremty-
je. Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus Prano Gu-
dyno restauravimo centre 2018–2019 m. rožiniai buvo 
konservuoti, Vilniaus universiteto Bioarcheologijos 
tyrimų centre ištirta duonos masės sudėtis. Straipsnyje 
pristatomas konservavimo procesas ir būdai, kuriais 
buvo nustatyta rožinių karoliukų miltų masės sudėtis. 

Reikšminiai žodžiai: Lietuvos nacionalinio 
dailės muziejaus Prano Gudyno restauravimo centras, 
rožiniai iš duonos, tremtinių ir politinių kalinių daik-
tai, Utenos kraštotyros muziejaus padalinys Laisvės 
kovų muziejus, Vilniaus universiteto Bioarcheologi-
jos tyrimų centras.

Įvadas 

Apie išgyvenimus, patirtis ir viltis Sibire 
pasakoja tremtinių ir politinių kalinių daiktai, tapę 
Utenos kraštotyros muziejaus eksponatais. Jų vertė, 
istorinis, emocinis, prasminis krūvis yra didžiuliai, 
išlieka aktualūs ir tampa dar aktualesni bėgant laikui. 
Daugelį metų slėpti ir saugoti iš tremties ir kalinimo 

vietų parsivežti rankdarbiai, maldos atributai, darbo 
įrankiai ir buities daiktai prasidėjus Atgimimui atke-
liavo į Utenos kraštotyros muziejų. Daikto sukūrimą 
ir jo tapimą eksponatu skiria 35–40 metų. Kalbame ne 
apie fizinį laiką – konkretų metų skaičių, bet apie tam 
tikrą istorinį laiką ir jo turinį. Kiekvienas eksponatas 
pasakoja žmogaus, tremtinio istoriją, o per ją atsklei-
džiamos ir visos Lietuvos tragiškos netektys: žmonių, 
valstybės likimo. Lokali vieno Lietuvos kampelio is-
torija, ar tai būtų Utenos, ar kitas kraštas, tampa visos 
valstybės, net Europos istorija. 

Straipsnio tikslai: 1) pristatyti tremtinių ir 
politinių kalinių daiktus, tapusius Utenos kraštoty-
ros muziejaus eksponatais, analizuoti, kaip tremtyje 
jie tapo priemone tautinei tapatybei išsaugoti; 2) pri-
statyti išskirtinius muziejaus eksponatus – rožinius, 
nulipdytus iš duonos, ir su jais susijusius tyrinėjimus. 

Utenos kraštotyros muziejaus padalinio 
Laisvės kovų muziejaus ekspozicija

Didelė dalis tremtinių ir politinių kalinių bei 
partizanų dovanotų daiktų eksponuojami Laisvės kovų 
muziejuje. Eksponavimas ir „eksponatų bylos“ šiame 
muziejuje pildo vienas kitą. Laisvės kovų muziejuje 
stovi manekenai (tai jau įvadas į „eksponato bylą“) – 
vyrai, moterys, vaikai – ir laukia traukinio1. Ne, ne to 
traukinio, kuris veš juos į Sibiro tolius. Tremtiniams 
stoties viduje neleisdavo būti, savo likimo jie laukdavo 
lauke. Įėjus į šią ekspozicijos salę, išgirdus dundančio 
per bėgius traukinio garsą, apima nerimastinga nuo-
taika: kiek iš tų, laukiančių traukinio, atsidurs numato-
mų ištremti sąrašuose? Ne vienas muziejaus lankyto-
jas yra sakęs: „Žinai, kai mane išvežė, aš buvau toks. O 
aš buvau štai toks...“, – ir parodo į vaikus ar kūdikius. 

1 Utenos kraštotyros muziejaus padalinio Laisvės kovų 
muziejaus ekspozicija. Prieitis per internetą: < http://
www.utenosmuziejus.lt/apie-muzieju/padaliniai/laisves-
kovu-muziejus>.
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Dėžutė iš beržo tošies, susiūta storais lininiais siūlais. Dė-
žutė su dangteliu, kuris įsileidžia į vidų. Rankenėlė šikšni-
nė. Dangtelio vidinėje pusėje cheminiu pieštuku užrašyta 
„Volynka Tues (indo vardas) Krasnojarskij kraj.“. Ant dė-
žutės sienelės užrašas „Tues 1954“. Dėžutė 1975 m. gauta 
iš muziejaus įkūrėjo Antano Namiko (1887–1980). Ją atsi-
vežė iš Sibiro (Volynkos kaimas, Krasnojarsko kraštas), A. 
Namikas tremtyje buvo 1951–1956 m. (UKM GEK 4660 / 
IE 763)

Birželio 14-ąją vis mažiau išgyvenusių tremtį ir sugrį-
žusių į gimtinę žmonių susirenka į Utenos kraštotyros 
muziejui priklausantį Laisvės kovų muziejų paminė-
ti Gedulo ir vilties dienos, pasidalinti tragiškų įvykių 
istorijomis. Tų žmonių kiekvienais metais lieka vis 
mažiau.... Tremtinių ir politinių kalinių gyvenimo 
istorijas pasakoja muziejui padovanoti eksponatai. 

Tremtinių ir politinių kalinių daiktai: 
medžiagos, įrankiai, ornamentai

Muziejuje yra saugomi eksponatai, kurie su-
kelia ypač daug emocijų, klausimų ir diskusijų, nes 
jie priklausė partizanams, tremtiniams ir politiniams 
kaliniams. Su tremtimi susijusių istorijos-etnografijos 
rinkinio eksponatų muziejuje saugoma daugiau kaip 
150. Pirmas tremtinių eksponatas muziejuje – 1975 
m. gauta dėžutė iš beržo tošies, Antano Namiko parsi-
vežta iš Sibiro, Volynkos kaimo Krasnojarsko krašte. 
A. Namikas tremtyje buvo 1951–1956 m., ant dėžutės 
sienelių yra pažymėta data – 1954 m. Šis eksponato 
dovanojimo faktas labai simboliškas, nes Antanas 
Namikas (1887–1980) – Utenos kraštotyros muziejaus 
įkūrėjas. Daugiausiai eksponatų gauta 1988–1989 m., 
prasidėjus Atgimimui. 

Kokią informaciją siunčia rankdarbiai, siūti, 
siuvinėti Sibire? Pasakodami apie juos, atsakome į 
klausimus ne tik apie medžiagas, įrankius, bet – o tai 
svarbiausia – apie ryšį su Lietuva ir įprastu gyvenimu. 
Šie ir kiti eksponatai pasakoja apie kasdienį gyvenimą 
Sibire, iliustruoja pastangas oriai išgyventi, išsaugoti 
tautinę tapatybę. Orumas ir tautinės tapatybės išsau-
gojimas – tai ir darbai, kurie buvo tokie įprasti „iki 
Sibiro“, pavyzdžiui, rankdarbiai. Siuvant ar siuvinė-
jant lyg ir sugrįžtama į gimtinę, išlaikomas ryšys su 
ja, tampa lengviau ištverti žiaurią prievartinę tikrovę.

Vienas įdomiausių eksponatų – naminės 
drobės suknutė. Ją siuvo Valė Šyvytė (Kučinskie-
nė) Utenos kalėjime apie 1946–1947 m. Pristatant šį 
eksponatą kalbama ir apie medžiagas, ir apie įrankius, 
nes suknutei pasiūti panaudota drobė nuo siuntinių, 
adatos – iš žuvies kaulų, o siūlai supjaustyti stiklu, 
rastu kalėjimo kieme. 

Apie sunkų prievartinį darbą liudija išbady-
tos žėručio plokštelės, politinės kalinės Onos Mikulė-
naitės parsivežtos iš lagerių. Žėrutis – tai plokštelės, 
kristalai, kuriuos reikėjo su peiliais ant stiklo skaldyti 
į popieriaus storumo lapelius. Norma buvo 400 g, tik 
ją įvykdę tremtiniai gaudavo visą maisto davinį. Atro-
do, nedaug, tik 400 g, bet tas skaičius rodė, kad darbas 
buvo labai kruopštus ir įtemptas. Mokytis skaldyti 
žėrutį reikėdavo kelias dienas, net normų neskaičiuo-
davo. Žėrutis buvo naudojamas karinėms reikmėms, 
nedegi ir nedūžtanti medžiaga tiko lakūnų akiniams 

ir kitiems reikalams. Jo dulkės – labai pavojingos 
plaučiams. Daug tremtinių susirgo tuberkulioze, nes 
žėručio dulkės tiesiog prilipdavo prie kvėpavimo takų 
ir plaučių, tada būdavo labai sunku atsikosėti. Tremti-
niai dirbo pamainomis, joms keičiantis niekas patalpų 
nevalydavo, žėručio dulkių buvo daug ir visur2 .

Tremtinius ir politinius kalinius guodė žo-
dis – pasakytas arba parašytas. Išgyvenę tremtį žmo-
nės tebeturi albumėlius ir užrašų knygutes su likimo 
draugų linkėjimais. Rožiniai iš duonos, visi įrašai 

2 Ulkienė, Jurgita. Tremtinės Onos Laurinėnienės 
gyvenimas – ant Tėvynės laisvės aukuro sudėtos 
aukos. Prieitis per internetą: <https://udiena.lt/featured/
tremtines-onos-laurinenienes-gyvenimas-ant-tevynes-
laisves-aukuro-sudetos-aukos/>.
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kalba apie laisvės viltį. Politinė kalinė Stefa Gasiu-
lytė (Misiukienė), kalinta Intos ir Abezės lageriuose 
1948–1956 m., išsaugojo užrašų knygutę su beržo to-
šies viršeliais ir medinius albumėlio viršelius su mo-
nograma viduje, datuotus 1952 m. sausio 1 d., kuriuos 
jai padovanojo Abezės lageryje. Albumėliai labai me-
niški, įdėta daug darbo ir širdies, Tėvynės ilgesio, nes 
jie iliustruoti Lietuvą primenančiais simboliais: Gedi-
mino pilimi, koplytstulpiu, ąžuolo lapais. 

Istorijos-etnografijos rinkinyje saugoma daug 
rankdarbių. Maišeliai šukoms, rožiniams, duonos kor-
telėms laikyti, piniginės, apykaklaitės, servetėlės ir 
nosinaitės, juostelės, segės, kryželiai, dėžutės primi-
nė kasdienį gyvenimą iki tremties Lietuvoje. Jie tokie 
įprasti, pasiūti ir išsiuvinėti tokiais pačiais ornamen-
tais, kokiais moterys ir merginos siuvinėjo gimtinėje. 
Vis dėlto yra skirtumų – dažname išsiuvinėti žodžiai 
su laisvės viltimi, nurodytos tremties ir kalinimo vie-
tos, datos, išsiuvinėti maldų žodžiai, prašoma Dievo 
pagalbos. Beveik visuose – Trispalvės motyvai. Sibire 
jie buvo laisviau naudojami nei sovietinėje Lietuvoje, 
dažnai „praslysdavo“ pro prižiūrėtojų akis, nes šie tie-
siog nežinojo arba nesuprato simbolių prasmės. 

Politinė kalinė Ona Pernaravičiūtė Mordovi-
jos lageryje 1953 m. sugebėjo išausti tautinę juostą. 
Rankdarbiams buvo naudojamos įvairios medžiagos 
ir daiktai: Magdutė Mačerauskaitė Abezės lageryje 
(1954) degtukų dėžutę aptraukė medžiaga ir išsiuvi-
nėjo. Dėžutė buvo skirta Švenčiausiajam Sakramentui 
slėpti, bet pagal paskirtį nebuvo panaudota. Likimo 

draugė Elena Žibėnaitė buvo paleista iš lagerio, dėžu-
tę ji parsivežė į Lietuvą.

Rožiniai, nulipdyti iš duonos. Konservavimas, 
tyrinėjimai

Vieni unikaliausių apie tremtį pasakojančių 
eksponatų yra rožiniai, nulipdyti iš duonos. Rožinių 
gaminimas iš duonos, būtinos norint išgyventi, kai 
tremtiniai ir politiniai kaliniai dažnai kentėdavo alkį, 
rodo, kad šis maldos atributas buvo be galo svarbus, 
padėjo išlaikyti tikėjimą, suteikė stiprybės ir vilties. 
Utenos kraštotyros muziejuje saugomi penki rožiniai, 
kryželis ir medalikėlis, nulipdyti iš duonos. 

Du rožiniai priklausė Elenai Žibėnaitei. Roži-
nius ji gavo dovanų Intos lageryje. E. Žibėnaitė gyveno 
Biliakiemio kaime, netoli Utenos. 1948 m. rugsėjo 6 d. 
buvo suimta už pogrindinę veiklą: priklausė „Kęstutė-
nų“ organizacijai ir „Vieningajam Lietuvos Sąjūdžiui“, 
leido laikraštėlį „Laisvės keliais“. Nuo 1949 m. sausio 
20 iki 1954 m. spalio 14 d. Elena Žibėnaitė kalinta Ko-
mijos ATSR lageriuose. Du jos broliai buvo partizanai. 

Rožinį lageryje nusilipdė politinė kalinė Ma-
rija Pernaravičiūtė (1926–1998) iš Utenos. M. Perna-
ravičiūtė buvo „Sakalo“ rinktinės ryšininkė, jos slapy-
vardis – Mėnesiena. Išduota saugumui, suimta 1945 
m. liepos 23 d. Marija Pernaravičiūtė kalinta Abezės 
lageriuose iki 1955 m. balandžio 16 d. Buvo tremtyje 
Jemeljanove, Krasnojarsko krašte.

 Paulina Gaidelytė, g. 1926 m. Papirčių k., 
partizanų rėmėja ir ryšininkė, rožinį nusilipdė Utenos 
kalėjime 1951 m. Jos broliai Juozas ir Kazys buvo par-
tizanai, abu žuvo. P. Gaidelytė Karagandos lageriuo-
se kalėjo iki 1953 m. rugsėjo 12 d. Utenos kalėjime 
iš duonos padarytas dar vienas rožinis, žinoma tik jo 
pateikėja.

Šie unikalūs Utenos kraštotyros muziejaus 
eksponatai konservuoti Lietuvos nacionalinio dailės 
muziejaus Prano Gudyno restauravimo centre 2018–
2019 m. Eksponatai buvo gerokai pažeisti: daugelis ka-
roliukų ir kryželiai aptrupėję ir įskilę, pažeidimai itin 
gerai išryškėjo apžiūrint kiekvieną rožinių karoliuką 
per mikroskopą. Pastebėtos ir mažytės vabaliukų iš-
graužtos skylutės. Vietomis buvo įžiūrimas plonas 
pilkas pelėsio vaisiakūnio apnašas. Dviejų rožinių su-
trūkusi iš siūlų susukta virvelė, kryželių kampai ap-
trupėję.

Pirmiausia rožiniai buvo valomi, dezinfekuo-
jami valomuoju vandens ir etilo alkoholio mišiniu, į 
kurį buvo įpilta antiseptiko. Karoliukai ir kryželiai 
valyti pusiau sausai, stengiantis nemirkyti duonos 
masės, švelniai braukiant valomuoju tirpalu suvilgytu 
plonu minkštu teptuku per karoliukų paviršių ir ste-
bint veiksmus per mikroskopą. Nuvalius paviršius, 

Žėručio plokštelė, išbadyta. Badė politinė kalinė Ona Mi-
kulėnaitė, Petro, g. 1946 m. Katlėriuose, kalėjusi Irkutsko 
srityje, Taišeto lageriuose 1952–1956 metais. Išbadyta gė-
lių puokštė ir užrašyta „Mamytei Sibiras 55 m.“. Gauta iš 
kraštotyrininko Alfonso Streikaus, Utena, 1993 m. (UKM 
GEK 19501 / IE 3265)
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karoliukų masė buvo tiriama ir tik po to tvirtinama 
celiuliozės pagrindu sukurto dirbtinio polimero Klu-
cel G 0,25 proc. koncentracijos vandeniniu-alkoholi-
niu tirpalu. Tvirtinant karoliukus, kryželius ir vėrimo 
siūlus buvo laikomasi minimalizmo principo – įterpti 
polimero tirpalo tik tiek, kiek sugeria duonos masė, 
kad nepasikeistų natūralus karoliukų paviršiaus 
vaizdas, todėl ir šis procesas buvo atliekamas po 
mikroskopu. Duonos masei sutvirtėjus, suskilinėję 
karoliukai suklijuoti, sutrūkę rožinių siūlai sujungti 
klijuojant; nedideli aptrupėjimai kryželio kryžmoje 
užpildyti specialiai pagamintu glaistu iš medienos 
dulkių ir didesnės, 1 proc. koncentracijos Klucel G 
alkoholiniu tirpalu. Iš šios glaisto masės suformuotas 
ir vienas trūkstamas karoliukas, jis įterptas į rožinio 
slėpinių vėrinį.

Rožinių karoliukų masė buvo tyrinėjama: 
Prano Gudyno restauravimo centro mokslinių tyrimų 
laboratorijoje, patvirtinta, kad karoliukai padaryti iš 
duonos, o Vilniaus universiteto Bioarcheologijos ty-
rimų centre tiksliau diferencijuota miltų sudėtis. Pa-
imtuose mėginiuose miltų sudėtis buvo tyrinėjama 
remiantis įvairių augalų struktūroje esančio krakmolo 
granulių specifiniais bruožais – granulių dydžiu, jų 
formų įvairove, kitais skiriamaisiais požymiais. Duo-
nos masės mėginiai tyrimui buvo imami itin plona 
adata iš karoliuko vėrimo skylutės vidaus, kad nepa-
kliūtų tarša iš laboratorinės aplinkos, apdorojami pa-
gal specialią metodiką ir analizuojami poliarizuotoje 
ir nepoliarizuotoje šviesoje, naudojant 200–600 kar-
tų padidinimą; daromos aptiktų krakmolo granulių 
mikroskopinės fotografijos ir, remiantis jų specifiniais 
bruožais bei palyginamaisiais šiuolaikinio krakmolo 
granulių katalogais, atlikta krakmolo granulių identi-
fikacija. Buvo nustatyta, kad karoliukų duonos masė 
yra labai įvairi: rasta rugių, kviečių ir / ar miežių bei 
ankštinių kultūrų požymių. Tamsiuosiuose karoliu-
kuose užfiksuotas mišinys, kuriame dominavo rugi-
niai miltai su ankštinių kultūrų priemaišomis, o švie-
siuose – kviečių ir / ar miežių miltai. Šiuos tyrimus 
atliko VU Bioarcheologijos tyrimų centro doktorantė 
Auksė Rusteikytė.

Rožinis iš duonos. Padovanotas Elenai Žibėnaitei (g. 1912 
m. Biliakiemyje) Intoje. Karoliukai rudi, pailgi. Rožinis su 
kryželiu. Gautas iš kraštotyrininko Alfonso Streikaus, Ute-
na, 1994 m. (UKM GEK 19681: 48 (2) / IE 3289: 3 (2))
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Apibendrinimas

Tremtiniai rado būdą, kaip papasakoti apie 
savo gyvenimą toli nuo tėvynės. Rankdarbiai, ro-
žiniai, paveikslai, prie kurių melsdavosi – tai buvo 
atrama nežmoniškame pasaulyje, į kurį suaugusieji ir 
vaikai buvo prievarta perkelti. Mūsų santykis su šiais 
liudijimais jau yra kitoks, bet prasmės pojūtis išlieka 
toks pat. 

Rožiniai, nulipdyti iš duonos, neabejotinai 
yra unikaliausi apie tremtį pasakojantys eksponatai. 
Į muziejų rožiniai pateko jau gerokai pažeisti, todėl, 
siekiant užtikrinti tinkamą jų apsaugą, buvo konser-
vuoti. Atlikus tyrimus, patvirtinta, kad karoliukai pa-
daryti iš duonos. VU Bioarcheologijos tyrimų centre 
ištirta rožinių karoliukų masės miltų sudėtis. Toks 
nuodugnus tyrimas buvo atliktas pirmą kartą. Gal, 
atlikus visų Lietuvos muziejuose saugomų rožinių, 
nulipdytų iš duonos, tyrimus, bus galima padaryti 
apibendrinančias išvadas, iš ko Sibire būdavo kepama 
duona – pagrindinis tremtinių maistas. 

Padėka

Nuoširdžiai dėkojame VU Bioarcheologijos 
tyrimų centro mokslo darbuotojai Auksei Rusteikytei, 
susidomėjusiai ir skyrusiai laiko muziejinių ekspona-
tų – rožinių – tyrimams. 
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“A CASE OF THE EXHIBIT”: A STORY OF TRIALS, 
EXPERIENCES AND HOPES IN SIBERIA

Bronislava Juknevičienė
Local Lore Museum of Utena
Laima Janina Vedrickienė
Pranas Gudynas Restoration Centre at Lithuanian National Museum of Art

The belongings of exiles and political priso-
ners tell about the trials, experiences and hopes in Si-
beria, which have become exhibits of Local Lore Mu-
seum of Utena. Their value and historical/emotional/
notional meaning are enormous and remain relevant 
or become more relevant as time goes on. Handicrafts, 
prayer attributes, work tools and household items bro-
ught back from places of exile and imprisonment that 
had been hidden and protected for many years arrived 
at Local Lore Museum of Utena after the beginning 
of the Revival. The creation of an object and its beco-
ming an exhibit are separated by 35 – 40 years. We are 
not talking about physical time – a specific number 
of years – but about a certain historical time and its 
content. Each exhibit tells the story of a person and a 
person-in-exile, and through it, all the tragic losses of 
Lithuania are revealed: the fate of people and the state. 
The local history of one area, whether it is Utena or 
another area, becomes the history of the entire coun-
try, even Europe.

The exhibits donated to the museum by exiles 
and political prisoners raise a lot of emotions, questi-
ons and discussions. What information does needle-
work, sewn, embroidered in Siberia, send? By talking 
about them, we answer questions not only about ma-
terials and tools but also about the connection with 
Lithuania and ordinary life. These and other exhibits 
not only tell about everyday life in Siberia but also tes-
tify to efforts to survive with dignity, and to preserve 
national identity.

Among the most unique exhibits telling about 
the exile are the rosaries, moulded out of bread. Kno-
wing that exiles and political prisoners often suffered 
from hunger, making rosaries from bread necessary 
for survival shows that this attribute of prayer was 
extremely important, helped to preserve the faith, 
gave strength and hope. Five rosaries, a cross and a 
pendant with the image of a saint, moulded out of bre-
ad are stored at Local Lore Museum of Utena.

In 2018–2019, the unique exhibits were con-
served in P. Gudynas Restoration Centre at Lithua-
nian National Museum of Art. Disintegrated masses, 
crumbled, cracked rosaries were cleaned, disinfected 
and fixed, all processes were performed under mi-
croscope observation. The beads were reinforced with 
a water-alcohol solution of the cellulose-based poly-
mer Klucel G. The mass of rosary beads was investi-
gated: it was confirmed in the research laboratory of 
the Restoration Centre that the beads were made of 
bread, and the types of flour were differentiated at the 
Bioarchaeology Research Centre of Vilnius Universi-
ty – the features of rye, wheat, barley and leguminous 
cultures were differentiated in the samples.

Exiles found a way to tell about their life whi-
le being far away from their homeland. Handicrafts, 
rosaries, pictures of saints to pray to were a support 
in the inhumane world into which adults and children 
were forcibly displaced. Our relationship with these 
testimonies is already different, but the sense of mea-
ning remains the same.
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Anotacija

Straipsnyje pristatomas Lietuvos naciona-
liniame muziejuje (toliau LNM) saugomas iš juostų 
susiūtas kilimas EMO 3817, pagal dokumentus austas 
XIX a. pab. Šakių apskrityje dr. Jono Staugaičio užsa-
kymu ir eksponuotas Paryžiaus parodoje. Pasitelkus 
rašytinius ir archyvinius šaltinius, siekiama įvertinti, 
kiek kilimas atitinka etnografinę tradiciją, nustatyti, 
kokia Paryžiaus paroda minima inventoriniame kili-
mo apraše, atsekti kilimo užsakovo ir eksponato pa-
teikėjo muziejui ryšius.

Kilimas EMO 3817 savo raštais ir spalvų der-
me labai išsiskiria iš kitų žinomų šios rūšies eksponatų. 
Jo autorius liko nežinomas, jaučiama profesionalaus 
dailininko įtaka. Nustatyta, kad minima paroda –  
1927 m. Luvre Dekoratyvinio meno muziejuje vykusi 
Pirmoji Šiaurės ir Rytų Europos kilimų paroda. Kili-
mas į Paryžių buvo išsiųstas, tačiau ar buvo ekspo-
nuotas, duomenų trūksta. Kilimo savininkas buvo dr. 
Jonas Staugaitis. LNM eksponatą įgijo iš Vlado Česo –  
operos solisto, tenoro, kilimą gavusio 1946 metais 
kaip vestuvių dovaną. Išsiaiškinta, kad Vl. Česo žmo-
na Liucija Jakevičiūtė – dr. J. Staugaičio pusseserės 
dukra.

Tyrimo metu atskleisti nauji faktai leidžia 
muziejinių etnografinių rinkinių istoriją papildyti 
informacija, išplėsiančia praėjusio amžiaus pirmųjų 
dešimtmečių juostų kilimų audimo raidos ir jų sklai-
dos parodose panoramą.

Reikšminiai žodžiai: dr. Jonas Staugaitis, 
kilimas iš juostų, Lietuvos nacionalinis muziejus, lie-
tuvių dailės parodos, Pirmoji Šiaurės ir Rytų Europos 
kilimų paroda Paryžiuje (1927), Vladas Česas. 

Įvadas 

Etnografijoje labiau įprasta tyrinėti tam tikrą 
reiškinį ar dirbinių grupę, tačiau šį kartą nagrinėjamas 
vienas eksponatas. Tyrimo objektas – juostų kilimas 
EMO 3817. Tyrimo tikslas – per pasirinkto muziejinio 
eksponato istoriją išsiaiškinti ir įvertinti, kokią vietą 
XIX a. pab.–XX a. pr. Lietuvos kultūros kontekste 
užėmė šios rūšies eksponatai. Tyrime taikomi koky-
biniai tyrinėjimo metodai: faktografinis, t. y. rašyti-
nių, archyvinių šaltinių ir kitų šios rūšies eksponatų 
analizė, nestruktūruotas interviu su respondentais, 
galimai susijusiais su tyrimo objektu. Kilimai iš juos-
tų iki šiol nebuvo moksliškai tyrinėti, tad tikimės, kad 
vieno atvejo analizė gali duoti pradžią tolimesnėms ir 
išsamesnėms negausios, bet labai įdomios eksponatų 
grupės studijoms. 

Kilimas EMO 3817 į LNM, kuris tuomet va-
dinosi Istorijos ir etnografijos muziejumi, pateko 1963 
metais. Priėmimo dokumentuose įrašytos informaci-
jos visai nedaug, tačiau ji intriguoja: „Kilimas susiūtas 
iš rinktinių juostų. Juostų pagrindo siūlai balti lininiai 
ir spalvoti šilkvilnės. Raštas skaistgijų įv. atspalvių pil-
kos, gelsvos, rudos, žalios, ružavos-vyšninės, violeti-
nės spalvos. Kraštuose tų pačių siūlų kuteliai. Viso 32 
juostos. Ilgis (be kutų) 205 cm, plotis 150 cm. Kilimas 
austas dr. Jono Staugaičio užsakymu Šakių apskrityje 
XIX šimtmečio gale. Pateikėjo gautas dovanų vestu-
vių proga. Kilimas buvo Paryžiaus parodoje. 1 vnt. 
Pirkta iš Česo Vlado, gyv. Vilniuje“1. Priėmimo akte 
yra vienas patikslinimas, praleistas inventorinant –  
jame parašyta, kad kilimas buvo eksponuotas „Pary-
žiaus dailės parodoje“2 [pabraukta autorių]. 

1 Lietuvos TSR Istorijos ir etnografijos muziejaus Etno-
grafijos skyriaus eksponatų mokslinės inventorizacijos 
knyga, EMO šifras, IV kn., l. 99.

2 [Istorijos ir etnografijos muziejaus], Priėmimo-perdavimo 
aktas Nr. 1561, 1963 m. 12 mėn. 19 d.
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Kokioje Paryžiaus parodoje eksponuotas 
juostų kilimas EMO 3817? Ar tikrai jis siūtas XIX 
amžiuje? Koks pateikėjo Vl. Česo ryšys su dr. J. Stau-
gaičiu ir kodėl jis kilimą gavo dovanų? Su kokiais dar 
tarpukario visuomenės veikėjais gali būti susijęs ap-
tariamas eksponatas ir kokių istorijų jis galėtų papa-
sakoti ateityje? Straipsnyje pristatomu tyrimu ir bus 
bandoma atsakyti į šiuos klausimus. 

Kas yra kilimai iš juostų? 

Panašu, kad tekstilės tyrinėtojai dar neatrado 
šios rūšies eksponatų. Kaip jau minėta, studijų apie 
kilimus iš juostų kol kas pasigendama, tekstilės tyri-
muose apie juos užsimenama labai fragmentiškai, ki-
limų nuotraukomis papildomi kiti, dažniausiai juostų, 
tyrinėjimai3 . 

Kilimus ir kilimėlius iš juostų pagal žino-
mus eksponatus galima datuoti XIX a. pab.–XX a. 3 
deš. XIX amžiuje juostos buvo dažnai pritaikomos 
prie tradicinio kostiumo, buityje; daug juostų buvo 
naudojama apeigų metu, jos buvo viena pagrindi-
nių dovanų įvairiomis progomis. Vis dėlto senosios 
tradicijos natūraliai nyko, todėl buvo bandoma kur-
ti naujas. Vienu iš juostų panaudojimo būdų tapo 
įvairūs kilimai ir kilimėliai iš jų. Pavienių juostų 
kilimėlių pavyzdžių ar paminėjimų greičiausiai ga-
lima rasti iš skirtingų Lietuvos regionų, tačiau bū-
dingiausi jie Suvalkijai. Kilimėlius kabino ant sie-
nos prie lovos, klojo ant ratų, rogių sėdynės ir pan. 
Kai kurie kilimėliai buvo daromi iš seniau nuaus-
tų juostų, kai kuriems juostos galėjo būti austos ir 
specialiai. Be to, juostos kilimams nebūtinai buvo 
vieno žmogaus darbas. Didžiausią žinomą kilimą iš 
juostų turi Nemajūnų kaimo Birštono rajone bažny-
čia – ~3,5 m ilgio ir ~3 m pločio kilimas susiūtas 
iš 64 juostų. Jis datuojamas XIX a. pabaiga–XX a. 
pradžia. Legenda pasakoja, kad kilimas pasiūtas iš 
juostų, kurias bažnyčiai vestuvių proga dovanoda-
vo nuotakos, laikui bėgant juostų prisikaupė ir iš jų 
buvo padarytas kilimas4 . 

Juostų kilimai pirmosiose lietuvių dailės 
parodose

XIX a. pabaigoje, bundant tautiniam sąmo-
ningumui, juostos tapo lietuviškumo simboliu, o pra-

3 Pvz.: Tumėnas, Vytautas. Lietuvių tradicinių rinktinių 
juostų ornamentas: tipologija ir semantika. Vilnius, 2002, 
III pav.; Nėnienė, Inga. Zanavykų tekstilės tradicijos, XIX 
a.–XXI a. pradžia. Kaunas, 2010, p. 130–131. 

4 Jaunamarčių kilimas Nemajūnų bažnyčioje [žiūrėta 2022 
01 20]. Prieitis per internetą: <https://www.panoramas.lt/
panoramata/bf6a41e0d559e6514ade#description>

dėjus domėtis krašto etnografija – ir kolekcionavimo 
objektu. 

XX amžiaus pradžioje imtos kurti audimo 
dirbtuvės – juostų audimas buvo vienas iš sėkmingai 
gaivinamų senųjų amatų, net nustojus dėvėti juostas 
prie tradicinių drabužių nenustota jų austi, dovanoti. 
Juostos tiko prie tautinio kostiumo, iš jų siūti juostų 
takeliai, kilimai, kurie eksponuoti parodose tiek Lie-
tuvoje, tiek užsienyje5. Žinoma, kad Lietuvių dailės 
draugijos (toliau LDD) organizuotose pirmosiose lie-
tuvių dailės parodose, kuriuose nemažai vietos už-
imdavo liaudies menas, greta kitų tekstilės dirbinių 
būta kilimų iš juostų. Toks kilimas eksponuotas jau 
pirmojoje lietuvių dailės parodoje 1907 metais Vil-
niuje6 . 

Kilimą iš juostų, nors ir neryškų, galime 
įžiūrėti ir 1910 metais datuojamame Jano Bulhako 
darytame dailininko Antano Žmuidzinavičiaus por-
trete7. Atrodo, kad parodose eksponuojami juostų 
kilimai, greta juostų ir prijuosčių, buvo labai popu-
liarūs. 1910 m. IV lietuvių dailės parodoje dr. Jonui 
Basanavičiui „linksmiausį įspūdį daro gražiu sutai-
kymu įvairių spalvų M. Rušinskaitės juostos, iš ku-
rių ji dar visą kaurą [t. y. kilimą – aut. past.] pasiūtą 
atsiuntusi yra [..]“ [Marė Rušinskaitė iš Vilkaviškio 
apskr. – aut. past.]8. Čia reikėtų paminėti, kad IV 
5 Plačiau žr.: Šatavičiūtė, Lijana. Sunykusių audyklų pėdsa-

kais: Vilnius, Skapiškis, Santekliai. Menotyra, t. 14, Vil-
nius: Lietuvos mokslų akademija, 2007, Nr. 3, p. 23–26; 
Jurkuvienė, Teresė. Lietuvių juostos XX a. pirmaisiais 
dešimtmečiais. Menotyra, 1999, Nr. 2 (15), p. 72–77.

6 Šaltinis, 1907, Nr. 24, p. 377 (kilimo iš juostų nuotrauka iš 
parodos).

7  Bulhakas, Janas. Dailininko Antano Žmuidzinavičiaus 
portretas. 1910 (?). 20,5 x 14 cm. NČDM ŽFp-65.

8 Basanavičius, Jonas. Apie „tautodailę“ IV lietuvių dailės 
parodoje. Viltis, 1910, balandžio 7 (20), Nr. 40 (375), p. 2.

Kilimas iš juostų (LNM EMO 3817). A. Baltėno nuotr.
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lietuvių dailės paroda sulaukė didžiulio visuomenės 
susidomėjimo ir tais pačiais metais (1910 m.) buvo 
perkelta į Rygą9. Beje, parodai daugiausia eksponatų 
(iš viso 109 dirbinius) iš Suvalkijos surinko ir atsiun-
tė Lietuvių dailės draugijos narys dr. J. Staugaitis10 . 
Parodoje rodyti ir kilimai iš juostų. Tų metų Vilties 
laikraštyje randame žinutę, kad be kitų dalyvių ir jų 
kūrinių, „[...] jau atsiuntė [...] p. Butvitaitė – austinį ir 
juostų divoną“11. Spaudoje pasirodė pranešimų, kad 
ir Rygoje paroda gausiai lankoma, o Latvių muzie-
jus (dabar Latvijos nacionalinis istorijos muziejus) 
nupirko tam tikrą dalį eksponatų, tarp jų, M. Ru-
šinskaitės ir Butvitaitės12 iš juostų susiūtus kilimus 
(divonus), kelias rinktines prijuostes ir kilimėlius, 
rankšluosčių ir medžio išdirbinių13. Ateityje būtų 

9 Lebednykaitė, Miglė. Prijuostės pirmosiose lietuvių dailės 
parodose (1907–1914). Šventadienės prijuostės Lietuvos 
kultūroje. XIX a.–XX a. pirmoji pusė, daktaro disertacija 
(mokslinė vadovė dr. Lijana Šatavičiūtė-Natalevičienė). 
Vilnius: Vilniaus dailės akademija, 2013, p. 131.

10 Jono Staugaičio laiškas IV lietuvių dailės parodos komi-
tetui 1910 04 1/14. Surašas siunčiamų liet. Rygos parodon 
liaudies išdirbinių, in: LLMA, f. 33, ap. 1, b. 14, l. 69–69a.

11 Lietuvių dailės paroda Rygoje. Viltis, 1910, kovo 28 (ba-
landžio 10), Nr. 36 (371), p. 1.

12 IV lietuvių dailės parodos juostų kilimų pateikėjų Marės 
Rušinskaitės ir Butvitaitės pavardės šaltiniuose rašomos 
skirtingai – Marė Rušinauskiūtė, Budvitaitė [Budvydaitė? 
Butvilaitė? – aut. past.].

13 Ryga. Lietuvių dailės paroda. Vienybė, 1910, Nr. 17, p. 
261 .

įdomu pasiaiškinti, ar minėti lietuviški eksponatai 
tikrai pateko į Latvijos nacionalinio istorijos muzie-
jaus rinkinius.

Kilimas EMO 3817 

LNM inventoriaus knygoje parašyta, kad ki-
limas EMO 3817 padarytas XIX amžiaus gale, tačiau 
neatmetama, kad jis yra XX a. 1–3 dešimtmečių kū-
rinys. Kilimo juostos austos iš lino, medvilnės, kie-
tos šilkvilnės, purios skaistgijos. LNM restauravimo 
centro laboratorijoje14 buvo nustatyta, kad kai kurie 
medvilniniai siūlai merseruoti, t. y. specialiai apdoro-
ti – būdas išrastas XIX amžiaus viduryje, tačiau pa-
tobulintas paskutiniame jo dešimtmetyje ir nuo tada 
plačiau naudotas. Tokiais siūlais galėjo būti austos 
tiek XIX amžiaus pabaigos, tiek XX amžiaus juostos. 
Tekstilininkas A. Tamošaitis teigia, kad „juostų audi-
mas iš medvilnės ir „vlučkų“ [skaistgijų – aut. past.] 
baigėsi dar prieš didįjį karą“15, t. y. iki ~ 1914 m. Tiks-
lesniam juostų datavimui pasiremiant siūlais reikėtų 
gerokai išsamesnių tyrimų. Pagal raštų išdėstymą kai 
kurios juostos iš tiesų atrodo kaip tradicinės lietuviš-
kos juostos, tačiau dalis raštų pasirodė nelabai įprasti, 

14  Kilimo juostų siūlų mikrocheminę ir optinę analizę 
atliko LNM Restauravimo centro Tyrimų skyriaus vedėja 
Renata Prielgauskienė (LNM Restauravimo centro regis-
tracijos Nr. La 74/22, 2022 04 01).

15 Tamošaitis, Antanas. Juostoms austi medžiagos. Sodžiaus 
menas, Kaunas, 1932, t. 4, p. 20.

Nuotrauka, rasta prie 1927 m. kilimų parodos dokumentų Lietuvių dailės draugijos fonde (LLMA, f. 33, ap.1, b. 56, l. 56)
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per daug naujoviški, užima labai siaurą juostos dalį. 
Galbūt juostos austos ne vienu metu, susiūtos į kilimą 
ir naujos, ir senos.

Spalvų paletė kėlė daugiausia klausimų dėl 
pagaminimo laiko. Kilimas, žinoma, pablukęs, nusta-
tyta, kad kai kurios spalvos išblukusios daug stipriau, 
pvz., „mėlynajame“ krašte, pakraštyje juostų būta 
ne pilkšvos, kokia yra dabar, bet dangiškai mėlynos, 
žydros spalvų. Kitame krašte priešingai – pirmos 
trys juostos yra gelsvos spalvos, tačiau tai nėra kitų 
spalvų išblukimo rezultatas, juostos buvo ryškesnės, 
tačiau gelsvos, o pirmoji juosta greičiausiai buvo dar 
šviesesnių siūlų. Kilimų iš juostų išlikę nedaug, juo-
se spalvos paprastai dėstomos tolygiau, šviesiąsias ir 
tamsesnes spalvas stengiamasi dėlioti ritmiškai, kad 
spalvų „svoris“ visame plote pasiskirstytų vienodai. 
Mūsų aptariamo kilimo juostos sukuria spalvų perėji-
mo įspūdį, spalvų „bangą“ – rašto spalvos nuo gelsvos 
pereina į kelių atspalvių geltoną, toliau žalią, raudoną, 
rožinę, violetinę spalvas ir baigiama mėlynais atspal-
viais. Lyg spalvų perėjimo būtų maža, viena juosta 
austa pereinančių spalvų skaistgijų siūlais. Žiūrint į 
šį kilimą susidaro įspūdis, kad prie juostų derinimo 
galėjo prisidėti ir profesionalus dailininkas, gal bent 
sekta jo patarimu, o gal pati audėja buvo pasimokiusi 
dailės. 

„Paryžiaus paroda“ 

Atsakymą į klausimą, kokia Paryžiaus paro-
da minima inventoriaus knygoje, pavyko rasti dr. Mi-
glei Lebednykaitei, 2013 metais paskelbusiai diserta-
cijoje16 savo tyrimus apie 1927 m. Paryžiuje vykusią 
Pirmąją Šiaurės ir Rytų Europos kilimų parodą.

Pirmoji Šiaurės ir Rytų Europos kilimų paroda 
vyko Dekoratyvinio meno muziejuje, įsikūrusiame 
Marsano flygelyje Luvre. Iš pavadinimo paantraštės17 
matome, kad, be Lietuvos, joje dalyvavo Jugoslavi-
ja, Lenkija, Norvegija, Rumunija, Suomija, Ukraina 
(laiškuose dar minima Vengrija, tačiau pavadinimo 
paantraštėje jos nebeliko). Parodos organizatoriai dėl 
Lietuvos dalyvavimo parodoje kreipėsi į Lietuvos pa-
siuntinį Prancūzijoje Petrą Klimą. Jis kvietimą per-
davė Meno kūrėjų ir Dailės draugijų pirmininkams, 
M. K. Čiurlionio galerijos bei Aukštosios meno mo-
kyklos direktoriams. Parodos organizavimu apsiėmė 

16  Lebednykaitė, M. Lietuvių prijuostės Pirmojoje Šiaurės ir 
Rytų Europos kilimų parodoje Paryžiuje (1927). Op. cit., 
p. 156–165.

17 Tikslus pavadinimas prancūzų k.: Le Tapis. Première 
exposition, Europe septentrionale et orientale: Finlande, 
Lithuanie, Norvège, Pologne, Roumanie, Suède, Ukrai-
ne, Yougoslavie. Musée des arts décoratifs, Pavillon de 
Marsan, Palais du Louvre, Paris, juin-septembre 1927.

rūpintis LDD, o Užsienio reikalų ministerija gelbėjo 
finansuodama – kaip matome iš vėlesnės ataskaitos, 
parodai buvo skirta 5000 litų18. Šiokių tokių sunku-
mų kilo dėl parodos specifikos, nes kilimų pramonės 
Lietuvoje nebuvo. Todėl apsispręsta pažvelgti į parodą 
„šiek tiek platesnėje prasmėje“, t. y. atrinkti ne tik sie-
nų ar grindų kilimus, bet ir lovatieses, staltieses, de-
koratyvinius takelius, gūneles ir prijuostes, žinoma, 
tokias, „kurios savo išvaizda primena dyvonėlius“19 .

1927 m. balandžio mėn. 13 d. periodinėje 
spaudoje pasirodė žinutė, kad LDD sutiko dalyvauti 
Pirmojoje Šiaurės ir Rytų Europos kilimų parodoje 
Paryžiuje, kurioje „bus išstatyti Lietuvoje pagamin-
ti kilimai ir gražiausios prijuostės“20. LDD valdyba 
spaudos atstovams išsiuntinėjo pranešimą, kuria-
me pristatytos šalys, sutikusios dalyvauti parodoje, 
informuota, kad LDD apsiėmė įrengti „Lietuvišką 
skyrių“21. Be skelbimo apie parodą, buvo paskelbtas 
ir prašymas skolinti audinius22. Siuntėjų buvo prašo-
ma nurodyti audėjos ar savininko vardą ir ekspona-
to kainą. Lietuvos literatūros ir meno archyve (toliau 
LLMA) saugomas LDD sudarytas parodai į Paryžių 
siunčiamų eksponatų sąrašas padėjo identifikuoti au-
dėjų pavardes, eksponatus surinkusius ir išsiuntusius 
asmenis23. Pastebėta, kad dažniau įrašytos savininkų, 
o ne audėjų pavardės. Atsiųstų ir atrinktų daiktų galu-
tinio sąrašo paskutiniame puslapyje matome ir juostų 
kilimo savininko dr. Jono Staugaičio pavardę24 . Kad 
čia įrašytas būtent LNM esantis juostų kilimas EMO 
3817, patvirtina LLMA archyve prie kitų su paroda 

18 Lietuvių dailės draugijos (toliau LDD) pirmininko 
A. Žmuidzinavičiaus raštas užsienio reikalų ministrui, 
1927 m. lapkričio 24 d. Lietuvos literatūros ir meno 
archyvas (toliau LLMA), f. 33, ap. 1, b. 43, l. 109.

19 LDD pirmininko A. Žmuidzinavičiaus 1927 05 10 laiškas 
Lietuvos atstovui Paryžiuje P. Klimui, dok. Nr. 686, 
LLMA, f. 33, ap. 1, b. 43, l. 130.

20 Tarptautinė kilimų paroda Paryžiuj. Lietuvos žinios, Vilnius, 
1927 04 13, Nr. 84 (2401), p. 3.

21 Dekoratyvinio meno muziejaus parodų salių planas su 
„Lietuvišku skyriumi“ (pranc. Musée des Arts Décora-
tifs. Plan du Grand Rez-de-Chaussée. Palais du Louvre, 
Galerie de Marsan), LLMA, f. 33, ap. 1, b. 56, l. 59.

22 Lietuva dalyvauja tarptautinėje kilimų parodoje Paryžiuj. 
Lietuvis, 1927 04 28, Nr. 92, p. 3.

23 LDD sąrašas eksponatų, siunčiamų į Šiaurės ir Rytų 
Europos kilimų parodą Paryžiuje, 1927 05 30, Kaunas, 
LLMA, f. 33, ap. 1, b. 56, l. 4–6; LDD sąrašas eksponatų, 
siunčiamų į Šiaurės ir Rytų Europos kilimų parodą 
Paryžiuje (be išmatavimų), LLMA, f. 33, ap. 1, b. 51, l. 
142–144. 

24 LDD sąrašas eksponatų, siunčiamų į Šiaurės ir Rytų Eu-
ropos kilimų parodą Paryžiuje, LLMA, f. 33, ap. 1, b. 51, l. 
141 ir 145 .
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susijusių dokumentų rasta nuotrauka25. Iš parodos rei-
kalais vykusio susirašinėjimo sužinome, kad iš viso į 
parodą Paryžiuje buvo išsiųsti 148 eksponatai26. Penki 
eksponatai buvo iš Čiurlionio galerijos, Meno kūrėjų 
draugija perdavė 70, tarp kurių vardijami takeliai, ma-
žieji kilimėliai (iš tikrųjų prijuostės), didelis kilimas, 
aksomo gabalėlis, apsiūtas juostomis, 42 juostos (jos 
buvo ketinamos pristatyti kaip sudedamoji kilimų da-
lis ir jų puošybos detalė). Kiti eksponatai – iš privačių 
asmenų, audimo dirbtuvių.

Lietuvai skirta patalpa nebuvo didelė, todėl 
panašu, kad ne visi eksponatai pateko į vitrinas. Pran-
cūziškai rašytame Lietuvos eksponuojamų kilimų są-
raše įrašyti 33 eksponatai27, o parodos kataloge liko 

25 Nuotrauka rasta tarp 1927 m. Paryžiaus parodos doku-
mentų, LLMA, f. 33, ap. 1, b. 56, l. 56. Ten pat saugoma 
ir kitų tekstilės dirbinių, dalyvavusių Pirmojoje Šiaurės 
ir Rytų Europos kilimų parodoje Paryžiuje, nuotraukų ir 
atvirukų: LLMA, f. 33, ap. 1, b. 56, l. 36–45 (divonai), l. 
50–55, l. 58 (juostos), l. 56–57 (dr. J. Staugaičio juostų 
kilimas), l. 46 (prijuostė iš Sofijos Čiurlionienės rinkinio), 
l. 47–48 (prijuosčių atvirukai).

26  LDD pirmininko A. Žmuidzinavičiaus laiškas dėl paro-
dos eksponatų užsienio reikalų ministrui, 1928 m. liepos 
13 d., LLMA, f. 33, ap. 1, b. 43, l. 139.

27  Lietuvos eksponuojamų kilimų sąrašas, LLMA, f. 33, 
ap.1, b. 56, l. 14–19 (3 egzemplioriai).

tik 32. Atskiru aplanku buvo išleistas Lenkijos, Lie-
tuvos ir Jugoslavijos kilimų katalogas, kuriame Lietu-
vai skirti tik trys spalvotų įklijų lapai su 13 eksponatų 
atvaizdais28. Dr. J. Staugaičio kilimo šiame sąraše ir 
kataloguose nelikę. Aprašomosios informacijos apie 
siunčiamus eksponatus nėra, juos identifikuoti galima 
tik pagal katalogo iliustracijas, kurių, kaip jau minėta, 
tėra 13. Nežinia, ar tarp tų 148 eksponatų, nuvežtų į 
kilimų parodą, buvo daugiau iš juostų darytų kilimė-
lių, ar jie buvo eksponuoti. Lenkijos, Lietuvos ir Ju-
goslavijos katalogo įvado tekste rašoma, kad Lietuvo-
je kilimai buvo daromi ir iš susiūtų juostų29, vadinasi, 
logiška būtų bent vieną tokį parodyti. Katalogo ilius-
tracijose matomi juostų raštų kilimėliai tik imituoja 
susiūtus iš juostų kilimus. Jei juostų kilimas buvo tik 
iš dr. J. Staugaičio, reikia manyti, kad jis parodoje 
buvo parodytas.

LDD neabejojo, kad Lietuvos dalyvavimas 
tarptautinėje kilimų parodoje „turės didelės reikšmės 
ir duos mūsų tėvynei daug naudos“30. Tai atliepė to 

28 Tapis de Pologne, Lithuanie et Yougoslavie, Paris: Edi-
tions Arts & Couleurs, ERNST Henri, Libraire Editeur, 
35, Rue Saint-Vincent, [s.a.], l. 11–13.

29  Ibid., Introduction [s.p.].
30  Lietuva dalyvauja tarptautinėje kilimų parodoje Paryžiuj. 

Op. cit.

Dekoratyvinio meno muziejaus Marsano galerijoje salių planas. Viduryje raudonu pieštuku užrašyta Lietuvių skyrius. 
(LLMA, f. 33, ap.1, b. 56, l. 59)
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laikmečio amatų atgaivinimo idėjas, skatino kurti 
tautinio stiliaus taikomuosius dirbinius, suaktyvino 
liaudies meno kolekcionavimą.

Asmenybės 

Kaip jau minėta, pagal inventoriaus knygas 
kilimo užsakovas buvo dr. Jonas Staugaitis. Dr. Jonas 
Staugaitis gimė 1868 m. Vilkaviškio apskrities Pae-
žerių valsčiaus Omentiškių (Štratų) kaime, tuometėje 
Suvalkų gubernijoje31. Buvo medicinos gydytojas, 4 
seimų narys (Steigiamojo, I, II, III), ministras pirmi-
ninkas, tarp daugybės kitų pareigų ir Lietuvių dailės 
draugijos rėmėjas. 1894–1919 m. su pertraukomis dėl 
Japonų ir Pirmojo pasaulinio karo dirbo privačiu Ša-
kių miesto gydytoju, palaikė ryšius su knygnešiais. 
Vėliau persikėlė į Kauną. Kilimas gali būti užsakytas 
daktarui gyvenant Šakiuose. 

Muziejus eksponatą įgijo iš Vlado Česo, kuris, 
pasak inventoriaus įrašo, kilimą gavo dovanų vestuvių 
proga. Vladas Česas (1917–2008) – operos solistas, ži-
nomas tenoras, į sceną žengęs dar Kauno muzikiniame 
teatre, vėliau kartu su teatru persikėlęs į Vilnių, sukūręs 
daugybę įsimintinų vaidmenų, dėstęs konservatorijoje, 
o vienas iš jo mokinių – prof. Vytautas Juozapaitis. Ry-
šių su Staugaičių gimine turėjo ne Vladas Česas, o jo 
žmona Liucija Jakevičiūtė, kurios mama – dr. J. Staugai-
čio pusseserė. Manome, kad nėra abejonių, jog kilimas 
jaunavedžiams teko būtent iš nuotakos giminės pusės. 
Liucija Jakevičiūtė-Česienė taip pat mokėsi dainavimo, 
tačiau taip susiklostė, kad konservatorijos jai nebuvo 
leista baigti, nors turėjo talentą, 1945 metais Kauno te-
atro scenoje debiutavo „Traviatoje“ Violetos vaidmeniu, 
dainavo Kipro Petrausko jubiliejiniame spektaklyje32 . 
Liucijos mama Elena Ambraziejūtė-Jakevičienė buvo 
kitos žymios asmenybės – Agnietės Ambraziejūtės-Ste-
ponaitienės – sesuo. Agnietę su pusbroliu dr. J. Staugai-
čiu siejo artimi ryšiai, nors jų amžiaus skirtumas buvo 
didelis (Agnietė gimė 1890, pagal kitus šaltinius 1891 
m. Žvirgždaičių k. dab. Vilkaviškio r.). Dr. J. Staugai-
tis apmokėjo jos mokslus, ji, kaip ir žymusis pusbrolis, 
pasirinko mediciną, taip pat užsiėmė įvairia visuome-
nine veikla. Maža to, Agnietė gimnazijoje susipažino 
su būsimuoju Lietuvos ambasadoriumi Petru Klimu, 
bendradarbiavo tuose pačiuose laikraščiuose. Agnietė 
Ambraziejūtė, baigusi Maskvos medicinos mokslų ins-
titutą, 1919–1923 m. dirbo Šakių apskrities ligoninės 
vedėja, 1919–1921 metais ėjo dar ir apskrities gydytojos 
pareigas. Vėliau ji buvo pakviesta į Lietuvos universite-

31  Atnaujintos 1920–1940 metų Seimo narių biografijos 
[žiūrėta 2022 05 17]. Prieitis per internetą: <https://www.
lrs.lt/sip/portal.show?p_r=37287&p_k=1&p_t=270369>.

32 Martinaitytė, Jūratė (parengė). Vladas Česas: operos 
solisto kelias. Vilnius, 2011, p. 38–40.

to (būsimo VDU) Vidaus ligų katedrą, apgynė mokslų 
daktaro laipsnį. 

Mokslo ir medicinos reikalais Agnietė neap-
siribojo, jai buvo svarbūs ir tautos ugdymo klausimai. 
Nuo jaunų dienų A. Ambraziejūtė organizavo slaptus 
ratelius, priklausė aušrininkų kuopelei, vėliau buvo 
aktyvi birutietė, organizacijos, kurios pradžia buvo 
Moterų komitetas kariams, ligoniams ir neįgaliesiems 
globoti, narė, literatė33. Staugaičių giminės palikuo-
nių teigimu, pati Agnietė siuvinėjo paveikslus, tei-
giama, kad buvo surengta jos darbų parodų. Kaip ir 
kitos to meto inteligentijos atstovės, A. Ambraziejūtė 
neretai įvairiomis progomis dėvėjo tautinį kostiumą. 
Prie tautinio kostiumo dėvėta Agnietės prijuostė taip 
pat buvo susiūta iš rinktinių juostų. Be to, Staugai-
čiai bendravo ir su Prapuoleniais, o garsaus dizainerio 
mama buvusi audėja. Pasak Staugaičių giminaičių, 
Agnietė Ambraziejūtė-Steponaitienė galėjo tarpinin-
kauti užsakant kilimą ir užsakyti jį pagal savo skonį. 
Galimas daiktas, kad 1927 m., sužinojusi, kad rengia-
ma kilimų paroda Paryžiuje, būtent ji paskatino pus-
brolį dr. J. Staugaitį ar net pati ten išsiuntė jo kilimą. 
Šis kilimas turėjo būti labai vertinamas, jeigu atiteko 
kaip vestuvių dovana Liucijai, kai ji 1946 m. tekėjo 
už Vlado Česo. Kodėl Česų šeima jį patikėjo muzie-
jui, taip pat jau nesužinosime. Vaikų Česai neturėjo, 
galbūt buvo nuspręsta, kad taip bus geriau išsaugotas 
šeimos palikimas.

Trumpos išvados 

LNM inventoriaus knygoje įrašyta Pary-
žiaus paroda – tai 1927 m. Dekoratyvinio meno 
muziejuje Luvre vykusi Pirmoji Šiaurės ir Rytų 
Europos kilimų paroda, kurioje savo ekspoziciją 
turėjo ir Lietuva. Tai patvirtina LLMA archyve sau-
gomas 1927 m. į Paryžių išvežtų eksponatų sąrašas, 
kuriame yra įrašytas juostų kilimas ir nurodytas 
jo savininkas dr. J. Staugaitis, taip pat archyvinė 
nespalvota juostų kilimo nuotrauka – remiantis šia 
nuotrauka ir pavyko identifikuoti LNM kilimą EMO 
3817. Tačiau parodos kataloguose ir eksponuojamų 
daiktų sąraše kilimas iš juostų daugiau neminimas. 
Ar jis buvo parodytas plačiajai Paryžiaus visuome-
nei – klausimas lieka atviras. 

33 Vailionytė, Danutė. Žvirgždė ar Praurimė. Apie gydyto-
ją, mokslininkę, publicistę, visuomenės veikėją Agnietę 
Ambraziejūtę-Steponaitienę. XXI amžius, Nr. 65 (1268), 
[žiūrėta 20222 01 25]. Prieitis per internetą: <http://www.
xxiamzius.lt/numeriai/2004/09/01/zvil_01.html>; Stepo-
naitienė, Agnietė. Trumpas mano gyvenimo aprašymas. 
LMA Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyrius, f. 221, 
vnt. 111, l. 217–219.
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Kilimo sukūrimo tiksli data ir autorius lie-
ka nenustatyti. Panašūs kilimai dažniausiai siūti nuo 
XIX a. pabaigos iki XX a. 3–4 dešimtmečio iš tra-
dicinių rinkinių juostų, naudotų XIX a. kostiume ar 
buityje. Dr. J. Staugaitis jį galėjo užsakyti XIX a. pa-
baigoje, nors, spendžiant pagal koloritą, neatmestina 
mintis, kad tai XX amžiaus kūrinys. Juostų kilimai 
buvo dažnas eksponatas XX a. pirmųjų dešimtmečių 
lietuvių dailės parodose, kuriose drauge su profesio-
naliuoju menu rodytas liaudies menas, be to, naujoviš-
ki spalvų deriniai buvo vertinami. 

Nustatyta, kad pateikėjo Vlado Česo žmona 
Liucija Jakevičiūtė – dr. J. Staugaičio giminaitė, jo 
antros eilės dukterėčia. Reikia manyti, kad Liucijos 
teta, o dr. J. Staugaičio pusseserė, žymi visuomenės 
veikėja Agnietė Ambraziejūtė-Steponaitienė taip pat 
buvo susijusi su kilimo įgijimo ir / ar išvežimo į 1927 
m. parodą Paryžiuje istorija. 

Prabėgus 95 metams kilimas EMO 3817 iš 
LNM rinkinių dar kartą atrinktas į parodą Prancū-
zijoje ir kartu su šiuolaikinės tekstilės kūrėjais 2022 
metų rudenį atstovaus Lietuvai Tarptautiniame teks-
tilės festivalyje (FITE)34 Bargoin muziejuje, Klermo-
ne-Ferane, o 2023 metais FITE paroda IMAGINE! 
atkeliaus į LNM Istorijų namų parodų erdves.

34 Le Festival International des Textiles Extraordinaires 
(FITE): Clermont-Ferrand 2022–Lituanie 2023, 2020, 
[žiūrėta 2022 05 29]. Prieitis per internetą: <https://the-fi-
te.com>.
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*Kilimo juostų siūlų mikrocheminę ir optinę analizę atliko LNM Restauravimo centro Tyrimų skyriaus vedėja Renata Prielgauskienė. LNM Restau-
ravimo centro registracijos Nr. La 74/22, 2022 04 01.

Atnaujintos 1920–1940 metų Seimo narių biografijos [žiūrėta 2022 
05 17]. Prieitis per internetą: <https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_
r=37287&p_k=1&p_t=270369>.

Basanavičius, Jonas. Apie „tautodailę“ IV lietuvių dailės parodoje. 
Viltis, 1910, balandžio 7 (20), Nr. 40 (375), p. 2.

Bulhakas, Janas. Dailininko Antano Žmuidzinavičiaus portretas. 1910 
(?). 20,5 x 14 cm. Nacionalinis Čiurlionio dailės muziejus, NČDM ŽFp-
65 .

Dekoratyvinio meno muziejaus parodų salių planas su „Lietuvišku 
skyriumi“ (pranc. Musée des Arts Décoratifs. Plan du Grand Rez-de-
Chaussée. Palais du Louvre, Galerie de Marsan), LLMA, f. 33, ap. 1, b. 
56, l. 59.

Jaunamarčių kilimas Nemajūnų bažnyčioje [žiūrėta 2022 01 20]. Prieitis 
per internetą: <https://www.panoramas.lt/panoramata/bf6a41e0d559e-
6514ade#description>.

Jono Staugaičio laiškas IV lietuvių dailės parodos komitetui 1910 04 
1/14. Sąrašas siunčiamų liet. Rygos parodon liaudies išdirbinių, in: 
LLMA, f. 33, ap. 1, b. 14, l. 69–69a.

Jurkuvienė, Teresė. Lietuvių juostos XX a. pirmaisiais dešimtmečiais. 
Menotyra, 1999, Nr. 2 (15), p. 72–77.

[Istorijos ir etnografijos muziejaus], Priėmimo-perdavimo aktas Nr. 
1561, 1963 m. 12 mėn. 19 d.

LDD sąrašas eksponatų, siunčiamų į Pirmąją Šiaurės ir Rytų Europos 
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l. 142–144; LLMA, f. 33, ap. 1, b. 51, l. 141 ir 145; LLMA, f. 33, ap. 1, b. 
56, l. 4–6.

LDD pirmininko A. Žmuidzinavičiaus raštas užsienio reikalų ministrui, 
1927 m. lapkričio 24 d. Lietuvos literatūros ir meno archyvas (toliau 
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43, l. 139.

Lebednykaitė, Miglė. Šventadienės prijuostės Lietuvos kultūroje. XIX 
a.–XX a. pirmoji pusė, daktaro disertacija (mokslinė vadovė dr. Lijana 
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THE CASE OF THE EXHIBIT: CARPET EMO 3817 – AN 
“AMBASSADOR” OF LITHUANIAN CULTURE IN PARIS

Dr. Miglė Lebednykaitė   Živilė Paipulaitė
National Museum of Lithuania  National Museum of Lithuania
Vilnius Academy of Arts   

The article presents the carpet made of 
sashes, which has been stored at the National Mu-
seum of Lithuania (hereinafter NML) since 1963 
after receiving the code EMO 3817. According to in-
ventory records, it was made in Šakiai county in the 
late 19th century. It was commissioned by Dr. Jonas 
Staugaitis. In the present research, an attempt was 
made to assess how much the carpet was in line with 
ethnographic tradition, to determine which Paris 
exhibition is mentioned in the inventory description 
of the carpet, and it was aimed to trace links between 
the persons who ordered and delivered the carpet to 
the museum.

Similar carpets were sewn between the late 
19th century and the 3rd–4th decades of the 20th 
century from traditional collections of sashes used 
in costumes or households of the 19th century. At 
the beginning of the 20th century (since 1907), the 
carpets made of sashes were often exhibited in Li-
thuanian art exhibitions showing folk art alongside 
professional art.

The sashes of the carpet EMO 3817 are wo-
ven of linen, cotton (it was found in NML restorati-
on centre that some cotton threads are merserized), 
hard silk wool, yarns from multi-coloured threads. 
The carpet is very different from other known exhi-
bits of this type due to its patterns and colour con-
sistency. The patterns of some sashes have proved 
to be not very typical of traditional sashes, they are 
too innovative and occupy a very narrow part of 
the sash. The carpet colour gamut is interesting as 
well. Unlike other exhibits of this kind, where colo-
urs are arranged evenly, light and darker sashes are 
aligned rhythmically across the width, the sashes of 
the carpet EMO 3817 create an impression of colour 
transition, a “wave” of colours, with pattern colours 
moving from yellowish to a few shades of yellow, 
further green, red, pink, purple and ending in blue 
shades. As if it is not enough of the colour transi-
tion, one sash is woven with transient multi-colour 
threads. When you look at this carpet, you get the 

impression that a professional artist, or at least it 
was followed of her advice, might have contributed 
to matching the colours of the sashes, or maybe the 
weaver herself had learned the art. There is the pos-
sibility that the carpet was created in the early 20th 
century under the influence of art exhibitions and 
reviews of the works exhibited in them. Dr. Jonas 
Staugaitis (1868–1952) was a medical doctor, was 
four times a member of Seimas (Constituent, I, II, 
III), Prime Minister from 1894 until 1919 (in this po-
sition he worked intermittently because of Japan and 
World War I), and worked as a private doctor in the 
city of Šakiai. The carpet may have been commissi-
oned at that time.

It was established that the carpet was taken 
to the First Exhibition of Northern and Eastern Eu-
ropean Carpets held at the Louvre Museum of De-
corative Arts in 1927 (LeTapis. Première exposition, 
Europe septentrionale et orientale: Finlande, Lithua-
nie, Norvège, Pologne, Roumanie, Suède, Ukraine, 
Yougoslavie. Musée des arts décoratifs, Pavillon 
de Marsan, Palais du Louvre, Paris, juin-septembre 
1927). The organizers of the exhibition applied to the 
then Lithuanian ambassador to France, Petras Kli-
mas, regarding Lithuania’s participation in the exhi-
bition. The Lithuanian Art Society took care of the 
organization of the exhibition, and the Ministry of 
Foreign Affairs financed it – as we can see from the 
later report, 5,000 litas was allocated for the exhibi-
tion. Not only wall or floor carpets were selected for 
the exhibition but also bedspreads, decorative mats, 
and aprons that look like rugs. Dr. Jonas Staugaitis’s 
carpet was sent to Paris, but there is no information 
on whether it was exhibited. The space allocated to 
Lithuania was not large and it seems that not all exhi-
bits were placed in showcases. A total of 148 exhibits 
were sent to the exhibition in Paris, but 33 exhibits 
were recorded in the list of exhibited carpets, and 
only 32 were in the exhibition catalogue. 
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NML acquired the exhibit from Vladas Čes-
as, an opera soloist, tenor, pedagogue, who received 
the carpet as a wedding gift in 1946. It was not he, 
but his wife Liucija Jakevičiūtė who had connections 
with the Staugaičiai family. Liucija’s mother, Elena 
Jakevičienė, was a cousin of Dr. J. Staugaitis, while 
her aunt, Elena’s sister, Agnietė Ambraziejūtė-Ste-
ponaitienė was a well-known doctor, researcher, pu-
blic figure, who embroidered her own paintings and 
participated in exhibitions. According to relatives of 
the Staugaičiai family, Agnietė Ambraziejūtė-Stepo-
naitienė could mediate when ordering the carpet and 
ordered it according to her taste. It is possible that in 
1927, after learning about the carpet exhibition being 
held in Paris, it was she who encouraged her cousin 
Dr. J. Staugaitis or even sent his carpet there herself.

In 2022, the carpet EMO 3817 together with 
contemporary textile masters will represent Lithua-
nia at the International Textile Festival (LeFestival 
International des Textiles Extraordinaires (FITE)) at 
the Bargoin Museum, in Clermont-Ferrand in Fran-
ce, and in 2023 the FITE exhibition IMAGINE! will 
arrive at the exhibition spaces of the NML House of 
Histories.
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Anotacija

Lietuvos atminties institucijose saugomos di-
delės fotografinių atspaudų kolekcijos, tačiau jos yra 
menkai ištirtos technologiniu požiūriu. Ne išimtis ir 
Lietuvos literatūros ir meno archyvas. Siekiant nusta-
tyti, kurių spaudos būdų nuotraukos saugomos archy-
vo kolekcijose, buvo pradėtas šis tyrimas.

Pagrindinis tyrimo tikslas – identifikuoti at-
rinktų popierinio pagrindo nuotraukų spaudos būdą. 
Pagal iškeltą tikslą buvo suformuluoti uždaviniai, at-
rinktos ir įvairiais tyrimo metodais ištirtos skirtingos 
popierinio pagrindo fotografijos. Turint galvoje spė-
jamus procesus buvo surinkta ir susisteminta tech-
ninė ir istorinė jų informacija tam, kad būtų galima 
nustatyti įgyvendinant procesus naudotas medžiagas. 
Iki galo ištyrus atrinktas fotografijas, padarius XRF 
ir FTIR tyrimus nustatyti jų spaudos būdai, duome-
nys susisteminti ir aprašyti. Atskiru leidiniu išleistos 
spaudos būdo identifikavimo rekomendacijos. 

Ištyrus sąlygiškai nedidelį skaičių atspaudų, 
nustatyta tokių procesų, kurie iki šio tyrimo lietuvių 
kalba nebuvo aprašyti, nėra įtraukti į LIMIS klasifi-
katorių ar kitas duomenų bazes. Aiškėja, kad tokio 
pobūdžio tyrimų trūksta, dėl to sunku daryti plates-
nes išvadas apie fotografinių procesų raidą Lietuvoje. 
Matoma būtinybė tyrimus tęsti ateityje.

Reikšminiai žodžiai: albuminas, druskinis 
atspaudas, kolodijus ant popieriaus, protalbinas, sida-
bro želatininis atspaudas, spaudos procesų identifika-
vimas.

Įvadas

Nuo fotografijos atsiradimo XIX a. fotogra-
finis procesas neatpažįstamai pasikeitė – perėjo kelią 
nuo vaizdo metalinėje, veidrodinėje plokštelėje iki 

kasdienybe tapusio vaizdo fiksavimo mobiliaisiais te-
lefonais. Net ir patys pirmieji fotografijos gyvavimo 
dešimtmečiai buvo kupini fotografijos proceso pato-
bulinimų ir inovacijų. Šiandien teigiama, kad egzis-
tuoja daugiau nei pusantro šimto skirtingų fotografi-
nio vaizdo gavimo būdų1 .

Fotografinio vaizdo identifikavimas muzie-
jams, archyvams ir kitoms atminties institucijoms, 
turinčioms sukauptas fotografijų kolekcijas, aktualus 
ir šiandien vien todėl, kad, sėkmingai identifikavus 
senos nuotraukos spaudos procesą, galima tiksliai ap-
rašyti saugomo dokumento metriką, sudaryti tinka-
miausias nuotraukų saugojimo sąlygas, imtis nuotrau-
kų konservavimo arba restauravimo, jei tai reikalinga.

Lietuvoje mažiausiai tyrimų atlikta ir men-
kiausi duomenys yra būtent apie XIX a. antros pu-
sės–XX a. pradžios popierinio pagrindo nuotraukas. 
Iš priskaičiuojamų 150 skirtingų fotocheminių vaizdo 
gavimo būdų, literatūroje fotografijos klausimais lie-
tuvių kalba aprašyti vos keli procesai. Dažniau mini-
mi dagerotipija, šlapias kolodijus, ambrotipija, feroti-
pija2. Tai procesai, kurie atliekami ne ant popierinio 
pagrindo, jie yra lengvai atpažįstami.

 Išsamiausiai išnagrinėtas ir aprašytas si-
dabro želatininis procesas. Tam skirta visa knyga – 
P. Karpavičiaus „Fotografijos vadovas“3. Iš retesnių 
popierinio pagrindo atspaudų variantų M. Matulytės 
ir A. Narušytės knygoje „Camera obscura. Lietuvos 

1  Stulik, Dusan; Kaplan, Art. Alternative Process Pho-
tography and Science meet at the Getty [interaktyvus], 
[žiūrėta 2020 07 29]. Prieitis per internetą: <https://www.
getty.edu/conservation/our_projects/science/photocon/
alt_processes.pdf>. 

2 Žvirgždas, Stanislovas. Ankstyvosios fotografijos techni-
kos . In Dagerotipai, ferotipai, ambrotipai Lietuvos muzie-
juose. Vilnius, 2000, p. 16–20.

3 Karpavičius, Povilas. Fotografijos vadovas. Vilnius, 1980.
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fotografijos istorija 1839–1945“ plačiau aprašyta ka-
lotipija, kelių šiuo būdu atspausdintų nuotraukų iden-
tifikavimo procesas. Identifikavimui naudoti kiti me-
todai, nuotraukos ištirtos elektroniniu skenuojamuoju 
mikroskopu JSM-8404 . 

Labai maža tikimybė, kad kiti fotografiniai 
procesai Lietuvą aplenkė. Tikėtina, kad tiesiog dide-
lė dalis atspaudų nėra identifikuoti ir suklasifikuoti 
pagal spaudos būdą. Popieriniai atspaudai Lietuvoje 
susilaukia mažiausiai tyrėjų dėmesio nors istoriškai 
būtent popierinio pagrindo fotografinio vaizdo gavi-
mo būdų ir yra daugiausia.

Dėl šių priežasčių straipsnyje pristatomam 
tyrimui atrinktos XIX a. antros pusės–XX a. pradžios 
popierinio pagrindo nuotraukos. Šiame tyrime foto-
grafinio proceso spaudos būdui identifikuoti bene pir-
mą kartą Lietuvoje plačiau sistemiškai naudoti FTIR 
ir XRF tyrimo metodai. 

Pirminė nuotraukų atranka ir mikroskopavi-
mas tyrime daugiausia paremti Ročesterio vaizdo sta-
bilumo instituto siūloma metodika (angl. The Image 
Permanence Institute is a department of the College 
of Art and Design at Rochester Institute of Techno-
logy (RIT).5 FTIR ir XRF tyrimai taikyti remiantis 
Getty instituto tyrėjų Dusan Stulik ir Art Kaplan 2013 
metais išleistomis rekomendacijomis6 . 

Tyrimas

Pagrindinis tyrimo tikslas – identifikuoti at-
rinktų popierinio pagrindo nuotraukų spaudos būdą.
 Tyrimo uždaviniai:

• atrinkti pagal vizualinius požymius ir spalvą la-
biau išsiskiriančias fotografijas;

• atlikti atrinktų nuotraukų mikroskopavimo tyri-
mą;

• išanalizuoti mikroskopavimo medžiagą;
• suskirstyti ištirtas fotografijas į jau galimai identi-

fikuotas ir tas, kurioms reikia papildomų tyrimų;
• surinkti informaciją apie spėjamus spaudos proce-

sus, kad, darant FTIR ir XRF tyrimus, būtų aišku, 
kokių organinių junginių ar atskirų cheminių ele-
mentų ieškoti;

• apibendrinti surinktą informaciją ir nustatyti ištir-
tų fotografijų spaudos būdą.

4 Matulytė, Margarita; Narušytė, Agnė. Camera obscura. 
Lietuvos fotografijos istorija 1839–1945. Vilnius. 2016, p. 
51–53.

5  Vizualinio identifikavimo gidas. [interaktyvus], [žiūrėta 
2020 07 29]. Prieitis per internetą: <http://www.graphic-
satlas.org/identification/>.

6  Spaudos procesų identifikavimo atlasas. [interaktyvus], 
[žiūrėta 2020 07 29]. Prieitis per internetą: <https://www.
getty.edu/conservation/publications_resources/pdf_publi-
cations/pdf/atlas_intro.pdf>. 

Nuotraukų atranka tyrimui

Senųjų popierinių nuotraukų spaudos būdo 
identifikacinis tyrimas prasidėjo nuo bylų, apiman-
čių numatytą tyrimo laikotarpį ir turinčių fotografijų, 
atrankos. Pasirinktas laikotarpis nuo XIX a. vidurio 
iki XX a. pirmųjų dešimtmečių, kai buvo naudoja-
ma daugiausia fotografinio vaizdo, spausdinamo ant 
popierinio pagrindo. Buvo peržiūrėtos 82 bylos, tu-
rinčios popierinio pagrindo fotografijų. Nuodugniai 
ištirtos 35 fotografijos.

Toliau buvo pirminiai tyrimo etapai, vizu-
alinė nuotraukų apžiūra įvertinant popieriaus storį, 
paviršiaus blizgumą ir struktūrą, susidarančio tiesio-
ginio atspindžio pobūdį. Įvertinta ir atspaudo spalva 
remiantis Ročesterio vaizdo stabilumo instituto (angl. 
The Image Permanence Institute is a department of 
the College of Art and Design at Rochester Institute 
of Technology (RIT) pateiktais spalvų paletės pavyz-
džiais. 7 

Pirminių vizualinių požymių ir spalvos ap-
žiūra leido išskirti labiausiai vizualiai besiskiriančias 
fotografijas. Taip buvo atrinkta tiriamų nuotraukų 
grupė, galimai apimanti didžiausią spaudos būdų 
spektrą.

Nuotraukų mikroskopavimas

Mikroskopavimo etapo metu, keičiant apšvie-
timo kampą ir didinimo laipsnį, buvo fotografuojami 
specifiniai nuotraukų požymiai, iš kurių galima iden-
tifikuoti ar bent priartėti prie proceso identifikavimo.

Nepavykus iki galo identifikuoti nuotraukos 
mikroskopavimo būdu, būdavo nustatomi pirminiai 
požymiai, kurie padėjo sugrupuoti nuotraukas 
į stambesnes kategorijas, pagal kurias numatyti 
papildomi tyrimai.

Įvairių atspaudų sluoksnių schemas, paviršių 
pavyzdžius, specifinius pažeidimus, XRF ir FTIR 
diagramas galima peržiūrėti specializuotame 
spausdintame arba elektroniniame atspaudų 
identifikavimo rekomendacijų leidinyje8 . 

7 Vizualinio identifikavimo gidas, spalvų pavyzdžiai. 
[interaktyvus], [žiūrėta 2020 07 29]. Prieitis per internetą: 
<http://www.graphicsatlas.org/media/pdfs/image_color.
pdf>. 

8 Kavoliūnas, Gintas. Senųjų fotografijų spaudos būdo 
identifikavimo rekomendacijos. Vilnius, 2022.
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Apžiūrėjus ir išanalizavus mikroskopavimo 
medžiagą buvo išskirti šie procesai, kuriuos patvirtin-
ti arba atmesti leido kitas cheminės sudėties ir pavir-
šiaus rišančiųjų medžiagų tyrimo etapas, atliekamas 
XRF ir FTIR metodais:

• druskinis atspaudas;
• albumininis atspaudas;
• platinotipija;
• kalitipija;
• kolotipija;
• kolodijus ant popieriaus;
• matinis kolodijus ant popieriaus;
• pigmentinė spauda;
• rotograviūra;
• želatininis procesas;
• spalvinti piešiniai arba fotografija.

Prieš pradedant antrąjį tyrimo etapą, būtina 
įsigilinti į visų spėjamų procesų gamybos būdus ir 
naudojamas medžiagas, kad būtų aišku, kokių che-
minių elementų ar junginių ieškoti atspaude spaudos 
procesui nustatyti.

Toliau pateikiami keli trumpi procesų apra-
šai. Plačiau detalizuoti tie procesai, kurie turėjo dau-
giau variantų. Pagal juos bus formuluojamos užduo-
tys XRF ir FTIR tyrimams.

Pirmiausia minėtina, kad fotografiniai pro-
cesai XIX a. antroje pusėje labiausiai kito todėl, kad 
fotografai buvo eksperimentatoriai ir stengėsi gauti 
vis geresnį vaizdą, bandė išspręsti aibę tiek fotografa-
vimo, tiek spausdinimo procesų trūkumų. Daugiausia 
variacijų ir pokyčių turėjo fotografinis atspaudas ant 
popierinio paviršiaus. 

Druskinis atspaudas

Taip vadinamas sidabro druskų procesas, kai 
vaizdas gaunamas pačiame popieriuje be jokios rišan-
čiosios medžiagos. 

Pirmoji atspaudo raidos linija buvo išvystyta 
iš Henry Fox Talbot paskelbto druskinio popierinio 
negatyvo-pozityvo, kurį jis patobulino netrukus po 
dagerotipijos pristatymo 1839 metais9. Tai pirmasis 
negatyvinis pozityvinis procesas su tiražavimo gali-
mybe. Procesas buvo atliekamas naudojant popierinį 
(dažniausiai kalotipijos) negatyvą. Vėliau druskinis 
atspaudas buvo naudojamas spausdinimui ir iš kitų 
rūšių negatyvų. Nors šis procesas turėjo daug trūku-
mų, tačiau tai buvo pirmas sėkmingas vaizdo tiraža-
vimo procesas iš fotografinio negatyvo. Fotografijos 
pirmtakai daug su juo eksperimentavo.

9 Stulik, Dusan; Kaplan, Art. The Atlas of Analytical 
Signatures of Photographic Processes, Salt print. Los 
Angeles. 2013, p. 6.

Pirminis proceso receptas yra itin paprastas 
(popierius padengiamas šviesiai jautriomis sidabro 
druskomis be rišančiosios medžiagos (vienasluoksnis 
atspaudas), tačiau esama ir tokių druskinio atspaudo 
receptų, kurių sudėtyje yra želatinos. Tai reiškia, kad, 
identifikuojant atspaudus, reikia būti itin atidiems ir 
vertinti visus duomenis kompleksiškai, kad nebūtų 
identifikavimo klaidų. Jeigu randamas nedidelis kie-
kis želatinos, dar negalima teigti, kad tai želatininis 
atspaudas.

Kalbant apie druskinį atspaudą, reikėtų pa-
minėti ir kalotipiją, kitaip dar vadinamą talbotipi-
ja. Kartais literatūroje pasitaiko, kad taip vadinami 
fotografiniai atspaudai, nors technologiniai aprašai 
visur yra vienodi, t. y. aprašuose nurodoma, kad šie 
procesai yra fotografinio, popierinio negatyvo gavi-
mo. Procesams naudojamas sidabro-galo nitratas, po-
pierius po įjautrinimo eksponuojamas dar šlapias, po 
to ryškinamas ir fiksuojamas. Užfiksavus, išplovus ir 
išdžiovinus, popierius vaškuojamas arba aliejuojamas 
tam, kad būtų skaidresnis ir iš jo būtų spausdinami 
pozityvai. 10

Druskinio atspaudo pozityvų gamybos re-
ceptų yra daug, bet esmė tokia: reikalingas sidabro ni-
tratas ir kita druska, turinti jodo arba chloro, iš kurių 
mišinio popieriaus paviršiuje gaunamas sidabro jodi-
das ar chloridas. Pirmasis šį nuotraukų spausdinimo 
būdą sugalvojo tas pats H. F. Talbot, jo receptui buvo 
naudojamas sidabro nitratas ir kalio jodidas11 .

Druskinis atspaudas turėjo nemažai receptų, 
tačiau jų visų esmė ta pati – druskomis padengtas po-
pierius jautrinamas sidabro nitrato tirpalu, po ekspo-
zicijos fiksuojamas ir plaunamas vandenyje.

Nuo 1847 metų druskinis atspaudas buvo 
tonuojamas aukso chloridu, šį patobulinimą prista-
tė P. E. Mathieu12. Druskinis atspaudas vėliau imtas 
naudoti dailininkų kaip savaime „gražus“ matinis at-
spaudas arba „eskizas“ būsimam piešiniui. Kartais fo-
tografinis vaizdas būdavo balinamas, piešiama tiesiai 
ant fotografinio vaizdo, naudojama akvarelė13 .

Aptinkama ir tokių receptų, kai pirminiam 
vaizdui naudojami bichromatiniai procesai arba kai 

10 Wall, Edward, John. A dictionary of photography – for the 
professional and amateur photographer. New York. 1889, 
p. 24.

11 Heath, A., S.; Heath, A., H. Photography : A new treatise, 
theoretical and practical, of the processes and mani-
pulations on paper, dried and wet: glass, collodion and 
albumen. New York, Heath. 1855, p. 41.

12 Stulik, Dusan; Kaplan, Art. The Atlas of Analytical 
Signatures of Photographic Processes, Salt print. Los 
Angeles. 2013, p. 7.

13 Black, Alexander. Photography indoors and out; a book 
for amateurs. Boston and New York, 1894, p. 180.
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druskinį atspaudą perpiešus pieštuku fotografinis 
vaizdas būdavo balinamas gyvsidabrio perchloridu14 .

Apibendrinant galima pasakyti, kad druski-
nis atspaudas gali turėti nemažai variacijų, tačiau pa-
grindiniai vaizdo sudarymo elementai yra tie patys. 
Ant celiuliozinio pagrindo vaizdą sudaro sidabras ar 
sidabro junginys, vėlesniuose atspauduose gali būti 
tonuotas auksu. Paviršius gali būti be dangos, tačiau 
pasitaiko ir lakuotų atspaudų. Analizuojant lakuotus 
atspaudus reikia atidžiau ištirti, ar apsauginis vaiz-
do lakas yra virš vaizdo, ar vaizdas būtent tame lako 
sluoksnyje. Tiksliai nustačius vaizdo susidarymo vie-
tą galima atmesti atspaudo painiojimą, pavyzdžiui, su 
albumino atspaudu.

Albumininis atspaudas

Tokio tipo atspaudas buvo gana paplitęs, pla-
čiai naudotas Cabinet portrait ir Carte de visite foto-
grafijoms spausdinti. 

Albumino procesas oficialiai siejamas su 
1850 metais, tačiau užsimenama apie ankstyvesnį al-
bumino naudojimą 1848 metais15. Tuo metu Niepce 
de St. Victor pradėjo daryti stiklo negatyvus, užlietus 
albuminu16 .

Senosiose knygose pasitaiko ir kitų albumino 
proceso aprašymų ar receptų – albumino procesas su 
alumi arba fotomechaninis albumino procesas17 . Bet 
kuriuo atveju, siekiant identifikuoti vieną iš albumini-
nio atspaudo variantų, pirmiausia atspaudo paviršiuje 
reikia identifikuoti esant kiaušinio baltymą. 

Vėlesnis procesas panašus į albumininį pro-
cesą – ant baritinio pasluoksnio užliejamas protalbi-
nas. Protalbinas yra augalinės kilmės proteinas, iš-
tirpintas spirite, pagal savo sudėtį ir FTIR duomenis 
primenantis albumino baltymą, gaunamą iš kiaušinio. 
Šį procesą 1897 metais išrado ir užpatentavo dr. Leon 
Lilienfeld iš Vienos. Protalbino popierius buvo gami-
namas Vienos chemijos gamykloje iki 1900 metų, vė-
liau Protalbin gamykloje Dresdene 18 .

14 Wall, E, J. Op. cit., p. 90.
15 Chapman, Jones, Henry. Photography of to-day. London, 

1913, p. 185.
16 Jones, Bernard, Edward. Cassell’s cyclopedia of photo-

graphy. London, New York [etc.] 1911, p. 15.
17  Ibid., p. 16.
18 Stulik, Dusan; Kaplan, Art. The Atlas of Analytical 

Signatures of Photographic Processes, Albumen Los 
Angeles, 2013, p. 39. 

Platinotipija

Platinos druskų fotografinį procesą 1873 me-
tais užpatentavo William Willis 19. Spausdinant šiuo 
procesu, gaunamas vienasluoksnis atspaudas, turintis 
neįprastai kitiems to laikmečio atspaudams šaltą juo-
dą toną. Dauguma kitų panašių procesų turi šiltą rudą 
ar net gelsvą toną. Tiriant cheminę sudėtį randama 
platinos, dažnu atveju ir aukso. Paviršiaus rišančio-
sios medžiagos tyrimai turi nerodyti, nebent tai būtų 
papildomo lako sluoksnis.

Kalitipija

Kalitipija yra vizualiai į platinotipiją labai pa-
našus atspaudas. Šie atspaudai tiksliai identifikuoja-
mi tik po XRF analizės, ištyrus ir nustačius cheminę 
vaizdo sudėtį. Platinotipijos atveju randama platinos 
ir geležies, o kalitipijos atveju šalia geležies randama 
sidabro20 .

Kolotipija

Fotomechaninis procesas, skirtas didesniam 
kiekiui atspaudų pagaminti, technologiškai artimes-
nis grafikos spaudos būdams. Fotografiniai procesai 
naudojami tik klišei pagaminti. Kolotipija turi speci-
finį vaizdo rastrą ir vien iš rastro, lyginant jo piešinį 
su analogais, galima identifikuoti spaudos būdą21 . Dar 
įdomesni spalvoti kolotipijos atspaudai, nes jie gali 
būti spalvinti rankomis arba darytas keliaspalvis ko-
lotipijos atspaudas.

Kolodijus ant popieriaus

Su kolodijumi ant popieriaus jau nuo 1853 
metų eksperimentavo daug fotografijos pradininkų, 
pavyzdžiui, Marc Gaudin, William Henry Fox Talbot, 
G. W. Simpson ir kiti, todėl nėra vienos nuomonės, 
kam priskirti šio proceso išradimą22 .

Ankstesni autoriai teigia, kad šį būdą atra-
do seras William Abney 1874 metais23 . Kas autorius 

19 Stulik, Dusan; Kaplan, Art. The Atlas of Analytical 
Signatures of Photographic Processes, Platinotype. Los 
Angeles, 2013 p. 5.

20 Stulik, Dusan; Kaplan, Art. The Atlas of Analytical 
Signatures of Photographic Processes, Collotype, Los 
Angeles, 2013, p. 4.

21 Stulik, Dusan; Kaplan, Art. The Atlas of Analytical 
Signatures of Photographic Processes, Platinotype. Los 
Angeles, 2013, p. 5.

22 Stulik, Dusan; Kaplan, Art. The Atlas of Analytical 
Signatures of Photographic Processes, Collodion. Los 
Angeles, 2013, p. 4.

23  Jones, B., E. Op. cit., p. 16.
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bebūtų, mėgėjiškuose eksperimentuose kolodijus ant 
popieriaus turėtų figūruoti bent nuo 1853 metų. Dėl 
šios priežasties reikia atidžiai ir kompleksiškai inter-
pretuoti gautus duomenis nuotraukose, kurių pavir-
šiuje nustatoma nitroceliuliozė. Įprastai kolodijus ant 
popieriaus buvo liejamas gamykliškai ant baritinio, 
kartais lengvai dažyto pagrindo. Tiek kolodijaus ant 
popieriaus, tiek matinio kolodijaus sudėtis panaši, ta-
čiau matinis kolodijus ant popieriaus sluoksnyje turi 
įmaišyto krakmolo ar kitos medžiagos, suteikiančios 
paviršiui matiškumo.

Matinis kolodijus ant popieriaus

Toks pats kaip ir prieš tai aprašytas procesas, 
tik vaizdą sudarančiame sluoksnyje esama krakmolo 
paviršiaus struktūrai sustambinti24 .

Sidabro želatininis procesas

Kadangi Lietuvoje nėra susisteminto fotogra-
finių procesų žodyno, kai kurie terminai skirtingame 
kontekste ir skirtingų autorių vartojami įvairiai. Šia-
me straipsnyje sidabro želatininiu procesu vadinami 
visi atspaudai, kurių vaizdą sudaro rišantysis želati-
nos sluoksnis su vaizdą sudarančiu metaliniu sidabru. 
Toks procesas dar vadinamas ir sidabro bromidiniu 
procesu, nes vėlesniuose gamykliniuose fotopopie-
riuose kaip įjautrinanti medžiaga dažniau būdavo 
naudojamas sidabro bromidas, naujausias terminas – 
sidabro atspaudas (plg. angl. silver print). Šio proceso 
variacijų yra daugiausia, nes pasaulyje buvo daugiau-
siai įmonių, gaminusių želatininio proceso fotografinį 
popierių. Tokio popieriaus gamyba tęsiama ir dabar. 

Nesistengiant išsiaiškinti absoliučiai visų pro-
ceso smulkmenų, reikia išskirti du pagrindinius sidabro 
želatininio proceso tipus: savaime ryškėjantis popierius 
POP (angl. printing-out paper) ir ryškinamas popierius 
DOP (angl. developing-out paper)25. Pagal savo struktū-
rą ir cheminę sudėtį abu šie procesai panašūs, skiriasi 
tik vaizdo gavimo technologija, o atspaudas labiausiai 
skiriasi sudaryto vaizdo sidabro grūdo dydžiu. Savaime 
ryškėjančio atspaudo grūdas daug smulkesnis. Dar gali-
ma paminėti spalvos skirtumus. Savaime ryškėjantis po-
pierius labai retai būna netonuotas, tačiau net ir netonuo-
tas turi šiltesnį atspalvį, o ryškinamo atspaudo atspalvis 
dauguma atvejų būna gerokai šaltesnis ar neutraliai pil-
kas. Ryškinamo popieriaus atspaudai gerokai stabilesni 

24 Stulik, Dusan; Kaplan, Art. The Atlas of Analytical 
Signatures of Photographic Processes, Collodion. Los 
Angeles, 2013, p. 20.

25 Stulik, Dusan; Kaplan, Art. The Atlas of Analytical Si-
gnatures of Photographic Processes, Silver Gelatin. Los 
Angeles, 2013, p. 4.

ir dažnu atveju netonuojami, todėl, be sidabro, jokio kito 
metalo XRF tyrimas nerodo.

Pigmentinė spauda

Šiai kategorijai priskiriami atspaudai gali būti 
atspausdinti keliais skirtingais būdais, kuriuos atskirti 
galima tik pagal vaizdo rišančiosios medžiagos sudėtį. 
Tai gali būti ir anglies atspaudas, ir gumiarabiko at-
spaudas ar vienas iš fotograviūros variantų.

Rotograviūra

Fotomechaninis spaudos būdas (kaip ir ko-
lotipija) skirtas tiražavimui, turi specifinį rastrą pri-
menantį tinklelį iš kvadratėlių. Šis būdas panašus į 
plokščiąją fotograviūrą, daromą ėsdinant vario pa-
grindą per anglinio atspaudo sluoksnį. Skirtumas yra 
tas, kad rotograviūros pagrindas eksponuojamas du 
kartus – vieną kartą per specialų tinklelį, antrą kartą 
per pustoninį negatyvą – ir tik po to perkeliamas ės-
dinti. Antrasis skirtumas – rotograviūros atveju nau-
dojamas ne vario lakštas, o vario cilindras26 .

Spalvintos fotografijos

Vaizdai primena piešinius, padarytus ant 
fotografinio nespalvoto „eskizo“. XIX a. pabaigoje 
praktikuodavo tokį būdą, kai ant lengvo fotografinio 
vaizdo užpiešdavo sodrų spalvotą piešinį27 . 

Tonavimas

Tonuoti galima bet kurį atspaudą, kurio vaiz-
dą sudaro sidabras, platina, paladis ar geležis. Jei kal-
bama tik apie sidabro druskų atspaudus, pavyzdžiui, 
druskinį popierių, albuminą ar želatininį procesą, jų 
tonavimui dažniausiai naudojamas aukso toneris, pro-
cesui pasitelkiamas aukso chloridas. 

Būdavo tonuojama ne vien aukso toneriu, 
dažnai pasitaiko atspaudų, tonuotų platina. Iš rečiau 
pasitaikančių elementų, naudotų tonavimui, galima 
paminėti uraną, paladį, šviną, osmį ar iridį28 .

FTIR ir XRF tyrimai

Aptarus mikroskopavimo rezultatus ir ap-
žvelgus dažniau pasitaikančių procesų aprašus, per-
einama prie rezultatų, gautų po FTIR ir XRF tyrimų.

26 Stulik, Dusan; Kaplan, Art. The Atlas of Analytical Si-
gnatures of Photographic Processes, Photogravure. Los 
Angeles, 2013, p. 6.

27 Reilly, James, M. Care and Identification of 19th-Century 
Photografic Prints. New York, 1986, p. 6.

28 Gamble, William. Photography and its applications. 
London, 1920, p. 59. 
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Įgyvendinant straipsnyje pristatomą tyrimą 
minėtus tyrimus atliko LDM Prano Gudyno 
restauravimo centro Mokslinių tyrimų skyriaus 
tyrėjas Vaidas Pudžaitis. Jis atliko XRF ir FTIR ty-
rimus pagal aprašytą poreikį konkrečiai nuotraukai, 
analizavo ir trumpai aprašė rezultatus. Remiantis 
šiais duomenimis, juos lyginant su tam tikruose pro-
cesuose naudotomis medžiagomis, buvo patvirtintos 
ar atmestos po vizualinės apžiūros keltos hipotezės.

Po mikroskopavimo buvo galima identifikuo-
ti vos kelių atspaudų procesą. Mažiausiai klausimų 
kėlė kolotipijos atspaudai, turintys specifinį vaizdo 
rastrą. Jų tolimesnius tyrimus tikslinga atlikti norint 
sužinoti pagrindo ar dažų sudėtį. Visus kitus atspau-
dus galima suskirstyti į tris grupes:

• Atspaudai, kurių proceso spėjimas po vizualinės 
apžiūros ir mikroskopavimo sutapo su duomeni-
mis, gautais atlikus FTIR ir XRF tyrimus.

• Atspaudai, kurių proceso spėjimą FTIR ir XRF 
tyrimai paneigė, tačiau nurodė kitą spaudos būdą.

• Atspaudai, kurių duomenis apibendrinus reika-
lingi papildomi arba patikslinantys tyrimai.

Įdomesni tyrimo rezultatai

Apibendrinus visus tyrimo duomenis, sulygi-
nus skirtingais tyrimo metodais surinktą informaciją 
galima daryti išvadą, kad, išsamiai ištyrus atspaudą, 
beveik visais atvejais galima nustatyti jo spaudos 
būdą. 

Gilinantis į tyrimo detales galima išskirti ke-
lis įdomesnius atspaudus. Pavyzdžiui, atspaudas Lie-
tuvos literatūros ir meno archyvas (toliau LLIMA) (f. 
81 ap. 1 b. 1302 l. 1) savo išvaizda suklaidino, nes iš 
pradžių mikroskopuojant labai priminė albumino at-
spaudą, tačiau FTIR tyrimas parodė paviršiuje esant 
ne albumino rišančiąją medžiagą, o šelako laką. Mi-
kroskopuojant buvo aiškiai matomi popieriaus plau-
šeliai po rišančiąja medžiaga, tačiau FTIR tyrimo 
spektras sutapo su šelako spektru iš duomenų bazės. 
Kadangi nėra nė vieno dvisluoksnio proceso, kurio at-
spaudą sudaro popierius ir šelako rišantysis sluoksnis 
su suformuotu atvaizdu, lieka tik variantas, kad tai 
vienasluoksnis lakuotas atspaudas. XRF tyrimas pa-
rodė, kad vaizdo sudėtyje yra sidabro ir aukso. Gali-
ma teigti, kad tai druskinis atspaudas, tonuotas auksu. 
Paviršius lakuotas šelako laku.

Kiti du dokumentai (LLIMA f. 397 ap. 1 b. 
1146 l . 1 ir LLIMA f. 397 ap. 1 b. 1146 l. 2) įdomūs tuo, 
kad yra tos pačios fotosesijos, tačiau gretimų kadrų 
atspaudai. Pagal mikroskopavimą ir FTIR bei XRF 
tyrimus tai sausas kolodijus ant popieriaus, tonuotas 

auksu. Paviršiaus FTIR tyrimo spektras sutampa su 
nitroceliuliozės lako spektru iš duomenų bazės – tai 
nurodo, kad paviršiuje tikrai naudota nitroceliulio-
zė. XRF tyrimas rodo sudėtyje esant įvairių metalų. 
Tamsios ir šviesios zonos analizė atskleidžia žymesnį 
skirtumą tik tarp sidabro ir aukso pokyčio, tai reiškia, 
kad vaizdas sudarytas iš šių metalų. Baris nurodo į 
baritinio pasluoksnio buvimą.

Įdomiausia tai, kad šios nuotraukos skirtingų 
formatų – Visit portrait ir Cabinet portrait. Vizua-
liniai požymiai rodo tikimybę, kad fotografija buvo 
mažo formato, skirto Visit portrait atspaudams (apie 
6x9 cm), o Cabinet portrait, kurios dydis apie 10x15 
cm, yra išdidinta iš mažo negatyvo optiniu būdu, nau-
dojant didintuvą. 

Spėjimas nėra pagrįstas tikslesniais duomeni-
mis, nes analizuojami gretimi kadrai, tačiau ryškumo 
praradimo detalėse pobūdis labiau primena išdidintą 
atspaudą, o ne fotografavimą į didesnį negatyvą.

Kitas dokumentas (LLIMA f. 404 ap.1 b. 85 l. 
3) po mikroskopavimo priskirtas želatininiam proce-
sui be baritinio pasluoksnio.

Nors FTIR spektras turi ir kiaušinio baltymo 
požymių, tačiau, atsižvelgus ir į datavimo kriterijų 
(P. Kalpokas apie 1910 m.), likta ties želatininiu pro-
cesu be baritinio pasluoksnio.

Tyrimo metu nustatytas ir druskinis atspau-
das (LLIMA f. 59 ap.1 b. 71 l. 7). 

Mikroskopavimo metu nenustačius jokios 
rišančiosios dangos popieriaus paviršiuje, buvo pa-
tikrinta cheminė vaizdo sudėtis siekiant išsiaiškinti 
vaizde esančius elementus.

XRF tyrimas tamsesnėse nuotraukos zonose 
parodė didesnį sidabro ir aukso kiekį. Bario sudėtyje 
nenustatyta. Vadinasi, patvirtintas mikroskopavimu 
nustatytas teiginys, kad baritinio pasluoksnio nėra, tai 
vienasluoksnis atspaudas.

Tarp želatininio paviršiaus atspaudų nustatyti 
du POP arba savaime ryškėjantys atspaudai (LLIMA 
f. 81 ap. 1 b. 422 l. 1ir LLIMA f. 81 ap. 1 b. 422 l. 2). 
Pagal sudėtį mikroskopavimo metu nustatyta, kad tai 
trisluoksnis atspaudas su baritiniu pasluoksniu. Šio 
tipo atspaudai kartais vadinami aristotipiniais. Toks 
savaime ryškėjantis fotopopierius pradėtas gaminti 
1885 metais, jį gamino net kelios įmonės Europoje ir 
Amerikoje29. Šviesai jautri medžiaga būdavo sidabro 
chloridas, vaizdo stabilumui atspaudą tonuodavo auk-
so toneriu. Sidabro, aukso ir bario buvimą patvirtina 
XRF tyrimas. 

29  Максимова, А., В., и др., Идентификация, хранение 
и консервация фотоотпечатков, выполненных в 
различных техниках. Санкт-Петербург, 2013, p. 29.
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Tyrimui buvo atrinktos ir dvi atviruko dydžio 
akvarelės (LLIMA f. 96 ap.1 b. 227 l. 104 ir LLIMA f. 
96 ap.1 b. 227 l. 105), kuriose įtarimą sukėlė labai tiks-
liai ir detaliai nupieštos akys. Mikroskopavimo metu 
nebuvo galima nustatyti, ar tai tikra akvarelė, ar ant 
neryškaus fotografinio vaizdo užpiešta papildomai. 

XRF tyrimas nedavė baigtinio atsakymo. Jo 
metu nustatyta daug elementų, tačiau metalų, daž-
niausiai aptinkamų vaizde, sidabro, aukso ar platinos 
nenustatyta. Nėra ir chromo, o tai galėtų būti nuoroda 
į vieną iš dichromatinių atspaudų. 

Esama ne tik ranka spalvintų fotografijų. Seniau 
būdavo dažomas nuotraukos pagrindas. XIX a. pabaigo-
je dažydavo įvairių procesų, dažniausiai gaminamų ga-
myklose, pagrindus. Tyrimo metu nustatytas atspaudas 
(LLIMA f. 96 ap. 1 b. 232 l. 17) su lengvai žydro atspalvio 
baritiniu pasluoksniu. Šios nuotraukos XRF duomenys 
rodo auksu ir platina tonuoto kolodijaus ant popieriaus 
variantą. Aiškiai matomi sidabras, auksas ir platina. Kiti 
metalai galimai fiksuoti dėl lengvai žydra spalva dažyto 
baritinio pasluoksnio.

Prie specifinių nuotraukų apdorojimo būdų 
galima paminėti ir dar vieną atspaudą (LLIMA f. 96 
ap 1 b. 228 l. 58). Tai protalbino atspaudas ant baritinio 
pasluoksnio. Nuotrauka įprasta, tačiau turi mechaninį 
išgaubimą, padarytą jau po nuotraukos spausdinimo. 
Šis nuotraukos mechaninis išgaubimas turi specifinį 

pavadinimą – kameo (cameo). Tai fotografijos, kurių 
paviršius, naudojant įvairius štampus, būdavo išgau-
biamas.30

Vienas iš labiausiai neteisingų spėjimų po 
mikroskopavimo buvo nuotrauka LLIMA f. 96 ap. 
1 b. 450 l. 2. Įvertinus tai, kad mikroskopuojant aiš-
kiai matoma popieriaus struktūra, atspaudas viena-
sluoksnis, be viršutinio sluoksnio. Įvertinus atspalvį 
ir popieriaus gelsvėjimą, buvo manoma, kad tai plati-
notipijos ar kalitipijos atspaudas. XRF tyrimas visiš-
kai atmetė spėjimą, kad tai platinotipija, nes platinos 
nefiksuota apskritai, o vaizdo sudedamosios dalys 
yra sidabras ir auksas su nedidele priemaiša kitų me-
talų, įskaitant geležį. Tad labiausiai tikėtina, kad tai 
druskinis atspaudas, tonuotas auksu, nors abejonių 
kelia atspalvis, kuris artimesnis kalitipijos procesui, 
nes įprastas druskinis atspaudas būna rusvo kolorito. 
Tačiau kalitipija yra vėlyvesnis procesas, tad reikėtų 
tikslintis atspaudo datavimą arba daryti cheminės su-
dėties lyginamąją analizę su kitu kalitipijos atspaudu.

Atskiro dėmesio susilaukė 5 vieno fotografo 
nuotraukos. Šis fotografas yra Stanisław Filibert Fleu-
ry. Jis 1884 metais su kitais Vilniuje įsteigė fotoateljė, 
o 1892–1915 metais buvo jos savininkas 31. Tyrimo 
metu buvo atrinktos 5 skirtingų paviršių fotografijos. 
Jas išanalizavus paaiškėjo, kad tai vieno autoriaus fo-
tografijos: peizažas (LLIMA f. 96 ap. 1 b. 451 l. 9), du 
cabinet portrait atspaudai iš to paties negatyvo (LLI-
MA f. 96 ap. 1 b. 227 l. 1 ir LLIMA f. 96 ap.1 b. 228 
l. 52) ir du portretai carte de visite taip pat iš to pa-
ties negatyvo, netgi archyve pažymėti vienu numeriu 
(LLIMA f. 96 ap.1 b. 228 l. 11).

Peizažas yra seniausia iš tirtų jo nuotraukų, 
nes naudota seniausia pagal eiliškumą technika – al-
bumininis procesas. Procesas preliminariai identi-
fikuotas atlikus mikroskopavimą, FTIR tyrimas pa-
tvirtino albuminą nuotraukos paviršiuje.

Portretas, pažymėtas numeriu LLIMA f. 96 
ap. 1 b. 228 l. 52, yra sausas kolodijus ant popieriaus, 
tonuotas platina ir auksu. Šis spaudos būdas chrono-
logiškai vėlesnis nei albuminas. Antrasis atspaudas iš 
to paties negatyvo (LLIMA f. 96 ap. 1 b. 227 l. 1) yra 
protalbino atspaudas. 

Mikroskopuojant pagal specifinius įbrėžimus 
nustatytą nitroceliuliozės paviršių patvirtino ir FTIR 
tyrimas. Protalbino atveju FTIR fiksuoja albuminą, 
kuris pagal savo spektrą labai panašus į augalinės 
kilmės proteinus, o jie naudojami protalbininio popie-
riaus gamyboje.

30  Wall, E., J. Op.cit., p. 25.
31  Stanisław Filibert Fleury: [interaktyvus], [žiūrėta 2020 

07 29]. Prieitis per internetą: <https://www.vle.lt/straips-
nis/stanislaw-filibert-fleury/>. 

Vienasluoksnis, auksu tonuotas druskinis atspaudas, rei-
kalaujantis detalesnio tyrimo. LLIMA f. 96 ap.1 b. 450 l. 2
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Kolodijaus ant popieriaus atspaudas ir protalbino atspaudas. LLIMA f. 96 ap. 1 b. 228 l. 52 ir LLIMA f. 96 ap. 1 b. 227 l. 1

Šviesesnė ir gelsvesnė nuotrauka kairėje yra protalbino atspaudas, dešinėje yra želatininis baritinis atspaudas. 
LLIMA f. 96 ap. 1 b. 228 l. 11
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Protalbino popierius nuo albumininių atspau-
dų dar skiriasi tuo, kad jis yra trisluoksnis ir turi ba-
ritinį pasluoksnį. Baritinį pasluoksnį turi ir pirmasis 
kolodijaus atspaudas. Tą patvirtina ir XRF tyrimas.

Kiti du portretai carte de visite formato, at-
spausdinti iš to paties negatyvo, archyve pažymėti tuo 
pačiu numeriu LLIMA f. 96 ap. 1 b. 228 l. 11, irgi yra 
atspausdinti skirtingais spaudos būdais.

Mikroskopavimo duomenis patvirtino ir pa-
pildomi FTIR bei XRF duomenys.

Gelsvesnės nuotraukos FTIR duomenys ati-
tinka albumino spektrą. Albumino spektras yra ar-
timas protalbino spektrui, kuris naudojamas šio pro-
ceso popieriaus gamyboje. Pilkesnė nuotrauka yra 
želatininis baritinis procesas. 

Chronologiškai želatininis baritinis procesas 
yra vėliausias, tad šis atspaudas iš visų 5 Fleury at-
spaudų irgi turi būti vėliausias.

Ši skirtingų to paties autoriaus atspaudų 
analizė gali kelti nemažai klausimų apie procesų raidą 
Lietuvoje, tačiau tokios mažos imties tyrimas niekaip 
negali pateikti galutinių išvadų, nebent formuluoti 
kelis klausimus:

• Ar Lietuvos fotografai visada rinkdavosi pačias 
moderniausias tuo metu rinkoje egzistavusias 
technologijas, ar ieškodavo sau priimtinų procesų 
pagal kainą, vaizdo raišką ar kitus kriterijus?

• Kodėl tas pats autorius iš to paties negatyvo 
spausdino pasitelkdamas skirtingus procesus?

• Ar tai buvo vėlesnis spausdinimo užsakymas, 
praėjus tam tikram laikui, ar autorius iš karto 
spausdino skirtingais metodais, demonstruoda-
mas savo galimybes?

• Per kiek laiko Lietuvą pasiekdavo patys moder-
niausi nuotraukų spaudos būdai?

• Paskutinės, pilkesnės nuotraukos pasporte yra 
įspausti apdovanojimų medaliai. Kada ir už ko-
kius pasiekimus autorius juos gavo?

Šie ir kiti galimi klausimai galėtų būti skirti 
senosios fotografijos istorikams, labiau įsigilinusiems 
į konkrečių autorių darbus, biografiją ir pasiekimus, o 
technologinių aspektų analizė galėtų sudaryti duome-
nų bazę šiems tyrimams.

Išvados

Apibendrinant tyrimo rezultatus, padary-
tos šios išvados:

• Atrinkus pagal vizualinius požymius ir spalvą 
labiau išsiskiriančias fotografijas, galimai atrasta 
iki šiol Lietuvoje plačiau netyrinėtų atspaudų, pa-
vyzdžiui, kolotipijos, kolodijaus ant popieriaus, 
matinio kolodijaus, protalbino ir aristotipijos – 
savaime ryškėjančio popieriaus. 

• Atlikus atrinktų nuotraukų mikroskopavimo tyri-
mą, išskirtos viensluoksnių, dvisluoksnių ir tris-
luoksnių atspaudų grupės.

• Išanalizavus mikroskopavimo medžiagą, buvo 
nustatyti keli kolotipijos atspaudai, kuriems toli-
mesni tyrimai nėra būtini, nes šis spaudos būdas 
turi specifinį ir lengvai atpažįstamą rastrą

• Dar neidentifikuotiems atspaudams buvo sudary-
ta reikiamų tolimesnių tyrimų lentelė, su uždavi-
niais FTIR ir XRF tyrėjams.

• Surinkta techninė gamybos ir identifikavimo in-
formacija apie dažniau pasitaikančius ir spėja-
mus spaudos būdus. Pagal šią informaciją buvo 
orientuojamasi, kokių organinių junginių ar ats-
kirų cheminių elementų ieškoti.

• Apibendrinus surinktą informaciją, nustatyta, 
kad daugumos atspaudų identifikavimui nepa-
kanka vien vizualinės apžiūros, datavimo ir mi-
kroskopavimo. Dažniausiai, norint nustatyti pro-
cesą tiksliai, reikalingi FTIR ir XRF tyrimai.

Net ir tokios ganėtinai nedidelės apimties 
tyrimas parodė Lietuvos archyvuose slypintį tyrimų 
bazės potencialą, tad reikėtų tęsti pradėtus spaudos 
būdo identifikacinius tyrimus. Nustačius vaizdo sudė-
tį, galima daug tiksliau aprašyti fotografiją ir taikyti 
jos konservavimui ar restauravimui būtinas priemo-
nes, nes net paviršiaus rišančiosios medžiagos pokytis 
nulemia, kokius veiksmus su nuotrauka galima atlik-
ti, o kokių – ne. Pavyzdžiui, kolodijaus ant popieriaus 
atspaudai, kurių rišančioji medžiaga nitroceliuliozė, 
yra daug jautresni mechaniniam poveikiui ir braižy-
mams, o baltyminės kilmės albuminas ar želatina la-
biau paveikūs drėgmei, pelėsiui ir bakterijoms. 

Šis tyrimas tik patvirtina panašios medžiagos 
stygių ir atskleidžia tolimesnių tyrimų kryptis. Vadi-
nasi, reikia planuoti veiklas ir dirbti toliau.

* FTIR ir XRF tyrimus atliko Lietuvos dailės muziejaus Prano Gudyno restauravimo centro Mokslinių tyrimų skyriaus tyrėjas Vaidas Pudžaitis. 
Projektą iš dalies finansavo Lietuvos kultūros taryba. Projekto partnerė – Vilniaus dailės akademija.
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THE RESEARCH ON THE IDENTIFICATION OF THE 
PRINTING METHOD OF PAPER-BASED PHOTOGRAPHS

Gintas Kavoliūnas
Vilnius Academy of Arts

Large collections of photographic prints are 
stored in Lithuanian memory institutions, but they 
have been scarcely investigated from a technological 
point of view. The Lithuanian Archives of Literature 
and Art is not an exception. In order to determine the 
printing methods of the photographs stored in the ar-
chive’s collections, the research was conducted.

In Lithuania, the least amount of research 
has been carried out and the smallest amount of data 
is about the paper-based photographs of the 2nd half 
of the 19th century – the early 20th century. Of the 
estimated 150 different methods of photochemical 
images, only a few processes have been described in 
the literature researching Lithuanian photography. 
The article aims to identify the method of printing of 
selected paper-based photographs. Research tasks are 
formulated by naming the main stages of the research 
and specifying the main research guidelines.

Paper-based photographs of the above men-
tioned period with the greatest visual differences in 
terms of surface structure, colour, paper thickness 
and gloss were selected for the research. The selection 
of photographs was followed by microscopy. During 
the microscopy stage, by changing the angle of illu-
mination and the degree of magnification, the specific 
features of the photographs were photographed from 
which it is possible to identify or at least come close to 
the identification of the process.

After analyzing the microscopy material, the 
following processes were identified, which can be 
confirmed or rejected by the following stage of the 
chemical composition and surface-binding materi-
al investigation using XRF and FTIR methods: salt 
print, albumin print, platinotype, callitype, colloty-
pe, collodion on paper, matte collodion on paper, pi-
gment print, rotogravure, gelatin process, and colour 
drawings or photographs. The article describes the 
chemical structure of the mentioned processes and 
the stages of obtaining images. Some processes are 
analyzed in detail, others are described briefly.

After analyzing the results of the microsco-
py process and reviewing the descriptions of the most 
common processes, the tasks for FTIR and XRF re-
search were formulated, describing what materials to 
look for in the prints. According to the obtained FTIR 
and XRF data, comparing them with the materials 
used in certain processes, the hypotheses raised after 
visual inspection were confirmed or rejected. At the 
end of the article, more interesting exhibits stored in 
the archive are described, in the production of which 
different photographic processes are used.

Summarizing the results of the research, con-
clusions are presented that confirm that more prints 
obtained by different printing methods are preserved 
in Lithuania than have been described so far. This re-
search only confirms the lack of similar material and 
reveals possible directions for further research.
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