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kultūros tarybos programos „Strateginis kultū-

ros organizacijų finansavimas“ 2 finansuojamos 
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muziejaiLIETUVOS

Vasario 24 d. Rusija pradėjo karą prieš 
Ukrainą. Į šiuos agresoriaus veiksmus su-
reagavo ir Lietuvos muziejų bendruomenė. 
Lietuvos nacionalinis muziejus savo pada-
linį apšvietė Ukrainos vėliavos spalvomis.   
S. Samsono nuotr., LNM.

Gegužės 18 d. Vilniuje duris atvėrė nauja 
kultūros, susitikimų erdvė – Medinės miesto 
architektūros muziejus. Jis įsikūrė Užupyje, 
Polocko g. 52. MMAM archyvo nuotr.

Kovo pabaigoje Kauno paveikslų galerijoje 
visuomenei atverta garsios performanso me-
nininkės Marinos Abramovič paroda „Būties 
atmintis“. M. Televičiaus nuotr.

Lietuvos muziejų asociacija (LMA) metų 
pradžioje dalyvavo svarbiausiose Vilniuje 
vykusiose tarptautinėse mugėse – turiz-
mo parodoje ADVENTUR, Vilniaus kny-
gų mugėje bei švietimo inovacijų parodoje  
„Mokykla“.  LMA archyvo nuotr.

Sausio–birželio mėnesiais Lietuvos muziejuo-
se įvykusias parodas galima būtų apibūdinti 
raktiniais žodžiais, kurie savyje talpina intrigą, 
norą pažinti, pamatyti ir aplankyti. Vytauto 
Kasiulo dailės muziejuje pristatyta šiuolaikinė 
Afrikos dailė. G. Grigėnaitės nuotr., LNDM.

Vienas iš retesnių atvejų: P. Gudyno restaura-
vimo centre restauruota tarpukario veikusios 
įmonės iškaba. Restauratorė Lina Jurnienė 
papasakojo apie šio darbo  procesą. Ūkio ma-
šinų dirbtuvė. 1933 m., Kaišiadorių muziejaus 
archyvo nuotr.

Iškart po Kyjivo priemiesčių išvadavimo, ba-
landžio 7 d., Nacionalinio Ukrainos istorijos 
muziejaus komanda surengė ekspediciją į Irpi-
nę, Bučą ir Hostomelį. Ekspedicijoje rasti daik-
tai tapo parodos eksponatais. Ukrainos na-
cionalinio istorijos muziejaus archyvo nuotr. 

2022-uosius paskelbus P. Skorinos metais 
Energetikos ir technikos muziejuje baltarusių 
menininkai Sviatlana Petuškova ir Andrejus 
Šaporovas įgyvendino projektą ir sukūrė šio 
XVI a. gyvenusio spaustuvininko spausdini-
mo presą. Energetikos ir technikos muziejaus 
vizualizacija.
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vos muziejų reakcija ir iniciatyvos
Arminas ŠILEIKIS

Vasario 24 d., Rusijai pradėjus karą prieš Ukrainą, įvairio-
se pasaulio vietose, ragindami lyderius imtis veiksmų su-

stabdyti prasidėjusį puolimą, žmonės išėjo į gatves. Tądien, 
protestuodami prieš agresoriaus veiksmus, tūkstančiai rin-
kosi ir Vilniuje. Į Rusijos pradėtą karą netrukus sureagavo ir 
Lietuvos muziejų bendruomenė.

Pirmosios reakcijos

Pirmąją karo dieną Lietuvos muziejų 
asociacija (LMA) išplatino kreipimąsi 

į Ukrainos visuomenę ir muziejų bendruo-
menes reikšdama moralinį palaikymą ir 
įvardydama karo pradžią kaip „baisiausią 
dieną ne tik Ukrainai, bet ir visam laisvam, 
demokratiniam pasauliui“. Kreipimesi LMA 
pabrėžė kaip įmanoma labiau prisidėsianti 
išsaugant Ukrainos kultūros vertybes ir pa-
gelbės tiems, kurie dėl karo veiksmų būtų 
priversti palikti tėvynę.

LMA skatino kiekvieną Lietuvos muzie-
jų imtis veiksmų, aiškiai išreiškiančių pozici-
ją ir palaikymą Ukrainai, tam naudojant ne 
tik verbalines, bet ir vizualines priemones, 
o viešinamą aktualų turinį išversti į rusų, 
anglų ir kitas kalbas. Didžioji dalis Lietuvos 
žmonių ir įstaigų ėmėsi tai daryti sociali-
niuose tinkluose, o mūsų šalies universite-
tai, valstybinės institucijos, tarp jų ir kul-
tūrinės įstaigos, ant pastatų kėlė Ukrainos 
vėliavą ar apšvietė juos vėliavos spalvomis. 

LMA kvietė šalies muziejus užtikrinti 
nemokamą lankymą ir paslaugų suteiki-
mą nuo karo bėgantiems ukrainiečiams, o 
kultūriniuose renginiuose dalyvaujantiems 
priminti, kad Rusijos pradėtas karas prieš 

Ukrainą – tai karas prieš visą civilizuotą pa-
saulį, laisvę ir tiesą. 

Pirmajai karo savaitei dar nepraėjus, LMA 
ir ICOM Lietuva išplatino oficialų laišką re-
giono šalių muziejų organizacijų atstovams 
ir Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) bei 
Europos muziejų organizacijų tinklo (NEMO) 
vadovybėms, ragindami sustabdyti visų Ru-
sijoje ir Baltarusijoje veikiančių muziejų na-
rystę tarptautinėse muziejų organizacijose 
neribotam laikui, nebent jie išreikštų aiškiai 
poziciją prieš savo vyriausybių veiksmus.

Na, o vienas pirmųjų į įvykius Ukrainoje –  
parodos formatu – sureagavo Vytauto Di-
džiojo karo muziejus. Čia pristatytas kryžius 
„Už Jūsų ir Mūsų laisvę“, pagamintas iš fron-
te surinktų minų skeveldrų, tūtų ir kito karo 
metalo, kuris sėjo mirtį; taip pat visuomeni-
ninko Jono Ohmano tiesiai iš fronto į muzie-
jų parvežtos vėliavos, antsiuvai, uniformos, 
ekipuotė. 

Bendro empatijos jausmo svarba

Lietuvos muziejų bendruomenė į Ru-
sijos pradėtą karą Ukrainoje reagavo 

greitai, vieningai ir aktyviai. Visus Lietuvoje 
esančius nacionalinius muziejus karo pabė-
gėliai iš Ukrainos galėjo aplankyti nemoka-

mai. Reaguota lanksčiai: muziejai siūlė ne tik 
savas edukacines paslaugas, bet ir kvietė pa-
čius ukrainiečius vesti kūrybines dirbtuves, 
prisijungti prie įvairių projektų, skatinančių 
bendrumą, susitelkimą, palaikymą, abipusį 
kultūrinį pažinimą. 

Kalbėdamas su naujienų portalu delfi.lt 
LMA valdybos pirmininkas Marius Pečiulis 
teigė, kad „muziejai stengiasi rodyti kultūros 
lyderystę visose situacijose, kad ir pačiose 
sudėtingiausiose, – kultūra tampa tuo į priekį 
stumiančiu veiksniu. Noras padėti, bendras 
empatijos jausmas – tikrai žavi. Stengiamės 
ne tik sausai pateikti faktus, bet ir pritaikyti 
maršrutus, tekstus išversti į ukrainiečių kal-
bą. Ekskursijų vadovai mokosi ukrainiečių 
kalbą... Visa tai džiugina.“

Karui neslopstant, balandžio 7 d. Lie-
tuvos nacionalinis dailės muziejus (LNDM) 
ėmėsi iniciatyvos rinkti paramą, už kurią ga-
lima būtų nupirkti įvairių priemonių, reika-
lingų apsaugoti Ukrainos muziejų vertybes. 
Specialiai tam muziejus rengė išskirtines 
ekskursijas, atvėrė retai rodomus senojo ar-
senalo rūsius, surengė Ukrainos menininkų 

Sofijos Atlantovos ir Oleksandro Klimenko iš 
Ukrainos parodą „Ikonos ant šovinių dėžių“. 
Balandžio pabaigoje socialinio tinklo Face-
book paskyroje šio muziejaus direktorius  
dr. Arūnas Gelūnas pranešė, kad žmonės 
suaukojo per 5 tūkst. eurų. Už juos nupirkta 
meno vertybių apsaugojimui skirtų medžia-
gų. Parama iškeliavo į Ukrainos nacionalinį 
dailės muziejų.

Valdovų rūmų muziejus vasario viduryje 
atidarė parodą „Baroko skulptūros mistika: 
Johanas Georgas Pinzelis ir kiti XVIII a. Lvivo 
meistrai“. Eksponatai šiai parodai iš Ukrainos 
atvežti likus dviems savaitėms iki praside-
dant karui. Planuota, kad paroda veiks iki ge-
gužės 22 d., tačiau karo veiksmams tebesitę-
siant, muziejus paskelbė, kad su kolegomis 
Ukrainoje nuspręsta parodą pratęsti ir kurį 
laiką skulptūrų negrąžinti, taip jas apsau-
gant nuo galimo pavojaus. Valdovų rūmų 
muziejus pabrėžė, kad nuo pirmųjų karo 
dienų bendrauja su eksponatus slepiančiais, 
šalies vertybes saugančiais Ukrainos muzie-
jininkais ir remia ukrainiečius asmeninėmis 
lėšomis, rengia labdaros koncertus.

Dėl Rusijos pradėto karo Ukrainoje parodoje pristatytos skulptūros  
Lietuvoje liko ilgesniam laikui. M. Kaminsko nuotr.
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ukrainiečius parėmė ir Lietuvos nacionali-
nio muziejaus (LNM) darbuotojų profesinė 
sąjunga. Šis muziejus (kartu su Lietuvos jūrų 
muziejumi ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikš-
tystės valdovų rūmais) pateko tarp labiau-
siai ukrainiečių lankomų muziejų Lietuvoje. 
Kultūros ministerijos duomenimis, jai paval-
džius nacionalinius ir respublikinius muzie-
jus nuo kovo iki gegužės mėnesio iš viso ap-
lankė 43 723 ukrainiečiai. 

Pasak LNM direktorės dr. Rūtos Kačkutės, 
per tris mėnesius vienuolikoje muziejaus pa-
dalinių nemokamai apsilankė 13 000 Ukrai-
nos piliečių: „Muziejus ukrainiečių šeimoms 
rengia teminius edukacinius užsiėmimus ir 
ekskursijas. Kartu su „Kūrybinėmis jungti-
mis“ pradėjome iniciatyvą „LABAS = ПРИВІТ“, 
skirtą Vilniuje laikinai prieglobstį radusiems 
Ukrainos kultūros lauko atstovams. Šia ini-
ciatyva siekiame ne tik juos suburti, bet ir 
įgalinti veikti bei padėti savo tautiečiams in-
tegruotis į vietos bendruomenes per kultūri-
nes veiklas.“

Tai tik nedidelė apžvalga viso to, kaip 
Lietuvos muziejai reagavo į Rusijos pradėtą 
karą prieš Ukrainą. Tačiau mūsų šalies kul-
tūrinių institucijų vertybinė pozicija buvo 

matoma ir labai aiški nuo pat pradžių. Tai liu-
dija balandžio 15 d. Lvive, prie nacionalinės 
Boryso Voznyckio dailės galerijos, Potockių 
rūmų, iškelta Lietuvos vėliava. Muziejaus 
vadovas dr. Tarasas Vozniakas rašė, kad svar-
biausių Ukrainą palaikančių valstybių vėlia-
vos – muziejininkų padėkos ženklas: „Esame 
dėkingi mūsų sąjungininkėms, Didžiajai Bri-
tanijai, Australijai, Kanadai, Lietuvai, Lenki-
jai ir Jungtinėms Valstijoms, padedančioms 
Ukrainai šiomis sunkiomis dienomis. Iškeltos 
Jūsų vėliavos – kukli mūsų padėka.“               ■

Išreikšdamas palaikymą Lietuvos nacionalinis muziejus Naujojo arsenalo  
padalinį apšvietė Ukrainos vėliavos spalvomis. S. Samsono nuotr., LNM.

Pasitarus su kolegomis Ukrainoje buvo nutarta 
pratęsti parodą ir barokines skulptūras pasaugoti 

Lietuvoje.  M. Kaminsko nuotr.

Paaiškėjo, kaip atrodys kitąmet  
Gedimino kalno papėdėje  
įsikursiantis paviljonas
Arminas ŠILEIKIS

Kitąmet sostinėje atsivers nauja ekspozicinė erdvė – pavil-
jonas „Vilnius prieš 200 metų“. Po Lietuvos nacionalinio 

muziejaus ir Architektūros fondo surengto atviro konkurso 
jau žinoma, kaip atrodys 2023 metais vilniečius ir miesto sve-
čius Gedimino kalno papėdėje sutelksianti vieta. Galimybę 
įgyvendinti savo architektūrinę idėją laimėjo kūrėjų duetas – 
architektai Dalia Puodžiūtė ir Julius Seniūnas.

Lietuvos nacionalinis muziejus Vilniaus 
700 metų jubiliejui dovanos pavil-

joną, kuriame lankytojų lauks pažintis su  
XIX amžiaus vilniečiais ir miestu, kuriame jie 
gyveno. Čia bus eksponuojamas šiuo metu 
pagal unikalią ir anksčiau niekur nepubli-
kuotą archyvinę medžiagą muziejaus kuria-
mas Vilniaus senamiesčio maketas. Siekda-
mas surasti geriausią vizualinį sprendimą 
muziejus surengė atvirą konkursą ir iš archi-
tektų bei tarpdisciplininių komandų sulaukė 
šešių projektų, kuriuose siūlyta, kaip turėtų 
atrodyti paviljonas. 

„Visi siūlyti projektai labai stiprūs. Idė-
jos gaivios, šviežios, todėl net ir galutiniame 
etape, kuriame dalyvavo trys iš šešių projek-
tų, buvo nelengva pasirinkti nugalėtoją. Aki-
vaizdu, kad jauni ir kūrybingi autoriai ieškojo 
būdų, kaip būsimą paviljoną paversti ne tik 
statiniu, bet vieta susitikti, atrasti, pažinti. Ir 
čia išsiskyrė projektas „Atlasas“, kurio auto-
riai paviljoną mato kaip informacinį, archi-
tektūrinį ir socialinį tinklą, o juk būtent iš to 
susideda ir pats miestas. Autorių sumany-
mas atliepia muziejaus projekto idėją, kurią 
visuomenei planuojame pristatyti kitų metų 

pavasarį“, – teigia Lietuvos nacionalinio mu-
ziejaus vadovė dr. Rūta Kačkutė. 

D. Puodžiūtės ir J. Seniūno pasiūlyta 
paviljono idėja, pačių sumanytojų žodžiais 
tariant, tarsi atlasas įkurdina įvairialypę bū-
simą ekspoziciją ir architektūrinėmis prie-
monėmis ją sujungia į vieną visumą. 

„Dominuojančiu tašku, žinoma, pasirin-
kome XIX a. Vilniaus maketo eksponavimo 

7

Lietuvos nacionalinis muziejus Vilniaus 700 metų 
jubiliejui dovanos paviljoną, kuriame pristatys XIX a. 

sostinės maketą. Projekto „Atlasas“ vizualizacija.
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vietą, kuri, panaudojant įvairias architektū-
rines detales, perauga į atvirą tinklą, aprė-
piantį jau ne tik pačias ekspozicijos erdves, 
bet ir kur kas daugiau – skirtingus unikalios 
Gedimino kalno papėdės parko elementus, 
o kartu ir miestiečius, ir miesto svečius. Sie-
kiame, kad tai būtų ne tik paviljonas mieste, 
tačiau ir miestas paviljone“, – sako idėjos au-
toriai. 

Atvirą ekspozicinės erdvės-paviljono 
„Vilnius prieš 200 metų“ idėjų konkursą mu-
ziejus organizavo kartu su Architektūros 
fondu, paskatinusiu dalyvauti bendruome-
nės narius ir prisidėjusiu renkant geriausią 
projektą. 

„Šiuo atviru konkursu siekėme sukurti 
paskatą architektams parodyti savo kūrybi-
nį potencialą. Konkursą laimėjęs pasiūlymas 
yra drąsus, šventiškas, taip pat ir gerai ap-
galvotas, tvariais principais kuriamas pavil-
jonas. Tikime, kad šis projektas prisidės prie 
muziejaus sumanyto pasakojimo kūrimo: 
kviesdamas į esamą erdvę pažvelgti kitu ra-
kursu, paskatins aktyviau įsivaizduoti, kokie 
pokyčiai Vilniaus mieste įvyko per paskuti-
nius du šimtus metų“, – teigia Architektūros 

fondo direktorius Martynas Germanavičius. 
Galutiniame etape savo idėjas pristatė 

ir autoriniais atlygiais buvo įvertinti Tomas 
Valentinaitis (projektas „Paviljonas“, už lako-
niškumą, pragmatiškumą ir šiuolaikišką ma-
terialaus ir virtualaus turinio supynimą) bei 
Artūro Čertovo, Aleksandro Čebotariovo ir 
Lauros Kuršvietytės (projektas „Paviljonas“, 
už daugiasluoksnių ir estetiškų patirčių vie-
tą) komanda.

Trumpai apie projektą

Paviljonas Gedimino kalno papėdė-
je bus atidarytas 2023 m. pavasarį. 

Iki tol Lietuvos nacionalinis muziejus kartu 
su projekto partneriais kvies diskutuoti Vil-
niaus miesto praeities, dabarties ir ateities 
temomis, dalyvauti įvairiuose renginiuose 
bei iniciatyvose. Tikimasi, jog paviljonas taps 
unikalia susitikimų vieta, kuri leis patirti Vil-
nių tokį, koks jis buvo XIX a., ir taip sustiprinti 
ryšį su šiuo miestu.

Projektas yra Vilniaus 700 metų jubilie-
jaus programos dalis. Daugiau apie progra-
mą skaitykite www.700vilnius.lt.                    ■ 

Architektų Dalios Puodžiūtės ir Juliaus Seniūno  
projektas „Atlasas“ buvo išrinktas konkurso  
nugalėtoju. Projekto „Atlasas“ vizualizacija.

„Siekiame, kad tai būtų ne tik paviljonas mieste, 
tačiau ir miestas paviljone“, – sako projekto autoriai. 

Projekto „Atlasas“ vizualizacija.
Karys turi ne tik mokėti kautis,  
bet ir pažinti istoriją bei kultūrą
Monika PETRULIENĖ

Nacionaliniame muziejuje Lietuvos Didžiosios Kuni-
gaikštystės valdovų rūmuose Lietuvos kariuomenės va-

das gen. ltn. Valdemaras Rupšys ir muziejaus direktorius  
dr. Vydas Dolinskas pasirašė abiejų valstybės institucijų stra-
teginio bendradarbiavimo sutartį. 

Pasirašytu dokumentu abi sutarties ša-
lys įsipareigoja skleisti ir stiprinti ben-

dras Lietuvos kariuomenės ir Valdovų rūmų 
muziejaus istorijos ir kultūros vertybes, ak-
tualinti Lietuvos valstybės ir kariuomenės is-
toriją, stiprinti visuomenės istorinę atmintį, 
ugdyti pilietiškumą ir patriotizmą, tam reng-
ti bendrus projektus ir renginius, skatinti Lie-
tuvos karius ir NATO sąjungininkus lankytis 
Valdovų rūmų muziejuje.

„Šiandien lankantis Valdovų rūmų mu-
ziejuje džiugu, kad laiku buvo priimtas ryž-
tingas sprendimas, nulėmęs šių istorinių 
Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų atkūri-
mą. Dabar jau visa Lietuva gali susipažinti su 
muziejaus vertingais eksponatais, o Lietuvos 
kariuomenė čia kviečia apsilankyti savo ko-
legas iš NATO. Būtent šiame muziejuje ga-

lima ne tik išgirsti, bet ir pamatyti, kas mes 
esame, kokia tikroji Lietuvos, Europos vals-
tybės, istorija. Dėkui muziejininkams už jūsų 
entuziazmą“, – sakė Lietuvos kariuomenės 
vadas gen. ltn. V. Rupšys pasibaigus sutarties 
pasirašymo ceremonijai. 

Muziejaus direktorius dr. V. Dolinskas pa-
žymėjo, kad Lietuvos kariuomenė – vienas 
pirmųjų strateginių Valdovų rūmų muzie-
jaus partnerių. Pirmoji bendradarbiavimo 
sutartis buvo pasirašyta dar 2010 metais. 
„Tikimės, kad toks bendradarbiavimas bus 
abipusiškai naudingas. Mūsų misija ir yra au-
klėti jaunimą, ugdyti visuomenės pilietišku-
mą, puoselėti istorinę atmintį. Taip pat labai 
svarbu, kad svečiai, atvykę į Lietuvą, pažintų 
jos senąją istoriją. Šių dienų kontekste svar-
bu priminti, kad būtent Valdovų rūmuose 

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai. V. Abramausko nuotr.
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Muziejus jau yra tapęs ir Lietuvos ka-
riuomenės, jos svečių iš Lietuvos ir užsienio 
kultūrinės bei pažintinės programos rengi-
nių vieta – Lietuvos kariai, kariuomenės sve-
čiai kviečiami pažinti Valdovų rūmus, juose 
esančias ekspozicijas bei parodas. Vien per 
praėjusius metus būta 2445 privalomosios 
karo tarnybos šauktinių ir statutinių parei-
gūnų apsilankymų. Muziejaus vadovo tei-
gimu, svarbu, kad jauni žmonės, pažindami 
Lietuvos istoriją, lavina ir estetikos, grožio 
suvokimą, susipažįsta su kultūros tradicijo-

mis. Lietuvos kariuomenės kari-
niai padaliniai su Valdovų rūmų 
muziejumi organizuoja Lietuvos 
valstybės istorinių įvykių minė-
jimus ir kariuomenės šventinius 
renginius. 

Lietuvos kariuomenė įsiparei-
goja leisti tiek Gedimino štabo 
bataliono Garbės sargybos kuo-
pos kariams su istorine unifor-
ma, tiek Lietuvos kariuomenės 
orkestrui dalyvauti muziejuje 
rengiamose iškilmingose cere-
monijose ar valstybinės reikšmės 
renginiuose, susijusiuose su Lie-
tuvos valstybės ir kariuomenės 
šventėmis, Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės ir Valdovų rūmų 
istorijos įsimintinomis datomis, 
taip sustiprinant karybos ir vals-
tybės istorinės raidos sąsajas. Abi 
institucijos sutarė keistis aktualia 
informacija, taip pat viešinti svar-
biausius savo rengiamus projek-
tus ir renginius oficialiose inter-
neto svetainėse.

Pasirašius sutartį Valdovų 
rūmų muziejaus direktorius dr. V. 
Dolinskas svečius pakvietė apžiū-
rėti tarptautinę parodą „Baroko 
skulptūros mistika: Johanas Ge-
orgas Pinzelis ir kiti XVIII a. Lvivo 

meistrai“, kurioje pristatomas šiandienės Va-
karų Ukrainos teritorijoje (istoriniame Haliče 
ir gretimose žemėse) susiformavęs, suklestė-
jęs ir paplitęs labai savitas, unikalus Europos 
meno istorijoje vėlyvojo Baroko skulptūros 
fenomenas. Lietuvos kariuomenės vadas 
gen. ltn. V. Rupšys taip pat susipažino su ne-
seniai muziejaus mecenato dr. Prano Kiznio 
dovanota italų tapybos kolekcija, domėjosi 
itin retų, ankstyvųjų Ukrainos valstybės or-
dinų paroda iš žurnalisto Viliaus Kavaliausko 
kolekcijos.                                                                   ■ 

Gen. ltn. Valdemaras Rupšys prie parodos eksponato, skirto  
lankytojams turintiems regėjimo negalią. V. Abramausko nuotr.

Gen. ltn. Valdemaras Rupšys Valdovų rūmuose
 V. Abramausko nuotr.

net kelis šimtus metų sprendėsi ir Ukrainos 
likimas. Šitų rūmų Maskva ir šiandien neken-
čia“, – apie bendradarbiavimą su Lietuvos 
kariuomene kalbėjo muziejaus direktorius. 

Pratęsdamas muziejaus šeimininko min-
tį, Lietuvos kariuomenės vadas gen. ltn. 
V. Rupšys pastebėjo, kad „šių rūmų istorija 
simboliškai atspindi pastarųjų dienų tarp-
tautinius įvykius. Kai matome, ką daro mūsų 
ilgaamžis priešas Ukrainoje, tai Valdovų rū-
muose pasakojama Lietuvos Didžiosios Ku-
nigaikštystės istorija kaip aidu atliepia nū-
dieną – kažkada Valdovų rūmų dėl maskolių 
antpuolių buvo nelikę. Mes juos atstatėme, 
taigi labai svarbu, kad išliktume vieninga 
tauta, pasirengusi atgrasyti priešą ir neleisti 
tam pasikartoti. Kariauti jau yra kraštutinis 
sprendimas, bet mūsų ryžtas ir tinkamas 
pasirengimas gintis turi atgrasyti priešą. 
Lietuvos kariams būtina ne tik mokytis karo 
taktikos, bet ir apsilankius muziejuje pažin-
ti savo valstybės gilias kultūrines ištakas.  

Čia akivaizdžiai matosi, kokioje geopolitinė-
je situacijoje mes buvome ir esame, ir ma-
nau, kad Valdovų rūmų muziejaus vaidmuo 
ateityje tik didės“, – teigė gen. ltn. V. Rupšys.

Valdovų rūmų muziejaus nuolatinėse 
ekspozicijose ir laikinose teminėse parodose 
nuolat pristatoma Lietuvos karybos istorija 
bei jos sąsajos su Lietuvos valstybingumo 
raida, akcentuojamos šlovingos Lietuvos Di-
džiosios Kunigaikštystės kariuomenės per-
galės bei primenami garsiausių karo vadų 
vardai, rodomi svarbiausi karybos artefak-
tai, atskleidžiami karybos paveldo bendrieji 
ir unikalūs bruožai europiniame kontekste. 
Muziejuje įrengta ne tik istorinės ginkluotės 
(arsenalo) teminė ekspozicija, bet ir atkur-
tuose interjeruose karybos bei kariuomenės 
temai skirta reprezentacinė salė. Karybos 
istorija ir paveldas ryškiai atsispindi ir mu-
ziejaus leidiniuose, edukacinėje, kultūrinėje, 
mokslinėje veikloje.

Valdovų rūmų direktorius dr. Vydas Dolinskas ir Lietuvos kariuomenės vadas gen. ltn. Valdemaras Rupšys 
pasirašo bendradarbiavimo sutartį. V. Abramausko nuotr.
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paveldas ir jo sklaida muziejuose“ yra itin ak-
tuali dabarties geopolitiniame lauke ir svar-
bi visiems muziejams, nepriklausomai nuo 
jų statuso ar kolekcijų dydžio bei sudėties, 
siekiant glaudesnio santykio su visuomene. 
Todėl labai džiaugiamės, kad prie Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos muziejininkų turėjo gali-
mybę prisijungti ir kolegos iš Ukrainos mu-
ziejų. Muziejų vaidmens ir jų galimybių su-
vokimas nepatogaus paveldo kontekste yra 
itin svarbi diskusijų, kurios, kaip parodė šių 
metų Baltijos muzeologijos mokykla, dažnu 
atveju nėra lengvos, tačiau būtinos, tema“, –  
pristatė Lietuvos Respublikos kultūros mi-
nisterijos Atminties institucijų politikos gru-
pės patarėja Vaiva Lankelienė.

Septynias dienas trukusius Baltijos muze-
ologijos mokyklos mokymus vedė etnologė 
dr. Kathrin Pabst (Norvegija), šiuo metu dir-
banti Mokslinio skyriaus vadove Vest-Agder 
muziejuje, esančiame Kristiansande. Lektorė 
šiuo metu taip pat vadovauja tarptautiniam, 
septyniose Europos šalyse įgyvendinamam 
projektui „Identity on the Line“. Ji yra buvusi 

Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) Norve-
gijos nacionalinio komiteto pirmininkė bei 
valdybos narė, ženkliai prisidėjusi prie ICOM 
Norvegijos muziejų etikos kodekso rengimo, 
bei yra IC ETHICS pirmininkė.

Mokymus muziejininkams taip pat vedė 
lektorė dr. Kaja Širok (Slovėnija) – istori-
kė, Liublianos universiteto Menų fakulteto 
mokslinė bendradarbė, Slovėnijos nacionali-
nio šiuolaikinės istorijos muziejaus direktorė 
(2011–2021 m.), Tarptautinės muziejų tary-
bos (ICOM) Slovėnijos nacionalinio komiteto 
pirmininkė, ICOM ETHICS bei ICMEMO val-
dybos narė, Briuselio Europos istorijos namų 
akademinės tarybos narė (nuo 2019 m.).

Apie „nepatogų paveldą“

Pirmąją mokymų dieną dalyvius, atvy-
kusius į Telšius, pasveikino Žemaičių 

muziejaus „Alka“ direktorė Eva Stonkevičie-
nė. „Džiugu, kad šis tęstinis ir kasmet orga-
nizuojamas tarptautinio bendradarbiavimo 
projektas, derinant teorijos ir praktikos as-

Organizatorių teigimu, šiųmetė muzeologijos mokyklos tema aktuali dabarties geopolitiniame lauke  
ir svarbi visiems muziejams. L. Norvaišienės nuotr.

Baltijos muzeologijos mokykla:  
apie nepatogų paveldą ir jo  
sklaidą muziejuose
Donata KAZLAUSKIENĖ

Žemaičių muziejui „Alka“ šiemet teko atsakinga ir įpareigo-
janti užduotis – suorganizuoti 18-osios Baltijos muzeolo-

gijos mokyklos (BMS 2022) veiklą. Visą savaitę 35 specialis-
tai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Ukrainos muziejų mokėsi,  
diskutavo ir nagrinėjo „Nepatogaus paveldo ir jo sklaidos  
muziejuose“ temą. Muziejus mokymus organizavo kartu 
su Lietuvos, Latvijos ir Estijos kultūros ministerijomis bei  
Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) Lietuvos nacionaliniu 
komitetu.

Bendradarbiavimo pavyzdys

„Baltijos muzeologijos mokykla yra 
puikus trišalis Baltijos šalių kul-

tūros ministerijų bei muziejus vienijančių 
organizacijų bendradarbiavimo pavyzdys, 
kuris šiuo metu neturi analogų Europoje. 
Nuo 2004 m., kuomet Latvijos Respublikos 
kultūros ministerijos muziejus ku-
ruojantys kolegos Anita Jirgensone 
ir Janis Garjans pakvietė mus pri-
sijungti prie šios iniciatyvos, kas-
met suteikiama galimybė Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos muziejininkams, 
kartu su tarptautiniais muziejų sri-
ties ekspertais, dalintis savo žinio-
mis, patirtimi bei įžvalgomis. Balti-
jos muzeologijos mokyklos metu 
vykstantys teoriniai ir praktiniai 
užsiėmimai, naujos profesinės pa-
žintys dažnu atveju tampa ilgalai-
kiais muziejų bendradarbiavimo 
projektais. Vienas svarbiausių iššū-

kių, su kuriuo susiduria muziejai XXI a. – 
nuolat kintanti visuomenė, jos poreikiai ir 
lūkesčiai, kurie verčia muziejus ieškoti naujų 
veiklos formų ir modelių, tuo pačiu reaguo-
jant ir į nacionalinėje bei tarptautinėje er-
dvėje vykstančius ekonominius, socialinius 
bei kultūrinius procesus. Šių metų Baltijos 
muzeologijos mokyklos tema „Nepatogus 

Savaitę trukusius mokymus dalyviams vedė muziejininkės 
iš Norvegijos ir Slovėnijos, o patirtimi dalinosi ir kitų šalių 

specialistai.  L. Norvaišienės nuotr.
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pektus, padeda Baltijos šalių muziejinin-
kams tobulinti profesinius gebėjimus, ska-
tina kultūrinį bendradarbiavimą, siekiant 
Baltijos šalių muziejų profesinio tobulėjimo, 
modernėjimo ir atvirumo visuomenei, – kal-
bėjo E. Stonkevičienė ir padėkojo projektą 
finansavusioms ministerijoms bei Baltijos 
muzeologijos mokyklos Telšiuose rėmėjams –  
Telšių rajono savivaldybei ir AB „Žemaitijos 
pienas“. 

Darbingos savaitės atvy-
kusiems muziejų specialistams 
linkėjo ICOM Lietuva vadovė 
dr. Sigita Bagužaitė-Talačkienė, 
Lietuvos Respublikos kultūros 
ministerijos Atminties institu-
cijų politikos grupės vadovė 
dr. Rūta Pileckaitė-Vasylienė, 
Latvijos ir Estijos kultūros mi-
nisterijų atstovai, Telšių rajono 
savivaldybės meras Kęstutis 
Gusarovas.

Baltijos muzeologijos mo-
kykla prasidėjo konferencija, 
kurioje prelegentai (dr. Ka-
thrin Pabst, dr. Kaja Širok, dr. 
Rasa Antanavičiūtė, Neringa 
Latvytė, Kristīne Milere, Maija Meiere-Oša, 
Sirje Helme, Ene Kõresaar) iš skirtingų Bal-
tijos šalių skaitė pranešimus apie nepatogų 
paveldą. Savo patirtimi pasidalino ir karo są-
lygomis gyvenantys Ukrainos muziejų spe-
cialistai: Liana Komardenko, Daryna Sereda, 
Maryna Drobotyuk, Anastasiia Cheredny-
chenko ir Anastasiia Matselo.

Pažintis su apylinkėmis
 

„Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) 
Lietuvos nacionalinio komiteto var-

du norėčiau pasidžiaugti kad jau 18-ąjį kartą 
vykstanti Baltijos muzeologijos mokykla yra 
palaikoma entuziastų, bei tokios mokyklos 
reikalingumas suprantamas trijų Baltijos 

šalių vyriausybiniu lygiu. ICOM Lietuva ska-
tina ir prisideda prie muziejų profesionalų 
tarptautinio bendradarbiavimo bei gerosios 
praktikos dalijimosi. Šiais metais, kaip nie-
kad aktuali tema įrodė, kokie nelengvi iššū-
kiai gula ant atminties institucijų, siekiant 
pristatyti skaudžias istorines patirtis etiškai 
bei moraliai. Tenka tik pritarti šių metų lekto-
rių dr. Kathrin Pabst ir dr. Kaja Širok išsakytai 
minčiai, jog dabartis visgi formuoja praeitį ir 

kai kurie skaudūs istoriniai išgyvenimai gali 
būti atskleisti bei apžvelgti tik iš tam tikros 
laiko perspektyvos. To įrodymais tapo ir kole-
gių iš Ukrainos pastarųjų mėnesių gyvenimo 
patirties pristatymai“, – sakė dr. S. Bagužai-
tė-Talačkienė.

Savaitę trukusių mokymų metu muziejų 
specialistai ne tik diskutavo ir vykdė prakti-
nes užduotis, bet ir apsilankė „nepatogaus 
paveldo“ objektuose Telšių bei Plungės rajo-
nuose: surengtos išvykos į Šaltojo karo mu-
ziejų Plokštinėje bei Rainių Kančios koplyčią, 
kurioje kankinių tragediją papasakojo Žemai-
čių muziejaus „Alka“ ekskursijų vadovė Janina 
Bucevičė. Svečiams taip pat suorganizuota 
ekskursija po Telšių miestą su gide Ele Kaka-
nauskiene, aplankyti „Džiugo“ sūrio namai.   ■

Šiemet Baltijos muzeologijos mokykloje taip pat dalyvavo ir 
ukrainiečiai.  L Norvaišienės nuotr.

Metų muziejininko premija –  
Ritai Pauliukevičiūtei

Minint Tarptautinę muziejų dieną, jos išvakarėse - 
gegužės 16-ąją, Lietuvos muziejininkai būrėsi Bažny-

tinio paveldo muziejuje. Čia Vilniaus arkivyskupijos bažny-
tinių vertybių apskaitos ir restauravimo skyriaus vadovei ir  
vyriausiajai muziejaus rinkinių kuratorei Ritai Pauliukevičiū-
tei įteiktas Metų muziejininko apdovanojimas, kartu paminėta 
ir muziejininkų profesinė šventė.

Šiais metais 18-uoju Metų muzieji-
ninku pretendavo tapti 6 muziejų  

atstovai.  Lietuvos muziejų asociacijos  
(toliau – LMA) valdyba dauguma balsų nu-
sprendė, kad 2021 metų muziejininko var-
das bus suteiktas Ritai Pauliukevičiūtei už 
atsidavimą muziejininkystei, novatoriškumą, 
aktyvaus santykio su bendruomene kūrimą, 
patirties sklaidą, nuolatinį ekspozicijų nau-
jinimą ir populiarinimą, kruopštų ir profesi-
onalų darbą sakralinio paveldo išsaugojimo 
labui.

Rita Pauliukevičiūtė – išskirtinė muzie-
jininkė, prisidėjusi prie Vilniaus katedros 

požemių ekspozicijos formavimo, kuravusi 
17 parodų, koordinavusi ir organizavusi 14 
kitų kuratorių parodų, tarp jų ir 3 tarptauti-
nes kartu su Varšuvos karalių rūmais, Vavelio 
karalių rūmais, Gdansko archeologijos mu-
ziejumi, Florencijos Nacionaliniu Bargello 
muziejumi. Muziejininkų gretose R. Pauliu-
kevičiūtė geriausiai žinoma už Bažnytinio 
paveldo muziejaus koncepcijos sukūrimą –  
atkurtos Lietuvos istorijoje Bažnytinio pa-
veldo muziejus yra pirmasis, kuris, derinda-
mas bažnytinės teisės principus, valstybės 
keliamus reikalavimus ir visuomeninį inte-
resą, kaupia, restauruoja ir pristato ekspona-
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Metų muziejininko apdovanojimo akimirka. R. Kazlauskienės nuotr.



16 17

Be
nd

ra
da

rb
ia

vi
m

as

Be
nd

ra
da

rb
ia

vi
m

as

LIETUVOS MUZIEJAI 2022'1-2 LIETUVOS MUZIEJAI 2022'1-2

tus iš Vilniaus arkivyskupijos šventovių. Čia  
R. Pauliukevičiūtės pasiekimai nesibaigia – 
muziejininkė, anot kolegų, su įkvėpimu ir at-
sidavimu dalyvauja muziejinių programų kū-
rime, bendradarbiauja su kolegomis muzie-
jininkais, istorikais, menotyrininkais rengiant 
tarpinstitucines parodas, mokslinius bei edu-
kacinius leidinius, tyrimais prisideda prie jų 
turinio formavimo. 

Ryškus ir muziejininkės indėlis siekiant 
įtraukti skaitmenines technologijas į muzie-
jaus darbą: pradėjusi formuoti naujai atsida-
riusio muziejaus rinkinį, R. Pauliukevičiūtė 
inicijavo muziejaus prisijungimą prie projek-

to „Lietuvos integrali muziejų informacinė 
sistema“ (LIMIS), suformavo darbo metodus 
ir juos perdavė 2015 m. pačios suformuotam 
Bažnytinio paveldo muziejaus Skaitmeni-
nimo skyriui. Jos skaitmeninio turinio idė-
jos, pačios ir kolegų kurti edukaciniai filmu-
kai, maketuoti projektai ypač pasitarnavo  
COVID-19 pandemijos laikotarpiu, kuomet 
Bažnytinio paveldo muziejus visus lankyto-
jus galėjo pasiekti tik virtualiu būdu.

Metų muziejininko vardo nominacija ir 
premija įsteigta LMA 2004 m. ir skiriama vie-
nam, labiausiai pasižymėjusiam, šalies mu-
ziejininkui.                                                                        ■

2021 Metų muziejininkė - Vilniaus arkivyskupijos bažnytinių vertybių 
apskaitos ir restauravimo skyriaus vadovė ir vyriausioji  

rinkinių kuratorė Rita Pauliukevičiūtė
Nuotraukos autorė: Renata Kazlauskienė

Kvietė keliauti muziejų ir 
Čiurlionio keliais

Sausio 28–30 d. dalyvauti tarptautinė-
je turizmo parodoje ADVENTUR 2022 

Lietuvos muziejų asociaciją (LMA) paskatino 
renginio lankytojus pasitikusi tema – „Keliau-
kime kitaip, keliaukime įdomiai, keliaukime 
saugiai, keliaukime vėl!“ – bei noras vėl gyvai 
sutikti parodos lankytojus, keliautojus, kole-
gas ir kalbėti apie per pandemijos metus at-
sinaujinusias muziejų ir galerijų ekspozicijas, 
edukacines ir kultūrines veiklas.

Parodos lankytojams LMA jungtiniame 
parodos stende buvo pristatytos dvi sava-
rankiškos ir persipynusios kelionių Lietuvoje 
kryptys. Pirmoji – MUZIEJŲ LIETUVA – profe-
sionaliai sukurtais trumpais vaizdo siužetais 
pasakojo apie visą šalį sujungusį Lietuvos 
muziejų tinklą, juose sukauptą kultūros pa-
veldą, kvietė dalyvauti edukacinėse veiklose, 
prasmingai leisti laisvalaikį. Antroje kryptyje  – 
ČIURLIONIO LIETUVA – buvo pristatomas pir-
masis nacionalinis kultūros kelias – „Čiurlio-
nio kelias“. Jis tęsiasi 487 km ir susieja Varėną, 
Druskininkus, Vilnių, Kauną, Rietavą, Plungę 

ir Palangą, šiuose miestuose veikiančias na-
cionalines, valstybines bei savivaldybių kul-
tūros įstaigas, nevyriausybines organizacijas, 
kurios siūlo lankyti M. K. Čiurlionio gyvenimą 
ir kūrybą aktualizuojančius objektus, susipa-
žinti su dailininko ir kompozitoriaus atminties 
ženklais, dalyvauti specialiuose meno ir edu-
kacijos bei kultūros turizmo projektuose. 

LMA parodai ADVENTUR 2022 subūrė 
gausią muziejų ir „Čiurlionio kelio“ partnerių 
komandą: Alytaus kraštotyros, Gargždų kraš-
to, Lietuvos aviacijos, Lietuvos nacionalinis, 
Lietuvos jūrų, Literatūrinis A. Puškino, Mai-
ronio lietuvių literatūros, Muitinės, Neringos, 
Palangos kurorto, Rokiškio krašto, Šiaulių 
„Aušros“, Vytauto Didžiojo karo muziejai, An-
gelų muziejus-Anykščių menų centras, Euro-
pos parkas, Nacionalinis muziejus Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, 
Lietuvos nacionalinis dailės, Lietuvos švieti-
mo istorijos muziejai  ir BĮ M. K. Čiurlionio na-
mai.

Lietuvos muziejų asociacija tikisi, kad tarp-
tautinėje turizmo parodoje pristatomos kelio-
nių 2022 m. kryptys sudomino šalies keliauto-
jus ir paskatino keliauti saugiai ir prasmingai. 

Rasa AUGUTYTĖ 
Greta KATKEVIČIENĖ
Dr. Nelija KOSTINIENĖ  
Lolita VALUŽIENĖ

Lietuvos muziejų asociacija –  
aktyvi kultūrinių ir visuomeninių 
renginių dalyvė

Lietuvos muziejų asociacija (LMA) metų pradžioje dalyvavo 
svarbiausiose Vilniuje vykusiose mugėse – turizmo paro-

doje ADVENTUR, Vilniaus knygų mugėje bei švietimo inova-
cijų parodoje MOKYKLA.

Lietuvos muziejų asociacijos informacija
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Savarankiškai mugėje ir kultūrinėje pro-
gramoje dalyvavo A. Baranausko ir A. Vie-
nuolio-Žukausko memorialinis, Lietuvos 
jūrų, Lietuvos nacionalinis dailės, Lietuvos 
nacionalinis muziejai, Nacionalinis muziejus 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų 
rūmai ir Šiaulių „Aušros“ muziejus. Renginių 
už mugės ribų programoje dalyvavo Vytauto  
Kasiulio dailės muziejus su Antano Mončio 
iliustruotos Oskaro Milašiaus „Contes et fa-
bliaux de la vieille Lithuanie / Senosios Lie-
tuvos pasakos ir padavimai“ faksimilės ir Je-
an-Christophe’o Mončio knygos „Mon Père 
Ant / Mano Tėvas Antas“ paroda ir Kazio 
Varnelio namai-muziejus su Gražiausių 2020 
metų Čekijos knygų paroda.

Inovacijų parodoje – edukacinės  
muziejų naujienos

Kovo pabaigoje Lietuvos muziejų aso-
ciacija (LMA) sukvietė muziejus į par-

odų ir kongresų centrą „Litexpo“ kartu da-
lyvauti 11-oje švietimo inovacijų parodoje 
„MOKYKLA 2022“ ir pristatyti naujausias edu-
kacines paslaugas bei produktus jungtiniame 
stende „AKTUALŪS. BESIKEIČIANTYS. ARTIMI. 
Visada jūsų Lietuvos muziejai“.

Švietimo bendruomenei skirta paroda, 
nevykusi dėl pasaulinės pandemijos, sugrįžo 
po dvejų metų pertraukos ir iš karto atkreipė 
dėmesį į mokymo(si) proceso pokyčius tema 
„Pasaulis keičiasi. O tu?“. Į šią parodos temą 
įsilieja Lietuvos muziejai, kurie pandeminiu 
laikotarpiu sėkmingai keitė savo teikiamų 
paslaugų specifiką ir rado naujų būdų tapti 
ugdymo proceso dalimi, jungiančia mokyto-
jus ir mokinius.

Parodoje lankytojai išvydo sėkmingas 
nuo pandemijos pradžios 2020 m. muzie-
jų sukurtas edukacines priemones, skirtas 
ugdymo procesui. Naudojantis jomis ino-
vatyviai pristatomas saugomas paveldas 
norintiems ugdyti įvairių mokomųjų dalykų 

kompetencijas muziejuje. 
Parodoje LMA Jungtiniame stende da-

lyvavo Lietuvos nacionalinis muziejus, Lie-
tuvos nacionalinis dailės muziejus su pa-
daliniais Vilniuje, Klaipėdoje ir Palangoje, 
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus 
su padaliniais Kaune, Nacionalinis muziejus 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų 
rūmai, Maironio lietuvių literatūros, Lietuvos 
aviacijos, Trakų istorijos, Lietuvos liaudies 
buities, Kernavės archeologinės vietovės, 
Lietuvos energetikos ir technikos, Literatū-
rinis A. Puškino ir Muitinės muziejai, Pasva-
lio, Prienų, Kelmės, Gargždų krašto muziejai, 
Utenos kraštotyros muziejus, Vilniaus mu-
ziejus, Žemaičių muziejus „Alka“ ir Tauragės 
krašto muziejus „Santaka“. Atskiruose pa-
rodos stenduose savo edukacines veiklas ir 
priemones pristatė Lietuvos jūrų ir Kauno 
miesto muziejai.

LMA veiklą 11-oje švietimo ir inovacijų 
parodoje MOKYKLA 2022, taip pat 22-oje 
Tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje ir tarp-
tautinėje turizmo parodoje ADVENTUR 2022 
finansavo Lietuvos kultūros taryba.                  ■

Inovacijų parodoje, Lietuvos muziejų asociacijos  
stende, lankytojai išbandė naujausias 

muziejuose panaudojamas technologijas.  
LMA archyvo nuotr.

Atviri, inovatyvus, įtraukiantys,  
įkvepiantys

Vasario 24–27 d. LMA dešimtą kartą 
dalyvavo tarptautinėje Vilniaus kny-

gų mugėje. Tradiciškai įsikūrę jungtiniame 
stende 3.10 (Litexpo 3 parodų salė) Lietu-
vos muziejai išsiilgtiems mugės lankytojams 
parengė populiariausių ir naujausių leidinių 
ekspoziciją, interaktyvius aktualiausių leidi-
nių pristatymus, atnaujintą informaciją apie 
naujausias edukacines ir kultūrines veiklas.

Šiemetinė Vilniaus knygų mugės tema 
„Vaizdas kaip tekstas“ paakino muziejų vei-
klą stende pristatyti nuotaikingomis nuo-
traukomis, iliustruojančiomis esmines jų vei-
klos charakteristikas – ATVIRI, INOVATYVŪS, 
ĮTRAUKIANTYS, ĮKVEPIANTYS. Jungtiniame 
LMA stende prisistatė: Alytaus kraštotyros, 
Bažnytinio paveldo, Kauno miesto, Kauno 
IX forto, Lietuvos aviacijos, Lietuvos liaudies 
buities, Lietuvos švietimo istorijos, Lietuvos 
teatro, muzikos ir kino, Literatūrinis A. Puš-
kino, Maironio lietuvių literatūros, Marijam-
polės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus, 
Mažosios Lietuvos istorijos, Nacionalinis M. 
K. Čiurlionio dailės, Neringos, Rietavo Ogins-
kių kultūros istorijos, Rokiškio krašto, Šilutės 
Hugo Šojaus, Žaislų, Utenos kraštotyros mu-
ziejai, Angelų muziejus-Sakrali-
nio meno centras, Biržų krašto 
muziejus „Sėla“, VŠĮ Molėtų kraš-
to muziejus ir Žemaičių muzie-
jus „Alka“.

LMA stende nuolat vyko lei-
dinių pristatymai. Pirmąją mu-
gės dieną buvo pristatytos ke-
turios naujos muziejų išleistos 
knygos: „IX fortas: nuo įtvirtini-
mo iki muziejaus (Kauno IX forto 
muziejus), Juliaus Kaupo „Dakta-
ras Kripštukas pragare. Pasakos 
iš „Žiburėlio“ (Mažosios Lietu-
vos istorijos muziejus), „Grafai 

de Šuazel-Gufje: Plateliai-Papilys“ (Biržų 
krašto muziejus „Sėla“), Remigijaus Vilkaičio 
„Vladas Sipaitis. Dienoraščiai, prisiminimai, 
laiškai“ (Lietuvos teatro, muzikos ir kino 
muziejus). Vasario 25 d. knygų mylėtojams 
buvo pateiktos dar 4 knygos: „Burtikės“ (Ši-
lutės Hugo Šojaus muziejus), „Dzūkų divo-
nai“ ir „Šalom, Alytau!“ (Alytaus kraštotyros 
muziejus), „Rietavas. Oginskių rezidencijos 
pažintiniai maršrutai“ (Rietavo Oginskių kul-
tūros istorijos muziejus). O vasario 26 d. įvy-
ko dar dviejų leidinių pristatymai: „Kaunas 
Stanislovo Lukošiaus žvilgsniu: pasivaikščio-
jimas po pradingusį miestą“ (Kauno miesto 
muziejus) ir „Markučių dvaro sodybos medi-
nio gyvenamojo namo statybos istorija“ (Li-
teratūrinis A. Puškino muziejus).

Kultūrinėje programoje aktualiausių 
muziejų leidinių pristatymai vyko ir kitose 
mugės erdvėse: renginio „Nacionalinio M. 
K. Čiurlionio dailės muziejaus lobynas lei-
diniuose“ metu buvo pristatyti net du mu-
ziejaus leidiniai, kurių sudarytojos Aldona 
Snitkuvienė, Nijolė Tumėnienė, Aušra Va-
siliauskienė, Genovaitė Vertelkaitė-Bartu-
lienė; Vido Poškaus ir Mindaugo Skudučio 
knyga „Videniškiai: kunigaikščių Giedraičių 
žemės beieškant“ (VšĮ „Molėtų krašto muzie-
jus“) savo skaitytojų laukė vasario 27 d. už 
jungtinio muziejų stendo ribų.

LMA archyvo nuotr.
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jos Rinkinių mokslinio tyrimo sekcijos vado-
ve išrinkta dabar jau šviesios atminties iškili 
Lietuvos archeologė, muziejininkė, pedago-
gė, Šiaulių universiteto docentė dr. Birutė 
Salatkienė (1951–2018). Jos vadovaujama 
sekcija 1998 m. Rokiškio krašto muziejuje su-
organizavo pirmąją mokslinę konferenciją ir 
padėjo pamatus leidiniui „Lietuvos muziejų 
rinkiniai“. Ši konferencija parodė, kad Lietu-
va yra kupina muziejininkų, norinčių dalintis 
savo moksliniais tyrimais ir sužinoti apie kitų 
muziejininkų tyrinėjimus.

Sėkminga pradžia konferenciją pavertė 
kasmetiniu renginiu, kiekvienais metais jo 
vieta parenkant muziejų, kuris geriausiai at-
spindi tų metų konferencijos temą.

Svarbu paminėti ir po Birutės Salatkienės 
dirbusius Rinkinių mokslinio tyrimo sekcijos 
vadovus – taip pat jau šviesios atminties 
Romutį Navardauską Palaimą, sekcijai vado-
vavusį 2003–2007 m., Virginiją Šiukščienę, 
Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktoriaus pa-
vaduotoją (2008–2012), Dalių Avižinį, Valdo-
vų rūmų muziejaus Rinkinių skyriaus vedėją 
(2013–2015), dr. Jolantą Skurdauskienę, Že-
maičių dailės muziejaus direktoriaus pava-
duotoją, nuo 2019 iki dabar vadovaujančią 
sekcijai. Tik nepertraukiamo Rinkinių moks-

linio tyrimo sekcijos darbo dėka muzieji-
ninkai dabar gali rinktis į jubiliejinę, XXV-ąją 
konferenciją ir dvidešimt penktąjį kartą da-
lintis savo mokslinių tyrinėjimų rezultatais 
su kitais dalyviais ir klausytojais.

LMA RMTS XXV konferenciją stebėti ga-
lima buvo ir per nuotolį – Lietuvos liaudies 
buities muziejaus arba Lietuvos muziejų 
asociacijos facebook profiliuose. 

Lietuvos muziejų asociacijos konferenci-
ją ir leidinį finansavo Lietuvos kultūros taryba.

Konferencijos partneriai: Lietuvos liau-
dies buities muziejus ir Neringos muziejai.  ■

Konferencijoje pranešimus skaitė Lietuvos ir užsienio 
muziejininkai. LMA archyvo nuotr. 

Lietuvos muziejų asociacijos konferencija vyko  
Liaudies buities muziejuje. LMA archyvo nuotr.

Lietuvos muziejininkai rinkosi į  
jubiliejinę mokslinę konferenciją
Dr. Jolanta SKURDAUSKIENĖ
Greta KATKEVIČIENĖ

Balandžio 28–29 dienomis Lietuvos 
liaudies buities muziejuje įvyko jau 

XXV Lietuvos muziejų asociacijos (LMA) Rinki-
nių mokslinio tyrimo sekcijos (RMTS) rengia-
ma mokslinė konferencija. Šių metų tema – 
„Lietuvos muziejų etnografijos rinkiniai glo-
balaus pasaulio akistatoje“.

Dvi dienas muziejininkai, etnografai ir 
visi besidomintys etninės kultūros paveldu 
klausėsi 23 atstovų pranešimų iš Lietuvos ir 
užsienio muziejų. Konferencijos pranešimai 
buvo suskirstyti į 6 sesijas, kuriose patirtimi 
dalijosi:
• I sesijoje tema „Etnografijos muziejai už-

sienyje“ – prof. dr. Hans Piena (Nyderlan-
dų muziejus po atviru dangumi), Rasmus 
Kask (Estijos muziejus po atviru dangu-
mi), dr. Auksuolė Čepaitienė (Lietuvos 
istorijos institutas);

• II sesijoje tema „Etnografijos rinkinių ty-
rimai I“ – Ona Gaidamavičiūtė (Lietuvos 
nacionalinis muziejus), Dalia Bernotai-
tė-Beliauskienė (Lietuvos nacionalinis 
dailės muziejus), Regina Adomaitienė 
(Kėdainių krašto muziejus);

• III sesijoje tema „Etnografijos rinkinių 
tyrimai II“ – Rasa Žumbakienė (Lietuvos 
liaudies buities muziejus), Vilma Vilūnai-
tė (Lietuvos teatro, muzikos ir kino mu-
ziejus), Janina Armonaitė (Lietuvos tea-
tro, muzikos ir kino muziejus);

• IV sesijoje tema „Etnografijos muziejų kū-
rėjai“ – dr. Elvyda Lazauskaitė (Lietuvos 
nacionalinis muziejus), Vida Rimkuvienė 
(Žemaičių muziejus „Alka“), Aušra Jonu-
šytė (Kupiškio etnografijos muziejus), 
Svaja Vinskaitė (Prienų krašto muziejus);

• V sesijoje tema „Etninės tapatybės paieš-
kos ir eksponavimo klausimai“ – dr. Rasa 
Bertašiūtė (Lietuvos liaudies buities mu-
ziejus), dr. Aušra Žemyna Kavaliauskienė 
(Mažosios Lietuvos istorijos muziejus), 
Lina Vapsevičienė (Raseinių krašto istori-
jos muziejus), Asta Bartkevičiūtė (Šilutės 
Hugo Šojaus muziejus), dr. Aušra Jaku-
belskienė (Biržų krašto muziejus „Sėla“);

• VI sesijoje tema „Eksponato byla“ – dr. 
Eligijus Juvencijus Morkūnas (Lietuvos 
liaudies buities muziejus), Bronislava Ju-
knevičienė (Utenos kraštotyros muzie-
jus), Laima Janina Vedrickienė (Lietuvos 
nacionalinio dailės muziejaus Prano Gu-
dyno restauravimo centras), Živilė Pai-
pulaitė (Lietuvos nacionalinis muziejus), 
Elena Sakalė (Akmenės krašto muziejaus 
padalinys Simono Daukanto muziejus), 
Dainius Elertas (Lietuvos jūrų muziejus).

Konferencijoje dalyviai taip pat diskuta-
vo apie etnografinių rinkinių muziejuose iš-
saugojimą, apžvalginėje ekskursijoje po Lie-
tuvos liaudies buities muziejų aptarė etninės 
kultūros paveldo išsaugojimo procesus mu-
ziejuose po atviru dangumi. Visi konferen-
cijos pranešimai publikuojami specialiame 
konferencijos leidinyje „Lietuvos muziejų 
rinkiniai Nr. 21. Lietuvos muziejų etnografi-
jos rinkiniai globalaus pasaulio akistatoje“.

LMA Rinkinių mokslinio tyrimo sekci-
ja, įkurta 1997 m. kovo 4 d. LMA valdybos 
iniciatyva Vilniuje, jungia įvairių Lietuvos 
muziejų – asociacijos narių darbuotojus, ty-
rinėjančius ir populiarinančius muziejinius 
rinkinius. Pirmąja Lietuvos muziejų asociaci-
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Arminas ŠILEIKIS

Europos archeologijos dienos: nuo  
povandeninės archeologijos iki elitinio 
kuršių kario kalavijo

Septynios parodos, šešiolika edukacinių programų, įvairios 
paskaitos, intriguojantys pristatymai – visa tai birželio  

17–19 dienomis pasiūlė per dvidešimt Lietuvos muziejų ir  
institucijų, prisijungusių ir švenčiančių Europos archeologi-
jos dienas.

Europos archeologijos dienos 
mūsų šalyje vyksta jau ketvirtus 

metus. Šiemet oficialus šių dienų organi-
zatorius Lietuvos nacionalinis muziejus 
kartu su partneriais – Lietuvos archeo-
logijos draugija, Kultūros paveldo de-
partamentu prie Kultūros ministerijos, 
Vilniaus universiteto Istorijos fakultetu, 
Klaipėdos universiteto Baltijos regiono 
istorijos ir archeologijos institutu –  
pakvietė savo veiklas siūlyti ne tik mu-
ziejus, bet ir kitas organizacijas, įstaigas 
ir specialistus, dirbančius archeologinio 
paveldo tyrimų, išsaugojimo ir populia-
rinimo srityse.

„Būtent tai, kad prie šiųmetinės Archeo-
logijos dienų programos prisijungė tiek įvai-
rių institucijų – nuo muziejų iki savivaldybių 
ir rezervatų – lėmė platų siūlomų kultūri-
nių veiklų diapazoną. Gausi programa siūlė 
aplankyti net septynias parodas, dalyvauti 
šešiolikoje skirtingų edukacinių programų, 
prisijungti prie ekskursijų, išklausyti įvairių 
paskaitų, pamatyti amatų ir rekonstrukcijų 
demonstracijų, dalyvauti piliakalnių tvarky-
mo akcijose ir žygiuose“, – pasakojo Euro-
pos archeologijos dienas Lietuvoje organi-
zuojančio Lietuvos nacionalinio muziejaus  

direktorė dr. Rūta Kačkutė.
Sostinėje gausiausią Archeologijos die-

nų programą parengė Lietuvos nacionalinis 
muziejus. Senajame arsenale apsilankę lan-
kytojai galėjo ne tik nemokamai apžiūrėti ar-
cheologijos ekspoziciją, bet ir pamatyti svar-
biausią šių dienų akcentą – naujausią vieno 
eksponato parodą „Kuršio kalavijas: atgimęs 
baltų genties ginklas“. Parodoje šalia origi-
nalaus viduramžių laikus menančio elitiniam 
kariui priklausiusio kalavijo eksponuojama 
ir šiemet baigta gaminti jo kopija, leidžianti 
lankytojui pajusti, ką reiškia tokį ginklą laikyti 
savo rankose.

Europos archeologijos dienos šiemet nustebino plačiu  
kultūrinių veiklų diapazonu. S. Samsono nuotr., LNM.

Čia taip pat vyko nemokamos edukaci-
jos ir ekskursijos. Rekonstruktoriai – kalvys-
tės meistras Tomas Vosylius ir peiliadirbys 
Vykintas Motuza – lankytojus supažindino 
su kalvystės amatu, įvairiomis ginklakalys-
tės technologijomis, naudotomis medžia-
gomis ir įrankiais, taip pat kalavijo makštų 
gamyba. Muziejaus restauratoriai pristatė 
savo darbo įdomybes, o mažieji galėjo pasi-
justi tikrais archeologais ieškodami radinių 
archeologinėje smėlio dėžėje. Organizato-
rių tikslas – kuo interaktyviau ir patraukliau 
pristatyti archeologų darbo kasdienybę. 

Intriguojantys renginiai regionuose

Europos archeologijos dienos 
vyko devyniose Lietuvos apskri-

tyse, dvidešimtyje miestų – nuo Palan-
gos iki Utenos. Asvejos regioninio parko 
lankytojų centras, esantis Molėtų rajo-
ne, lankytojus pakvietė į archeologės 
Elenos Pranckėnaitės paskaitą, kurioje 
ji pristatė naujausius povandeninės ar-
cheologijos Asvejos ežere atradimus, 
sulaukusius pasaulinės žiniasklaidos 
dėmesio. Šis ežeras archeologams iki 
šiol tebėra ir atradimas, ir paslaptis. 

Kupiškio etnografijos muziejus kvietė daly-
vauti turistiniame-orientaciniame konkurse 
atrandant rajone pasislėpusius piliakalnius, 
Kražiuose buvo organizuojamas pėsčiųjų 
žygis, Kaišiadoryse molio plytų gamyba, Ža-
garėje buvo ieškoma kryžiuočių pėdsakų, Pa-
langos gintaro muziejus siūlė su elektroniniu 
mikroskopu tyrinėti smulkiausias eksponatų 
detales, Mažosios Lietuvos istorijos muziejus 
Klaipėdoje pakvietė į parodą „Stiklo šalis“ ir su 
ja susijusias edukacines veiklas ir paskaitas.  ■

Lietuvos nacionalinis muziejus per Europos archeologijos 
dienas pakvietė į parodą, ekskursijas ir edukacinius  

užsiėmimus mažiesiems. S. Samsono nuotr., LNM

Europos archeologijos dienos vyko 9 Lietuvos  
apskrityse, 20 miestų – nuo Palangos iki Utenos.

 S. Samsono nuotr., LNM.
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ro detalės, kurių formas ir ornamentus ver-
ta tirti ir analizuoti ne tik meniniu požiūriu: 
dažnai vyrai kaip įmanoma gražiau išpuoštą 
verpimo įrankį – verpstę ar prieversptę – do-
vanojo moterims, siekdami jų prielankumo 
ir rodydami meilę. O kai kurie eksponatai, 
pavyzdžiui, vienuolikmečio piemenuko, 
žinomo dievdirbio ar pačios merginos pa-
puošta verpstė, pasiūlo naują žiūros tašką, 
mažiau nagrinėtų ir neaptartų temų ir kon-
tekstų klodus.

Namų interjero rinkinį saugykloje sudaro 
baldų grupė – skrynios, kuparai, spintos, in-
daujos, rankšluostinės, laikrodinės, spintelės 
ir kiti kasdieniai valstiečio buities artefaktai. 
Baldų spalvos, spalvų deriniai, ornamentika 
išryškina ne tik lietuvių sampratą apie grožį 
ar gamtos stebėjimo išugdytą estetinį skonį, 
bet ir etnografinių regionų skirtumus. Sau-
gykloje tarp vidaus interjero detalių gausu 
ir architektūrinių namų puošybos bei kons-
trukcijos elementų. 

Akį traukia gausi įvairių amatų meistrų 
naudotų įrankių kolekcija, kuri tarsi savaime 
paaiškina, kad be jų nebūtų ir visų šių daiktų.

„Čia saugomi eksponatai atspindi sociali-

nį lietuvio valstiečio gyvenimą. Ir tas gyveni-
mas, be abejo, neapsiėjo be išorinio pasaulio 
įtakų. Pavyzdžiui, rudai dažyta XIX a. pabai-
gos skrynia liudija apie tai, kad Lietuvą tuo 
laiku pasiekdavo šios spalvos pigmentas iš 
Švedijos, oranžinis – iš Olandijos. Valstiečiai 
puošė namus tiek, kiek leido išgalės, – gal 
todėl labiausiai vertintas žmogaus darbštu-
mas ir kūrybiškumas. Tačiau šiandien į tyri-
nėjamus eksponatus žvelgiame jau iš kitos 
perspektyvos: namų apyvokos daiktų, ar-
chitektūrinių detalių puošyba žymi lietuvio 
valstiečio norą pabrėžti savo socialinį statu-
są, įamžinti supratimą apie puoselėtas verty-
bes, išlaikyti ir perduoti tradicijas“, – pasako-
ja M. Lebednykaitė.

Simbolinį kelią link etnografijos ekspo-
natų saugyklos nužymi Istorijų namų paro-
dų erdves puošiantys XIX a. pradžioje – XX 
a. viduryje namų ūkyje naudoti metaliniai 
ir moliniai indai – puodai, kavamalės, dube-
nys, ąsočiai. Šalia jų – įvairios pintinės, vaikų 
žaislai, lazdos pasiremti keliaujant.

Saugyklą suprojektavo architektas  
Alfredas Trimonis, įrengė dailininkas Eiman-
tas Ludavičius ir muziejaus etnografai.               ■

Viena saugykla, aštuonios salės ir tūkstančiai eksponatų. S. Samsono nuotr., LNM.

Beveik prieš metus duris atvėręs Lietu-
vos nacionalinio muziejaus padalinys 

Istorijų namai iki šiol surengė tris reikšmin-
gas parodas ir ne kartą sukvietė lankytojus į 
įvairius renginius su vietos bei užsienio sve-
čiais. Kaip sako muziejaus direktorė dr. Rūta 
Kačkutė, Istorijų namai jau įsitvirtino sosti-
nės muziejų gretose. 

„Į saugyklą-ekspoziciją perkėlę muzie-
jaus saugomus etnografinius eksponatus 
baigėme įgyvendinti sumanytą Istorijų 
namų koncepciją. Saugykloje saugome ir 
eksponuojame prieš 200 ir daugiau 
metų kasdienybėje naudotus lietuvių 
buities daiktus. Čia – vienoje vietoje –  
sudaryta išskirtinė galimybė ne tik 
mokslininkams, bet ir lankytojams iš-
vysti kai kurių eksponatų rinkinių vi-
sumą, pamėginti aprėpti ją žvilgsniu 
ir suvokti mastą bei vertę“, – sako R. 
Kačkutė.

„Saugykloje saugomi ekspona-
tai byloja apie lietuvių valstiečių gy-
venimo būdą, neatsiejamą nuo jų 
anuometinės pasaulėžiūros. Tai buitį 
ir būtį atspindintys reliktai, konstra-
vę lietuvio tapatybę, bet išnykę natū-

ralioje laiko kaitoje. Šiandien jie verti nau-
jos pažinties, kad papasakotų mums, kokie 
prasminiai kodai juose buvo užkoduoti“, – 
teigia muziejaus Etninės kultūros ir antro-
pologijos rinkinių skyriaus vedėja dr. Miglė 
Lebednykaitė.

Dalyvaudami ekskursijose lankytojai čia 
išvys visą Lietuvos nacionaliniame muziejuje 
saugomą verpsčių ir prieverpsčių kolekciją, 
verpimo ratelių, tradicinių baldų. Šiandien 
jie įgauna prasmę ne kaip darbo įrankiai ar 
buities reikmenys, bet kaip puošnios interje-

Arminas ŠILEIKIS

Atidaryta analogo Lietuvoje  
neturinti etnografijos saugykla

Aštuoniose salėse sutilpę tūkstančiai įvairiausių kasdienių 
buities ir gyvensenos daiktų. Koks lietuvio genas juose 

užkoduotas? Kokius klodus įamžinome ir per laiką primiršo-
me? Ką naujo galime atrasti praeityje? Nuo kovo 24 d. Istori-
jų namuose pradėjo veikti atvira ne tik mokslininkams, bet ir 
specialių teminių ekskursijų dalyviams etnografinių ekspona-
tų saugykla-ekspozicija – kol kas vienintelė tokia Lietuvoje.

Lietuvių gyvensenos artefaktai parodo jų buitį ir būti prieš 
200 ir daugiau metų. S. Samsono nuotr., LNM.
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gyvenimui medinukas virto medine puošnia 
gulbe ir už tai turime dėkoti didžiuliam bū-
riui žmonių. Tačiau noriu atkreipti dėmesį ir 
į vieną paradoksą – muziejų čia įrengti ga-
lėjome tik todėl, kad pastatas yra senas, re-
novuotas. Naujame mediniame pastate šiuo 
metu jokio viešo objekto įrengti negalima –  
tai draudžia įstatymai, tai neatitinka dabar 
galiojančių priešgaisrinės saugos reikalavi-
mų ir t.t. Jau ne kartą kėliau šią problemą vie-
šai, kalbėjau apie tai su aplinkos ministru, ši 
problema turi būti išspręsta. Pasaulyje vis la-
biau populiarėja mediniai viešieji pastatai, tai 
turi ateiti ir į Lietuvą. Tegu naujasis muziejus 
įgyja kuo daugiau medinių „konkurentų“, –  
sakė Vilniaus meras Remigijus Šimašius.

699-ojo Vilniaus gimtadienio proga 
miestiečiai ir miesto svečiai galėjo žvilgtelėti 
į sutvarkyto pastato vidų, o dabar visuome-
nei pristatyta muziejaus ekspozicija, pasako-
janti apie istorinių medinių pastatų statymo 
technologijas, medinį Vilniaus paveldą, mu-
ziejaus pastato istoriją bei šiuolaikinę medi-
nę architektūrą. 

„Pasakoti apie architektūrą mažose eks-
pozicinėse patalpose – tikras iššūkis. Muzie-
jaus komanda ir ekspoziciją kūrę architektai 
pasirinko kalbėti apie medinės architektūros 
praeitį, dabartį ir ateitį 
per kelias pagrindines 
temas – medinį Vilniaus 
paveldą, istorinių ir šių 
laikų medinių namų sta-
tymo technologijas, pas-
tato Polocko g. 52 istoriją 
ir rekonstrukcijos proceso 
pristatymą. Ateityje ne-
mažą dėmesį skirsime 
medinės architektūros, 
kaip tvaraus ir aplinkai 
draugiško miesto dalies, 
pristatymui bei praktinių 
mokymų, skirtų medinių 
architektūrinių elementų 

tvarkymui, organizavimui“, – apie įsikūrimą 
ir netolimus ateities planus pasakojo Medi-
nės miesto architektūros muziejaus vadovė 
Donata Armakauskaitė.

Susidomėjusiems muziejus taip pat tei-
kia konsultacijas medinių pastatų priežiūros 
ir tvarkymo klausimais, pataria atliekant me-
dinių architektūrinių elementų atnaujinimo 
darbus. 

Medinės miesto architektūros muzie-
jus yra Vilniaus memorialinių muziejų di-
rekcijos padalinys, įkurtas 2019 metais. Tuo 
metu pradėti ir tvarkybos darbai muziejui 
skirtame mediniame name Polocko g. 52. 
Dar iki atveriant duris pirmiesiems lankyto-
jams, buvo imti formuoti naujo muziejaus 
rinkiniai, kurie palaipsniui pildomi. Atsižvel-
giant į ribotas fizines muziejaus galimybes 
kaupti ir eksponuoti architektūros paveldo 
vertybes, muziejaus rinkiniai formuojami 
orientuojantis į nedidelio gabarito objektų 
(medinių pastatų puošybos ir konstrukcinių 
elementų, medžio apdirbimo įrankių ir prie-
monių) saugojimą, dokumentinio paveldo ir 
informacijos apie medinės miestų architek-
tūros paveldo išsaugojimą, tyrimus, rekons-
trukciją bei šiuolaikinę medinę architektūrą 
rinkimą, kaupimą ir saugojimą.                       ■

Atidarymo dieną lankytojai apžiūri Medinės miesto 
architektūros muziejaus ekspoziciją. MMAM archyvo nuotr.

Muziejaus atidarymo diena prasidė-
jo kaspino kirpimo ceremonija, po 

kurios sekė ekskursijos su muziejų kūrusiais 
žmonėmis. UAB „Vilniaus planas“ projektuo-
tojai ir pastato rekonstrukcijos projekto au-
toriai Vincas Brezgys ir Rūta Astasevičiūtė 
dalinosi patirtimi bei pasakojo apie pastato 
tvarkybos darbų planavimo ir įgyvendini-
mo procesą, unikalius sprendimus, priimtus 
siekiant išsaugoti kuo autentiškesnį pastato 
interjerą ir išorinį vaizdą. Preciziško tikslumo 
ir meilės paveldui reikalaujančius medžio 
meistrų komandos darbus pristatė pastato 
medinius architektūrinius elementus restau-
ravę ir atkūrę meistrai Saulius Sakalas ir Min-
daugas Ratavičius. MB „Baukas“ architektai 
Edita Bružikaitė ir Mantas Čekaitis atskleidė, 
kokius iššūkius, kilusius norint architektūros 
temą pristatyti nedidelėje muziejaus erdvė-

je, teko įveikti kuriant ekspozicijos koncep-
cijos ir dizaino projektą, o Medinės miesto 
architektūros muziejaus darbuotojai Indrė 
Užuotaitė ir Vilius Mateika lankytojams pri-
statė pastato tvarkybos rezultatus ir ekspozi-
cijas bei pasidalino ekspozicijos turinio kūri-
mo metu surinktomis žiniomis ir atradimais. 

„Manau, prasminga, kad atidarymo metu 
lankytojai galėjo ne tik pamatyti pastatą, bet 
ir susipažinti su dalimi gausios projekto ko-
mandos, kuri prisidėjo prie šio sudėtingo 
ir kupino iššūkių projekto įgyvendinimo“, – 
džiaugėsi projekto „Medinės architektūros 
paveldo muziejaus Vilniuje, Polocko g. 52, 
sukūrimas“ vadovė Birutė Vagrienė.

„Dar prieš kelerius metus šis XIX a. staty-
tas medinukas Užupyje puvo ir buvo begriū-
vantis. Šiandien mūsų ir Užupio bendruo-
menės idėja virto realybe – prikeltas naujam 

Donata ARMAKAUSKAITĖ

Medinės architektūros mylėtojams – 
nauja susibūrimų ir žinių vieta

Tarptautinę muziejų dieną sostinėje duris atvėrė nauja kul-
tūros, susitikimų erdvė – Medinės miesto architektūros 

muziejus. Jis įsikūrė viename gražiausių Vilniaus medinės ar-
chitektūros paveldo objektų – pastate Polocko g. 52. 
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Kuršių nerijos istorijos muziejus  
turizmo sezoną atidarė su nauja  
ekspozicija

Vasaros pradžioje Kuršių nerijos istorijos muziejus lan-
kytojus pakvietė į atnaujintą, modernią ekspoziciją, ap-

žvelgiančią svarbiausius Neringos krašto praeities puslapius. 
Ekspozicija sukurta įgyvendinant Europos Sąjungos finan-
suojamą tarptautinį projektą „Kantomannia“.

Kuršių nerijos istorinės praeities spal-
voms atskleisti pakanka paminėti 

bent kelis reiškinius: Nidos akmens amžiaus 
gyvenvietės – vienas įdomiausių šalies ar-
cheologų tyrimų objektų; per kopas driekę-
sis pašto kelias XVII–XVIII a. buvo reikšminga 
transporto arterija tarp Europos sostinių ir 
Rusijos bei geopolitinių įvykių liudininkas; 
XIX ir XX amžių sandūroje Kuršių nerijos gy-
venvietės tapo meno bohemos bei intelek-
tualų pamėgta susitikimų vieta, o galiausiai – 
europiečių pamėgtais kurortais.

„Kviečiame svečius susipažinti su šiais 
bei kitais Kuršių nerijos praeities puslapiais 
iki pat mūsų dienų. Interaktyvioje kelionė-
je lankytojus lydės viso projekto jungtimi 
tapęs XX a. vokiečių rašytojas Nobelio pre-
mijos laureatas Thomas Mannas – viena ži-
nomiausių istorinių asmenybių, pamėgusių 
Nidą nuo pirmojo savo apsilankymo“, – ak-
centavo dr. Lina Motuzienė, Neringos mu-
ziejų, kurios dalimi yra Kuršių nerijos istorijos 
muziejus, direktorė.

Ekspozicija papildyta dar nerodytais eksponatais, 
taip pat garso ir vaizdo įrašais. A. Motuzo nuotr.

Pertvarkius ekspoziciją, ši papildyta nau-
jais eksponatais, kurie iki šiol buvo laikomi 
muziejaus saugyklose. Taip pat panaudoti 
vaizdo ir garso įrašai – pokalbiai su vietos 
gyventojais, tarptautinio Th. Manno festiva-
lio kuratoriais, pritaikyti kiti aktualūs techno-
loginiai bei kūrybiniai sprendimai. Drauge 
išsaugota galimybė gretimoje muziejaus 
erdvėje rengti laikinas parodas, skaitymus, 
kino peržiūras – tokie renginiai, ypač vasarą, 
sulaukia didelio atostogautojų dėmesio.

Neringos kultūrininkų ambicija puose-
lėti istorijos muziejų taip pat turi tęstinumą. 
Pirmasis istorijos muziejus Kuršių nerijoje 
įkurtas dar 1933 m. vietos mokytojo inicia-
tyva, tačiau buvo suniokotas pokariu. Sovie-
tmečiu muziejaus idėja buvo atgaivinta, o 
2001 m. jis įsikūrė dabartiniame pastate, kurį 
dalijasi su Neringos savivaldybės Viktoro Mi-
liūno viešąja biblioteka. 

Įsimintinus muziejaus istorijos faktus 
apžvelgia ir praeities vaizdus primena nau-
jas svečiams iš Lietuvos bei užsienio skirtas 
lankstinukas. Jo, kaip ir kelionių gido „Dvi 
dienos su genius loci. Immanuelio Kanto ir 
Thomo Manno pėdsakais“, kuriame pateikia-
mi istorikių Linos Motuzienės ir Nijolės Stra-
kauskaitės atrinkti  faktai apie dviejų iškilių 
asmenybių atminimo ženklus Klaipėdoje bei 
Nidoje, leidyba taip pat finansuota projekto 
lėšomis. Projekto „Kantomannia“ pristaty-
muose jau dalyvavo vietos bendruomenė, 
žiniasklaidos atstovai bei gidai.

Projektas „GENIUS LOCI 2 dialoge ir judė-
jime: erdvės kūrimas turizmo plėtrai“ (“Ge-
nius Loci in Dialogue and Motion: Creating 
Space for Tourism Development“ – Genius 
Loci 2) įgyvendinamas pagal Europos kai-
mynystės priemonę ir yra finansuojamas  
Europos Sąjungos.                                                            ■

Interaktyvioje kelionėje lankytojus lydi rašytojas, 
Nobelio premijos laureatas Thomas Mannas.  

A. Motuzo nuotr.

Dr. Lina MOTUZIENĖ
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L. Garbačiausko nuotr.

Geležinkelio istorijai papasakoti  
pasitelkė virtualios realybės  
technologijas

Parengta pagal Geležinkelių 
muziejaus informaciją

Geležinkelių muziejus gegužės mėnesį pristatė atnaujintą 
ekspoziciją „Spalvinga kelionė“. Modernioje erdvėje, su-

skirstytoje į stotis ir peronus, lankytojai gali išbandyti trauki-
nio mašinisto darbą specialiame simuliatoriuje ir interaktyviu 
būdu susipažinti su geležinkelio istorija.

Po atnaujintą ir eksponatų gausią eks-
poziciją lankytojai keliauja ant grindų 

nupieštais bėgiais ir pasitelkus virtualios rea-
lybės technologijas. Užlipus ant interaktyvių 
grindų atsiveria geležinkelio depo užkulisiai, 
o Panerių tunelio projekcijos supažindina, 
kas nutinka traukiniui sustojus. 

„Tuo geležinkeliu keliaujant per ekspozi-
ciją, kaip ir priklauso, galima užsukti į vieną, 
į kitą stotį, pažinti geležinkelio istoriją, ją pa-
liesti, pauostyti, pajusti, pamatyti su virtu-
alios realybės akiniais ir net trumpam virsti 
traukinio mašinistu bei šiek tiek pavažiuoti 
traukiniu“, – pasakojo muziejaus vadovė Vi-
talija Lapėnienė.

Su geležinkelio raida nuo XIX amžiaus iki 
šių dienų galima susipažinti naudojantis in-
teraktyviais stendais, grindimis ir stalais. Mu-
ziejus taip pat parengė parodos audiogidą 
lietuvių, rusų, anglų kalbomis, o įvai-
raus amžiaus lankytojų grupėms siū-
lomos keturios skirtingos edukacijos.

Geležinkelių muziejui paskelbus 
apie atnaujintą ekspoziciją ir ta proga 
rengiamas ekskursijas, jų per trumpą 
laiką užsakyta daugiau kaip mėnesiui 
į priekį.

Muziejaus ekspozicija atnaujinta 
iš Europos Sąjungos struktūrinių fon-
dų lėšų, pagal bendrai finansuojamą 

projektą „Geležinkelių muziejaus moder-
nizavimas“. Šio projekto tikslas – pagerinti 
Geležinkelių muziejaus teikiamų kultūros 
paslaugų kokybę ir padidinti jų įvairovę, taip 
išlaikant esamus bei skatinant papildomus 
lankytojų srautus. Įvykdžius projektą siekia-
ma užtikrinti Geležinkelių muziejaus būtiną 
infrastruktūrą, pagerinti teikiamų kultūros 
paslaugų kokybę. Muziejaus įrengimo pro-
jektą parengė architektas Darius Baliukevi-
čius. 

Geležinkelių muziejus veikia kaip žinybi-
nis AB „Lietuvos geležinkeliai“ muziejus ir yra 
šios bendrovės Komunikacijos departamen-
to padalinys.                                                                    ■

Augalai ir gyvūnai lietuvių  
liaudies mene

Sausio 18 d. Taikomosios dailės ir dizaino 
muziejuje atidaryta paroda „Žemė kėlė 

žolę: augalai ir gyvūnai lietuvių liaudies mene“. 
Lankytojai čia galėjo susipažinti su išlikusiais 
senosios baltiškosios kultūros ženklais ir krikš-
čioniškosios kultūros simboliais per liaudies 
meno artefaktus. 

Paroda suskirstyta į tris simbolines Gy-
vybės medžio dalis – požemį, pirmiausia pa-

sitinkantį lankytoją, žemę ir dangų. Parodos 
kuratorių sumanytą pasakojimą erdvėje įvaiz-
dina beveik penki šimtai XVIII–XX a. artefaktų, 
liaudies meistrų sukurtų, kai Lietuva jau buvo 
krikščioniškas kraštas. Todėl, anot parodos ku-

ratorių, baltiškosios kultūros simboliai į šiuos 
liaudies meno kūrinius persikelia tik pasąmo-
ningai. Kai kurie jų dėl tos priežasties įgiję kitą 
ar kiek platesnę prasmę, pasipildę šventųjų at-
vaizdais.

Balandį parodą leidinyje „Šiaurės Atėnai“ 
apžvelgusi Daiva Beliūnienė vadino ją „džiu-
giu Vilniaus kultūrinio gyvenimo įvykiu“, pažy-
mėdama, kad liaudies meno kursas, deja, šiuo 
metu nėra dėstomas jokioje Lietuvos aukšto-
joje mokykloje.

Vilniaus Vokiečių gatvės istorija                 

Vilniaus miesto muziejus parodo-
je „Vokiečių gatvė“ lankytojams 

pristatė šios gatvės ir joje gyvenusių as-
menų istorijas. Tai, kad pagrindiniais pa-
rodos herojais taps gatvės žmonės, buvo 
sumanyta vos pradėjus šią kurti, tačiau 
septynis šimtmečius siekiančioje gatvės 
istorijoje kartais tekdavo gerokai jų paieš-
koti. Kuratorių teigimu, rekonstruojant 
pokarinę gatvės istoriją įtraukti ir dabar-
tiniai gyventojai.

Vizualumą ir interaktyvumą parodoje 
perteikė nuotraukos, garso ir vaizdo įra-
šai, neišlikusių gatvės pastatų maketai ar 
iliustracijos bei išskirtiniai eksponatai. Čia 
eksponuojama iš rašytojo Icchoko Mero 

Parodų kaleidoskopas

Paroda „Žemė kėlė žolę“. G. Grigėnaitės nuotr., LNDM.

Sausio–birželio mėnesiais Lietuvos muziejuose įvykusias par-
odas galima būtų apibūdinti raktiniais žodžiais, kurie savy-

je talpina intrigą, norą pažinti, pamatyti ir aplankyti. Orientas 
liturginėje tekstilėje, augalai ir gyvūnai lietuvių liaudies mene, 
muziejuje įkurta „Netflix“ filmo scenografija, Marina Abramo-
vič, FTB agento kolekcija, kalėjime pasakojamos kovojančių 
moterų istorijos, Afrikos dailė ir dar šis tas ypatingo.

Arminas ŠILEIKIS
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vos menininkių darbai, atspindintys rytie-
tiškų šaltinių, temų ar išraiškos priemonių 
refleksijas, liudijančias ir šiomis dienomis 
tebeegzistuojančias sąsajas tarp Rytų ir 
Vakarų kultūrų.

Geležinkelio perone – karo  
Ukrainoje vaizdai

Vilniaus geležinkelio stoties perone 
kovo pabaigoje buvo atidaryta nuo-

traukų paroda, kuria siekta atkreipti Rusijos 
piliečių dėmesį į jų šalies Ukrainoje vykdomą 
karą. 

Kaip skelbė „Lietuvos geležinkeliai“ (LTG), 
karo vaizdus atspindinčių 24 nuotraukų eks-
pozicija įrengta perone, kuriame stabteli iš 
Maskvos į Kaliningrado sritį vykstantis tran-
zitinis traukinys. Nuotraukas parodai padėjo 
atrinkti Lietuvos spaudos fotografų klubas.

„Atrinkome vaizdus, kurie emociškai 
perteikia žiaurią realybę, su kuria šiuo metu 
susiduria Ukrainos žmonės“, – teigė Lietuvos 
spaudos fotografų klubo prezidentas Jonas 
Staselis.

„Netflix“ filmo scenografija  
muziejaus salėje

Kovo pabaigoje Valdovų rūmų mu-
ziejus nemokamo muziejų lankymo 

sekmadienį kvietė iš arti pamatyti, kaip atro-

do kompanijos „Netflix“ kuriamo filmo apie 
Anglijos karalienę Aną Boleną (Anne Boleyn, 
apie 1501/1507–1536) scenografija.

Kompanijos „Netflix“ filme išsamiai pa-
sakojama viena iš audringiausių Anglijos 
karališkosios šeimos meilės dramų. Jos epi-
centre atsiduria tragiško likimo valdovė Ana 
Bolena. Dramatiškos šios moters gyvenimo 
ir mirties aplinkybės pavertė ją ryškia Angli-
jos reformacijos judėjimo figūra. 

„Netflix“ sumanymu muziejuje atsira-
do ir Henriko VIII kabinetas, ir Anos Bolenos 
miegamasis bei karališkoji menė. Serialo kū-
rėjai muziejaus lankytojams maloniai sutei-
kė galimybę išvysti būsimo filmo scenas ir 
jose įsiamžinti.

Performanso menininkė Marina  
Abramovič ir jos paroda

Kovo pabaigoje Kauno paveikslų gale-
rijoje visuomenei atverta garsios per-

formanso menininkės Marinos Abramovič 
paroda „Būties atmintis“. Parodoje išsamiai 
pristatyti svarbiausi M. Abramovič kūrybos 
etapai nuo 1960-ųjų – eksponuoti garsiausi 
kūriniai, interviu dokumentacijos ir žymiau-
sios menininkės videoinstaliacijos.

„Paroda „Būties atmintis“ – milžiniška vi-
deoinstaliacija. Daug persipinančių garsų, 

Valdovų rūmuose „Netflix“ kuriamo filmo scenogra-
fija. Valdovų rūmų muziejaus archyvo nuotr.

Parodos „Pro rytų vartus“ eksponatas.  
E. Levin nuotr.

baldų pagaminta kito rašytojo, Marceli-
jaus Martinaičio, spinta, taip pat – arche-
ologų rasti stikliukai iš Vilniaus Didžiosios 
sinagogos vitražo, XIV a. valgytų figų ir 
vynuogių (!) likučiai ar Vilniaus budelio 
kalavijas.

Ukrainos baroko skulptūros

Valdovų rūmų muziejus vasario 
16-ąja atidarė Ukrainos vėlyvojo 

baroko skulptūrų parodą „Baroko skulp-
tūros mistika: Johanas Georgas Pinzelis ir 
kiti XVIII a. Lvovo meistrai“. Meno kūriniai 
į Lietuvą atvežti iš Lvovo nacionalinės Bo-
ryso Voznyckio dailės galerijos.

Tarptautinėje parodoje pristatytas 
šiandienės Vakarų Ukrainos teritorijoje 
(istoriniame Haliče ir gretimose žemėse) 
susiformavęs, suklestėjęs ir paplitęs labai 
savitas, netgi unikalus vėlyvojo baroko 
skulptūros fenomenas. Lvovo regione su-
kurtos skulptūros išsiskiria Europos kon-
tekste: figūros yra netaisyklingų propor-
cijų, kad paliktų didesnį įspūdį, perteiktų 
dramatizmą, drabužių klostės iš medžio 
kuriamos taip, jog paviršius panašėtų į 
metalo liejinį. Anuomet laikytasi nuomo-
nės, kad visi meno kūriniai pirmiausia yra 
skiriami Dievui.

Parodoje eksponuotos 20 įspūdingų 
medinių, dažniausiai paauksuotų, skulp-
tūrų, sukurtų nuo XVIII a. pirmos pusės 
iki XVIII a. pabaigos. Iki gegužės 29 d. tu-
rėjusi veikti paroda, siekiant apsaugoti 
vertingus eksponatus, buvo pratęsta dėl 
Rusijos pradėto karo Ukrainoje.

Orientas liturginėje tekstilėje 

Kovo 23 d. Bažnytinio paveldo mu-
ziejuje pristatyta paroda „Pro Rytų 

vartus: Orientas Lietuvos liturginėje teks-
tilėje XVI–XX amžiais“. Parodoje ekspo-
nuoti unikalūs Oriento kraštų audiniai bei 
siuvinėti dirbiniai, išlikę Lietuvos liturgi-
nėje tekstilėje. Tai jau trečia muziejaus, 
saugančio didžiausią ir vertingiausią ša-
lyje senosios tekstilės rinkinį, liturginės 
tekstilės paroda (2013 m. „Šilkas ir auk-
sas“, 2017 m. „Siuvinėtas dangus“). 

Lankytojai galėjo išvysti XVI–XX a. Os-
manų imperijoje, Safavidų Persijoje, Mo-
golų Indijoje, Vidurinėje Azijoje sukurtus 
audinius ir siuvinius. Per šias šalis nuo XX 
a. pr. Kr. – iki XV a. iš Kinijos driekėsi Šilko 
kelias, padėjęs pamatus gilioms šilkinių 
audinių gamybos tradicijoms. 

Trisdešimt dviejų eksponatų parodą 
oriento tema praplėtė šiuolaikinių Lietu-

Vilniaus miesto muziejaus paroda  
„Vokiečių gatvės istorija“. S. Žiūros nuotr.

Baroko skulptūros iš Ukrainos.  
M. Kaminsko nuotr.
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čiuopti nuolat kuriamus ir kintančius abiejų 
miestų vaizdinius, miestiečių santykius su 
šiais miestais, jų savivoką ir netgi alternaty-
vias tapatybes“, – išskirtinę parodą, vykstan-
čią dviejuose miestuose, apibūdino vienas iš 
parodos kuratorių Tomas Vaiseta.

Šiuolaikinė Afrikos dailė

Gegužę Vytauto Kasiulio dailės mu-
ziejuje lankytojams atverta paroda 

„Šiuolaikinė Afrikos dailė: tapatybės svajos 
ir realijos“. Tai pirmoji Baltijos šalyse šiuolai-
kinės Afrikos dailės paroda, pristatanti jau-
nuosius Afrikos dailininkus ir jų tapatybės 
paieškas. 

XX a. paskutiniais dešimtmečiais vyravu-
sias išsivadavimo laikų optimizmo nuotaikas 
Afrikoje pakeitė gyvenimo realijos – su de-
mografiniais procesais susijusios socialinės, 
ekonominės ir ekologinės problemos. Ta-
patybės paieškos, atsiradusios lygiagrečiai 
su nepriklausomybės judėjimais, taip pat 
įgauna pagreitį. Parodoje penkiolika autorių 
iš šešių Afrikos valstybių kelia šiuolaikiniame 
pasaulyje aktualius tapatybės ir migracijos, 
rasizmo ir tolerancijos, taikos ir karo klausi-
mus. Jie kovoja su plačiai paplitusiais stereo-
tipais apie „necivilizuotą“ žemyną, keičia kla-
sikinį Vakarų požiūrį, kuria ir pasakoja naują 
istoriją apie Afriką.

Akimirka iš parodos „Šiuolaikinė Afrikos dailė“.  
G. Grigėnaitės nuotr., LNDM.

Balandžio 8 d. tarptautinę vieno šedevro 
parodą „Filius vero unicus... VAIKIŠKI ŽYGI-
MANTO AUGUSTO ŠARVAI“ Valdovų rūmai 
atidarė muziejaus Atkurtų istorinių inter-
jerų ekspozicijoje, nes Žygimantas Augus-
tas, tapęs Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu ir 
Lenkijos karaliumi, būtent Vilniuje sukaupė 
išskirtinius gobelenų, paveikslų rinkinius, bi-
blioteką, turėjo savo šarvų kolekciją ir dau-
gelį kitų Lietuvą toli už jos sienų garsinusių 
vertybių.

„Kaunas–Vilnius: nuversti kalnus“

MO muziejus ir Kauno miesto mu-
ziejus lankytojus pakvietė į parodą 

dviejuose miestuose – Vilniuje ir Kaune. Čia 
analizuojamas užkoduotas, neišvengiamas 
Kauno ir Vilniaus konfliktas. Tačiau į šį įtemp-
tą santykį žiūrima iš pozityvios pusės – var-
žymasis ne ką nors iš abiejų miestų atima 
ar juos stabdo, bet nepaliaujamai skatina 
žengti į priekį.

„Parodoje kalbame apie Vilniaus ir Kau-
no meninę, kultūrinę bei politinę sąveiką. 
Įvairios siužetinės linijos padeda pristatyti 
daugiasluoksnius Kauno ir Vilniaus buvimo 
šalia ir jų santykių aspektus. Tai – meno ir 
kultūros istorijos paroda, kuria norime už-

Paroda „Kaunas–Vilnius“.  
R. Šeškaičio nuotr.

vaizdų. Tai labai išsamus kūrybos pristaty-
mas nuo pat pirmųjų darbų, žiūrovui sutei-
kiant perspektyvą iš šių dienų pozicijos. Kaip 
sakė pati menininkė, tai lyg choras“, – pa-
sakojo parodos kuratorius, galerijos „Meno 
parkas“ vadovas Arvydas Žalpis. Ši paroda 
yra „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ 
programos dalis.

FTB agentas ir jo kolekcija parodoje 
 „Išpakuojam!“

Kovo 30 d. atidarydamas naują parodą, 
Lietuvos nacionalinis muziejus pa-

kvietė išpakuoti vieną didžiausių kada nors 
Lietuvai padovanotų muziejinių kolekcijų. Ją 
Jungtinėse Amerikos Valstijose daugiau nei 
pusę amžiaus kaupė išeivijos lietuvis Henry 
Lazarus Gaidis, ilgą laiką dirbęs FTB agentu, 
o laisvalaikiu medžiojęs lietuvišką praeitį. 

Vertingiausia beveik toną sveriančios ko-
lekcijos dalis – karinės tematikos: tarp ekspo-
natų yra vienintelio tarpukario Lietuvos karo 
laivo „Prezidentas Smetona“ vėliava, taip pat 
ypač reti, pagal specialų užsakymą tarpuka-
rio Lietuvos kariuomenei gaminti ginklai su 
išgraviruotais Gediminaičių stulpais ir Lietu-
vos ginklų fondo žymenimis.

Ne mažiau svarbi ir numizmatinė kolek-
cijos dalis, archyviniai ir rašytiniai šaltiniai, 

gausi ikonografinė medžiaga. Dalis artefak-
tų į Lietuvą sugrįžo apkeliavę pasaulį – po 
šalies okupacijos ginklai buvo nacionalizuoti 
sovietų, į Ameriką pateko net iš Korėjos karo.

Vienas šedevras – Žygimanto Augusto 
vaikiškų šarvų paroda

Juvelyriškai nukalti valdovo šarvai, 
tapę Europos diplomatijos istorijos 

dalimi, – taip būtų galima trumpai apibūdin-
ti į Nacionalinį muziejų Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės valdovų rūmus iš Krokuvos 
Vavelio karališkosios pilies atvežtą šedevrą –  
Lenkijos ir Lietuvos kronprinco Žygimanto 
Augusto (1520–1572) vaikiškus šarvus. Prieš 
500 metų sukurti kaip dviejų valdovų atža-
lų tuoktuvių dovana, šiandien jie vertinami 
aštuonženkle suma. Vaikiški Žygimanto Au-
gusto šarvai yra unikali istorinė Lenkijos ir 
Lietuvos paveldo relikvija, kurios intriguo-
janti istorija tęsiasi iki pat šių dienų.

Žygimanto Augusto (1520–1572) vaikiški šarvai  
Parodos organizatorių nuotr.

Performanso menininkės Marinos Abramovič 
parodoje „Būties atmintis“ pristatomi svarbiausi 

menininkės kūrybos etapai. Kaunas 2022.  
M. Plepio nuotr.
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Kovojančių moterų istorijos

Gegužės 18 d. Lietuvos nacionalinis 
muziejus buvusiame Lukiškių kalėji-

me atidarė parodą „kovotoJOS XIX–XX“.
Parodos organizatorių teigimu, šiandien 

kovojanti moteris Lietuvoje ne tik kad ne-
bestebina, bet ir yra savaime suprantamas 
reiškinys. Tačiau taip buvo ne visada. Būtent 
du praėję šimtmečiai, apie kuriuos ir pasa-
koja paroda „kovotoJOS“, buvo šio virsmo vi-
somis prasmėmis laikas. Moterys vadavosi iš 
socialinių stereotipų, kovojo už emancipaci-
ją, o iškovojusios teises prisiėmė ir pareigas –  
įsitraukė į tiesioginę kovą už laisvę. Tokios 
kovos XIX–XX a. Lietuvoje tikrai netrūko, to-
dėl savanoriškas moterų vaidmuo joje tik 
dar labiau įtvirtino jų teisę į teises.

Parodoje pristatomos kovojusių moterų 
istorijos griauna stereotipą, jog kova buvo 
ir yra vyrų laukas: ginkluota ir neginkluota 
kova, parama ir pagalba, aktyvesnis ar ma-
žiau matomas pasipriešinimas vedė prie 
svaraus ir lygiaverčio indėlio ar net įtakų, 
vertusių ir šiandien vis dar tebeverčiančių 
permąstyti lyčių vaidmenis. Tai pirmoji tokia 
paroda Lukiškių kalėjime, kurią Lietuvos na-
cionalinis muziejus surengė su Lukiškių ka-
lėjimo konversijos autoriais.

Vilnius amžinai

Gegužės pabaigoje meno pažinimo 
centre „Tartle“ ėmė veikti paroda 

„Vilnius amžinai. Dailės kūrinių ir vadovų 
po miestą dialogas“. Parodos organizatorių 
teigimu, šią temą įkvėpė artėjantis Vilniaus 
miesto 700 metų jubiliejus. Išskirtinumo 
parodai suteikė pirmą kartą Lietuvoje eks-
ponuoti kūriniai iš Niujorko – YIVO žydų 
mokslinių tyrimų instituto.

Parodoje pasakojimas perteikiamas 
chronologiškai: ekspozicija atspindi Vilniaus 
kultūrų ir kalbų įvairovę nuo XIX a. vidurio iki 
XX a. antrosios pusės – lankytojams pristato-
mi vadovai po miestą lenkų, rusų, vokiečių, 
jidiš ir lietuvių kalbomis. Greta knygų – vie-
nalaikiai dailės kūriniai: vadovai informavo, 
kurias vietas mieste būtina aplankyti, daili-
ninkai įamžino jas grafikos cikluose. Objek-
tų repertuaras keliavo iš kūrinių į kūrinius, 
iš vadovo į vadovą ir taip įtvirtino amžinųjų 
miesto vertybių registrą.

YIVO žydų mokslinių tyrimų institutas 
ekspozicijai paskolino aštuonis niekada iki 
šiol neeksponuotus Vilnių vaizduojančius 
ukrainiečių kilmės Amerikos dailininko Lio-
nelio Reisso piešinius ir XX a. 4-ojo dešim-
tmečio fotografiją su senamiesčio vaizdu 
nuo Rotušės pusės.

Parodoje eksponuojama YIVO žydų mokslinių tyrimų 
instituto paskolinta XX a. 4-ojo dešimtmečio Vilniaus 

fotografija su senamiesčio vaizdu. A. Šileikio nuotr.

Parodos „kovotoJOS XIX–XX“ akimirka. Sukilimo 
metais moterys kovojo dėvint uždraustus  

gedulo rūbus. S. Samsono nuotr., LNM.

Pirmą kartą Kaune

Gegužės 28 d. Maironio lietuvių lite-
ratūros muziejus Kaune pakvietė į 

parodos, skirtos Dalios Grinkevičiūtės 95-os-
ioms gimimo metinėms atidarymą. Parodoje 
„Dalia Grinkevičiūtė (1927–1987). Kambariai / 
įveikti atstumai“ šiuolaikiniai menininkai in-
terpretuodami svarbiausius rašytojos gyve-
nimo etapus pasitelkia pojūčių priemones – 
kvapus, atmosferinius garsus, vaizdus, taip 
pat erdvinius objektus, inovatyvią animaciją 
(VR, AR), netgi augalus.

Parodoje eksponuojamais kūriniais 
iš naujo permąstoma ir interpretuojama  
D. Grinkevičiūtės gyvenimo istorija ir me-
muarų knyga „Lietuviai prie Laptevų jūros“. 
Paroda suformuota iš šiuolaikiškų modu-
lių – KAMBARIŲ, skirtų trims svarbiausioms  
D. Grinkevičiūtės gyvenimo ašims: vaikystei 
tarpukario Kaune, tremties patirčiai ir moti-
nos laidojimo scenai pokariu. Šie gyvenimo 
tarpsniai perteikiami skirtingose Maironio 
lietuvių literatūros muziejaus erdvėse.

D. Grinkevičiūtės prisiminimų rankraštis, 
užrašytas 1949–1950 metais, Kaune ekspo-
nuotas pirmą kartą.

Interaktyvus kūrinys „Viskas didinga ir tundra  
didinga“ pristatomas parodoje apie Dalią  

Grinkevičiūtę. Parodos organizatorių nuotr.

Paroda „Lutum magnum“.  
G. Grigėnaitės nuotr., LNDM.

Parodos „Lutum magnum“ eksponatas –  
Remigijaus Sederevičiaus kūrinys „Masalas 

žvejams“. G. Grigėnaitės nuotr., LNDM. 

Apie molio ir meno jungtį

Vasaros viduryje Taikomosios dailės 
ir dizaino muziejuje pradėjo veikti 

paroda „Lutum magnum“, kurioje lankytojai 
supažindinami su įvairių sričių menininkų 
kūryba, bendra jų kūrinius vienijančia me-
džiaga – moliu – bei skirtingomis jos pritai-
kymo formomis.

Parodos autorių teigimu, „Lutum ma-
gnum“ yra apie molio ir meno jungtį Lietu-
voje, ja siekiama atskleisti molio medžiagiš-
kumo raiškos įvairovę šiuolaikiniame mene. 
Lankytojams pristatyti skirtingais laikotar-
piais sukurti įvairių sričių autorių darbai 
pasižymi medžiagos, proceso ir koncepci-
jos derme. Nuo keraminio indo iki tapybos, 
grafikos, instaliacijos ir vaizdo darbų – molį 
įvairiai naudojo skirtingų kartų menininkės 
ir menininkai.                                                         ■
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momis. Taip gimė muziejaus įgyvendinamas 
projektas „Trakų istorijos muziejaus dienos 
regionuose“.

Projektas įgyvendinamas nuo 2021 m. 
pradžios. Jo tikslas – aplankyti regionų sa-
vivaldybes, bendradarbiaujant su jose vei-
kiančiomis kultūros bei švietimo įstaigomis, 
nevyriausybinėmis organizacijomis, prista-
tyti muziejaus veiklas moksleiviams, įvairaus 
amžiaus suaugusiems, šeimoms, Trečiojo 
amžiaus universiteto studentams, kitoms 
tikslinėms grupėms.

Projekto veiklų pradžią gerokai sulėtino 
COVID-19 pandemijos ribojimai ir karanti-
nas, įgalinę mus bendrauti tik nuotoliniu 
būdu. Pasibaigus ribojimams jau galėjome 
aplankyti ir pasiūlyti nemažai kontaktinių 
edukacinių užsiėmimų Trakų bei Elektrėnų 
krašto gyventojams.

Šio projekto įgyvendinimas paskatino 
peržiūrėti ir muziejaus edukacinius užsiė-
mimus. Daugelis jų vyksta muziejaus ekspo-
zicinėse erdvėse, edukacinėse 
klasėse, todėl negali būti per-
kelti į nepritaikytas kitų įstaigų 
erdves. Muziejaus specialistams 
teko gerokai pasukti galvas ir 
sukurti naujų edukacinių užsi-
ėmimų. Reikėjo sugalvoti, kaip 
į regionus „išvežti“ Trakų pilis. 
Šį rūpestį padėjo įveikti skulp-
torius, iš medžio detalių paga-
minęs Trakų pilių maketus. Taip 
atsirado nauji edukaciniai už-
siėmimai „Statome Trakų Salos 
pilį“, „Statome Trakų pusiasalio 
istorinę pilį“, „Statome Medinin-
kų pilį“, „Statome karaimų mal-
dos namus – kenesą“. Statydami 
pilis, užsiėmimų dalyviai sužino 
jų istoriją, statybos būdą, gyve-
nimo šiose pilyse ypatybes ir 
kt. Pastatyti pilių maketus nėra 
lengva – Trakų Salos pilies ne-

pavyks pastatyti tiems, kas nemoka Lietuvos 
Respublikos himno, o Trakų Pusiasalio pilies 
maketo neįveiks tas, kas nežino, kad istorinė 
pusiasalio pilis buvo visai kitokia, negu yra 
dabar. Statydami karaimų maldos namus – 
kenesą, užsiėmimo dalyviai sužino nemažai 
karaimų kalbos žodžių, klausosi eilių ir dainų 
karaimų kalba. Pastarasis edukacinis užsiė-
mimas ypač aktualus šiemet – Lietuvos ka-
raimų istorijos ir kultūros metais.

Išvykų į regionus metu yra pristatomos 
muziejaus kilnojamosios parodos, vedami 
edukaciniai užsiėmimai mokyklose, biblio-
tekose, regionų muziejuose, vaikų vasaros 
poilsio stovyklose, rengiami susitikimai su 
kultūros ir švietimo įstaigų, nevyriausybinių 
organizacijų, vietos bendruomenių atsto-
vais. Muziejus atsiliepė į kvietimą ir organi-
zavo edukacines veiklas neteisėtų migrantų 
stovykloje Medininkuose. Projekto veiklos 
tęsiasi. Mūsų laukia naujos išvykos ir įdomūs 
susitikimai.                                                              ■

Muziejininkų sukurtus edukacinius užsiėmimus  
papildo skulptoriaus sukurti Trakų pilių maketai  

TIM archyvo nuotr.

„Išvežti“ pilis į regionus: apie  
Trakų istorijos muziejaus pastangas, 
siekiant užsibrėžtų tikslų
Jadvyga LISEVIČIŪTĖ

Kas svarbiausia muziejaus veikloje? Į šį klausimą galime at-
sakyti įvairiai – istorinės atminties, tradicijų, kultūros pa-

veldo išsaugojimas ir aktualizavimas, viešinimas, kultūrinės 
edukacijos veikla ir kt. Turbūt visi sutiksime, kad muziejus 
gerai dirba tada, kai jame nuolat lankosi daug įvairaus am-
žiaus, interesų, tikslinių grupių lankytojų.

Trakų istorijos muziejus negali skųstis 
lankytojų dėmesio stoka – netgi ypač 

sunkiu pandeminiu laikotarpiu 2021 m. mu-
ziejų aplankė 141 836 lankytojai (planuota – 
120 000), edukaciniuose užsiėmimuose da-
lyvavo 9493 (planuota – 2500), Kultūros paso 
programos edukaciniuose užsiėmimuose 
dalyvavo 6401 moksleivis. Atrodytų, galime 
džiaugtis ir toliau aktyvinti bei plėsti muzie-
jaus veiklas. Tačiau, atlikę „lankytojų geogra-
fijos“ tyrimą, pastebėjome, kad didžioji dalis 
lankytojų, o ypač vaikų ir jaunimo, atvyksta 
iš arčiau esančių savivaldybių. Nemaža dalis 
Žemaitijos, Šiaurės ir Rytų Lietuvos savival-
dybių gyventojų neturėjo galimybės aplan-
kyti mūsų muziejaus ir dalyvauti edukaci-
niuose užsiėmimuose. Į klausimą „kodėl?“ 
padėjo atsakyti įvairių mokyklų pedagogai, 
atkreipę mūsų dėmesį į edukacinių išvykų 
mokyklose organizavimo bei finansavimo 
problemas – didelės transporto išlaidos (Kul-
tūros paso programa apmoka tik edukacinio 
užsiėmimo kainą), lydintieji mokytojai ati-
traukiami nuo tiesioginio darbo, mokyklose 
būtina laikinai keisti pamokų tvarkaraščius ir 
kt. Mokyklų pedagogai pasidalijo patirtimi, 
kad muziejai yra per daug uždari, gyvena 

„lyg stiklo bokšte“, per daug susitelkę į savo 
tikslus bei problemas.

Pedagogų išsakytos mintys paskatino 
muziejaus kolektyvą ieškoti būdų, kaip pri-
sidėti prie regionų kultūrinės atskirties ma-
žinimo, sudaryti sąlygas ir nutolusių savi-
valdybių gyventojams, ypač moksleiviams, 
susipažinti su Trakų istorijos muziejaus, po-
puliariai vadinamo Trakų pilies muziejumi, 
rinkiniais, veikla bei edukacinėmis progra-

Medininkų pilis – viena iš Trakų istorijos  
muziejui priklausančių pilių  

TIM archyvo nuotr.



40 41

Ed
uk

ac
ija

Ed
uk

ac
ija

LIETUVOS MUZIEJAI 2022'1-2 LIETUVOS MUZIEJAI 2022'1-2

kultūrinėms, socialinėms ir kitoms ben-
druomeninėms reikmėms, kuriamos nau-
jos veiklos, įtraukiamos įvairios kūrybinės 
bendruomenės, didinamas ne tik Tauragės 
rajono, bet ir kitų regionų gyventojų susido-
mėjimas kultūros paveldu. Be to, Muziejaus 
erdvėse kultūrinius mainus skatina net ke-
letas stambių Lietuvos kultūros tarybos bei 
Tauragės rajono savivaldybės finansuojamų 
projektų. Reikšmingiausi jų – renginių ciklas 
„Kultūros muitinė“ bei menų festivalis „Kva-
dratu“. Abu kultūriniai įvykiai 2022-aisiais 
vyksta jau 4-ąjį kartą.

Kultūros muitinė – 5 mėnesius trunkan-
tis renginių ciklas apima plačius kultūrinius 
barus – istorijos, muzikos, kino, kulinarijos 
bei teatro populiarinimo veiklas, į kurias 
įtraukiami šimtai žmonių, meno ir kultūros 
profesionalų. Šiemet renginių ciklas prasi-
dėjo Pilyje ir keliauja tolyn – į renginių že-
mėlapį įtraukti ir kiti Muziejaus padaliniai: 
kulinarijos paskaita vyko Skaudvilės krašto 
muziejuje, o Tremties ir rezistencijos muzie-
juje pristatytas itin retas eksponatas – JAV 
viename iš Ilinojaus valstijos muziejų buvusi 
KGB pasiklausymo įranga.

Tuo tarpu menų festivalis „Kvadratu“ pan-
demijos akivaizdoje miestą pavertė meno 

galerija ir skatino niekur neišvykti ir vasarą 
praleisti Tauragėje. Pernai, bendradarbiau-
jant su 18 metų veikiančiu festivaliu „Kaunas 
Photo“, Tauragės mieste visą vasarą iki pat 
vėlyvo rudens buvo eksponuojamos 5 lauko 
fotografijų parodos, sulaukusios didžiulio vi-
suomenės susidomėjimo. Tad, taikydamasis 
prie pandemijos iššūkių, muziejus išplėtė 
savo veiklą už Pilies sienų, įtraukdamas į pro-
fesionalaus meno pažinimą net atsitiktinius 
praeivius.

Šiais metais festivalio „Kvadratu“ rė-
muose įvairiais kampais nagrinėjama Namų 
tema. Festivalio lankytojų laukia šiuolaiki-
nio meno instaliacijos, parodos, edukacijos, 
koncertai, šiuolaikinio šokio pasirodymai. 
Miesto erdvėse vėl eksponuojami Lietuvos ir 
pasaulio fotomenininkų darbai.

Muziejininkai tiki, jog per kultūrinę edu-
kaciją įmanoma ne tik skatinti krašto istorijos 
pažinimą, ieškoti savojo identiteto, bet ir ug-
dyti nuolatinį visuomenės poreikį kultūrai. 
Todėl muziejaus lankytojams visi kultūriniai 
renginiai – nemokami, o daugiau informa-
cijos apie juos visada galima rasti muziejaus 
tinklapyje tauragesmuziejus.lt bei Tauragės 
krašto muziejaus „Santaka“ feisbuko pasky-
roje.                                                                           ■

Menų festivalis „Kvadratu“ pernai Tauragėje surengė penkias lauko parodas.  J. Petkevičiaus nuotr.

Ne tik muziejus: istorinio pastato  
tapatybė grįžta kaip Kultūros  
muitinė
Eglė ČERVINSKAITĖ

Tauragės krašto muziejus „Santaka“, įsikūręs miesto širdy-
je, pastatų komplekse, vadinamame Pilimi. Ši pilis – „ap-

simetėlė“, mat kompleksas buvo statytas ne kaip gynybinis, o 
kaip muitinė. Šiandien čia veikiantis modernus muziejus sim-
boliškai įprasmina pastato pirminę funkciją ir savo misiją – 
Pilies erdvėse šurmuliuoja kultūrinių renginių dalyviai, vyksta 
aktyvūs kūrybinių mainų procesai. Tauragės krašto muziejaus 
„Santaka“ tapatybės dalimi tampa Kultūros muitinė.

Muziejus Pilyje

Miesto Pilimi tauragiškiai vadina mui-
tinės pastatą, kuriame 30 metų vei-

kia Tauragės krašto muziejus „Santaka“. Pilies 
kompleksas daugybę kartų keitė savo pa-
skirtį. Čia šeimininkavo ir rusai, ir vokiečiai, 
kol galiausiai Pilis tapo Tauragės simboliu ir 
tapatybės dalimi. Pilies rūsys paskutinius de-
šimtmečius buvo apleistas ir retai naudoja-
mas. Tačiau, jei jis galėtų prabilti, papasakotų 
daug įdomių istorijų. XIX a. viduryje užbai-
gus statyti pagrindinį korpusą, skliautuotuo-
se rūsiuose įrengtas kalėjimas sugautiems 
sienos pažeidėjams, nelegaliai kirtusiems 
Prūsijos–Rusijos sieną ir/ar gabenusiems ne-
legalias prekes (įskaitant knygas). Rūsiuose 
pabuvojo daug knygnešių. Tai liudija užrašy-
ti jų atsiminimai ir biografijos.

Prieš porą metų Muziejus transformavo-
si – įgyvendinti du dideli Europos Sąjungos 
struktūrinių fondų finansuoti projektai, ku-
rie Muziejaus erdvėms suteikė naują gyveni-
mą. Interaktyviai įrengtos ekspozicijos kvie-

čia tauragiškius ir miesto svečius išmaniųjų 
technologijų pagalba pažinti šio krašto isto-
riją, etnografiją, gamtą.

Viename Pilies bokštų veikia gilias šaknis 
turinti Fotografijos galerija, kitame – archeo-
logijos ekspozicija, sauganti skalvių genties 
paslaptis. Jas atrasti įdomiai muziejininkai 
kviečia pasitelkdami kinetinio smėlio insta-
liacijas. Šiaurinis Amžių bokštas stebina vi-
soje Lietuvoje žinomos, tauragiškių įkurtos 
audiovizualinių menų studijos „Wide Wings“ 
darbu – interaktyviomis projekcijomis pra-
bylantys bokšto skliautai sukuria medita-
tyvią krašto istorijos pažinimo aplinką. Bu-
vusiuose muitinės rūsiuose įrengtos Pilies 
menės kompensuoja dvarų kultūros pavel-
do rajone trūkumą ir tampa nenutrūkstamų 
kultūrinių procesų inkubatoriumi.

Kultūriniai mainai

Kultūros „muitininkais“ pirmiausia, ži-
noma, tampa muziejininkai. Jų pa-

stangomis Pilis pritaikoma edukacinėms, 
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1831 m. sukilimas. Ką naujo papasakos 
Vytauto Didžiojo karo muziejaus 
rinkiniai?

1831 m. Abiejų Tautų Respublikos žmonių pastangomis Rusi-
jos imperijoje surengtas sukilimas buvo viena iš per visą Eu-

ropą nusiritusių XIX a. revoliucijos bangų vilnis. Visgi nepai-
sant kai kurių aspektų ir tyrimo pjūvių trūkumo, istoriografijos, 
ypač lenkiškosios, šiam sukilimui tirti niekur nėra panaudoti 
Lietuvos muziejų rinkiniuose saugomi dokumentai ar kiti šią 
temą atspindintys eksponatai. Šiame straipsnyje apžvelgiamos 
Vytauto Didžiojo karo muziejų (VDKM) spaudos rinkinių ver-
tybės ir tai, ką jos atskleidžia apie 1831 m. sukilimą.

VDKM Spaudos rinkinyje saugoma 
per 55 tūkst. muziejinių vertybių. 

Didžioji dalis jų susijusi su karyba: įsakymai, 
Lietuvos kariuomenės leista spauda, ego-
dokumentika, tačiau yra ir unikalių nepro-
filinių eksponatų, kurie į muziejų papuolė 
kaip dalis priimamos kolekcijos arba So-
vietinės okupacijos metu, kada karo mu-
ziejaus profilis buvo pakeistas į bendrais-
torinį. Tokių unikalių išskirtinių eksponatų 
pavyzdžiai yra XVII–XVIII a. rašytas Vilniaus 
bernardinų vienuolyno metraštis, kuriame 
aprašoma vienuolyno kūrimosi istorija, re-
konstrukcijų darbai, kasdienybės elemen-
tai, ir Naciūnų dvaro bei jo apylinkių plano 
originalas. 

1831 m. sukilimo dokumentai Vytauto 
Didžiojo karo muziejuje

Lygiai taip pat išskirtinė ir įdomi yra 
Juozapo Komaro archyvo medžiaga, 

susijusi su 1831 m. sukilimu. Iš viso 75 do-

Kristina PETRAUSKĖ

kumentai ir leidiniai, kurie buvo įsigyti iš pri-
vataus asmens ir į VDKM papuolė 2008 m. J. 
Komaras tarnavo pulkininku Napoleono Di-
džiojoje armijoje, dalyvavo žygyje į Maskvą 
ir kaip dauguma Lietuvos ir Lenkijos bajorų 
gyveno jau neegzistuojančios respublikos 
dvasia. Komarui, kaip ir daugeliui bajorų – 
politiškai aktyviausiai visuomenės daliai, 
buvo savaime suprantamas pasirinkimas 
jungtis į sukilėlių gretas ir kartu kovoti su 
šūkiu „Laisvė, vienybė, nepriklausomybė!”. J. 
Komaras savo lėšomis sudarė sukilėlių pulką 
ir jam vadovavo.

J. Komaro archyve išlikę jo paties asme-
niniai ir pulko dokumentai leidžia susipažinti 
su sukilėlių kasdienybe ir sužinoti apie pa-
ties bajoro įsitraukimą. Pavyzdžiui, 1831 m. 
gegužės mėnesio dokumentuose randame 
įteiktą J. Komarui komisionieriaus paliudiji-
mą, kad bajoras iš savo dvaro savo lėšomis 
pristatė sukilėliams vandens: „1831 m. ge-
gužės 20 d. Jo malonybė Komaras, Lenkijos 
pulkininkas, iš savo dvaro Raguvoje mūsų 

tautinei kariuomenei pristatė vandens atsar-
gų. Komisionierius Janas Dybkievičius (Jan 
Dybkiewic)“, o birželio viduryje jau pats or-
ganizuoja sukilėlių būrius. 

Gal prie sukilėlių J. Komarą jungtis pa-
skatino vyriausiojo tautinės kariuomenės 
vado Jano Skžyneckio (Jan Zygmunt Skrzy-
necki) atsišaukimas, kuriame, išlaikius Abie-
jų Tautų Respublikos politinės retorikos tra-
dicijas, prašoma tautiečių būti teisingais ir 
dorovingais savo motinos tėvynės sūnumis, 
ar jam adresuotas atsišaukimas tautos vardu 
dėl laisvės, bendrystės ir nepriklausomybės, 
o gal ir tarp jo asmeninių dokumentų rastas 
poeto Antano Goreckio (1787–1861), suki-
lėlių korpuso štabo viršininko, vyriausiojo 
sukilėlių komiteto nario, eiliuoto kreipimosi 
į lietuvius nuorašas „ [...] nenurimkit lietuviai, 
prie ginklų... broliai, prie ginklų!“. Beje, atsi-
šaukimų J. Komaro archyve saugoma daug 
ir įvairių, kai kurių yra keletas skirtingų nuo-
rašų, vienas jų, adresuotas Upytės pavieto 
gyventojams, – vokiečių kalba.

J. Komaro archyvas leidžia pažinti ir su-
kilimo kasdienybę. Jau minėta, kad J. Ko-
maras tiekė vandenį, vėliau iš savo dvaro 26 
pėstininkų linijiniam pulkui pristatė pašaro 
arkliams – 5 pūrus avižų (1 pūras buvo lygus 
6 statinėms), 18 svarų džiūvėsių ir 51 bute-
lį degtinės, gegužės 30 d. – 20 pūrų avižų ir 
52,5 svarų džiūvėsių, birželio 4 d. – 400 sva-
rų džiūvėsių, 20 pūrų gerų miltų, 20 gorčių 
(1 gorčius buvo lygus 2,82 litro) druskos, 20 
gorčių degtinės. J. Komaras taip pat turėjo ir 
labiausiai reikalingų ir daugiausiai sukilėlių 
vartotų produktų sąrašą (buvo įtrauktas ir 
pašaras): duona, avižos (žirgams), džiūvėsiai, 
miltai, persijoti miltai, kruopos, žirniai, svies-
tas, degtinė, alus, mėsa, druska, šienas. 

Duomenų yra išlikę ne tik apie labai skur-
dų sukilėlių maistą, bet ir apie kitus aprūpi-
nimo niuansus. Yra žinoma, kad Lietuvos su-
kilėliai stengėsi laikytis nurodytų uniformos 
spalvų, tačiau geriausiu atveju tik trečdalis jų 

tokių drabužių turėjo. Gegužės viduriu da-
tuotiname laiške kvituojama, kad iš J. Koma-
ro dvaro sandėlio paimta: 7 striukės, 7 kel-
nės, 14 marškinių, 7 pilotės [furażerek].  Tad 
panašu, kad 7 sukilėliai buvo aprūpinti uni-
forma: kiekvienam po vieną viršutinį drabu-
žį, o marškinių, t. y. apatinių drabužių, – po 
porą. Taip pat šalia vadinamosios kvitancijos 
(kvito) prierašas apie Rusijos imperijos gene-
rolo Sulimos sėkmingą ataką prieš sukilėlius, 
bandančius įsitvirtinti Vilniuje, ir sukilėlių at-
sitraukimo manevrus.

Žinoma, daugiausia sukilėliams stigo 
ginklų. Pavyzdžiui, 1831 m. liepos 4 d. raštu 
pažymima, kad iš prisijungusių „kontonistų“ 
34 buvo be ginklų, o dar du – ir be uniformų. 
Rekvizicijos ir aukojimo raštai rodo, kad J. 
Komaras prisidėjo ir aukodamas sukilėliams 
ginkluotę bei kitą karinę amuniciją. Iš jo val-
domo Raguvos dvaro ir jo apylinkių į sandėlį 
buvo pristatytos 53 žmonių suaukotos pikės.

Dar J. Komaro archyve saugomos sukili-
me žuvusių suvestinės. Įdomu tai, kad J. Ko-
maras turėjo ir 1830 m. lapkričio 18–19 d., tai 
yra pačios sukilimo pradžios Varšuvoje, su-
vestines. Panašu, kad pirmosios aukos buvo 
sukilėlių išskirtinai gerbiamos. 

Išskirtina ir maldelė už sukilėlius. Jos 
nuorašas ant storo, sulankstyto ir nudėvėto 
popieriaus lapo rodo, kad ši Lenkijos primo 
Prožmovskio sukurta malda buvo dažnai J. 
Komaro skaitoma. Ja buvo prašoma karštos 
bajorų meilės tėvynei, Dievo užtarimo, pa-
brėžiant, kad kiekviena bajoriška siela kovos 
už Dievo valią. Taigi ši malda toliau tęsė ir 
tiesiogiai atliepė ATR politinio diskurso tra-
diciją. Įdomu ir tai, kaip Pražmovskis (Adam 
Michał Prażmowski) ir sukilėliai savo maldo-
je šaukiasi: „Padėk mums, Dieve mielaširdin-
gas! Dieve Jogailaičių – Dieve tėvų mūsų!“. 
Tarp J. Komaro dokumentų randamas ir dar 
vienas sukilėlių maldos tekstas, tvarkingai 
perrašytas subraižytame popieriaus lape. 
Maldoje tradiciškai prašoma suteikti stipry-
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me Meternichas, nors ir nepritaria sukilėlių 
tikslams, tačiau smerkia Rusijos imperijos 
agresiją, arba taip pat randame ir Berlyne 
išspausdinto straipsnio apie karo veiksmus 
tarp Rusijos imperijos kariuomenės ir sukilė-
lių dalinių išrašus. 

Dar vienas, be galo įdomus J. Komaro 
archyve išlikęs dokumentas – „Tremties ele-
gijos“, pasirašytas inicialais J. U. N.  Lietuvių 
bajoro, tremtinio (po sukilimo apsigyvenu-
sio Didžiojoje Britanijoje) rauda lenkų kalba 
nėra papuolusi nė į vieną 1831 m. sukilimui 
skirtą antologiją. Nepaminėta ji nei 1835 
m. Felikso Vrotnovskio (Feliks Wrotnowski) 
emigracijoje, Paryžiuje, išleistuose atsimini-
muose apie 1831 m. sukilimą Lietuvoje, nei 
XIX a. pabaigoje išleistame papildytame jo 
antrajame leidime. Ši elegija nežinoma ir 
itin išsamią memuaristinių tekstų apžval-
gą parengusiai Olgai Gorbačiovai, kuri savo 
straipsnyje „1830–1831 m. sukilėlių memua-
rinis palikimas” išsamiai pristato įvairią me-
muaristinę sukilėlių literatūrą.  

Šioje dvylikos puslapių elegijoje autorius 
savo jausmus vaizdingai perteikia paskuti-
niu matomu saulėlydžiu Lietuvoje; klausia, 
kodėl jis yra išvaromas ten, kur viskas yra 
svetima: „Dangus, žemė, oras ir žmonės, ir 
kalba. Kiekvienas gi dalykas nesavas.“ Be 
savo jausmų ir išgyvenimo tremtyje, anoni-
mas romantizuodamas kalba ir apie „kovą 
prieš puolusį tironą, barbarišką“, apeliuoja į 
Britaniją, suteikusią jam prieglobstį, saugų, 
tačiau, kaip pats rašo, – nemielą. 

Galima išskirti dar keletą J. Komaro ar-
chyvo 1831 m. sukilimo dokumentų: raštas 
su Lenkijos kariuomenės dalinių atvykimo 
į Lietuvą tikslais arba J. Komaro draugo Be-
nedikto Koliškos (Benedykt Kołyszko) laiškas 
pranešantis, kad šis Vilkmergės paviete ba-
landžio 28 d. įkūrė pėsčiųjų šaulių kuopą. Tai 
viena pirmųjų žinių apie aktyvius sukilimo 
veiksmus buvusioje LDK teritorijoje. Išskir-
tini būtų „Silva rerum“ tipo užrašai, kuriuose 

tiek poezijos ištraukos, tiek ir populiaraus 
kortų žaidimo „Viskas“ taisyklės; Varšuvos 
universiteto profesoriaus Kristino Lacho-Šyr-
mos kalba, pasakyta 1831 m. kovo 29 d., skir-
ta 1830 m. lapkričio 29 d. įvykiams Varšuvoje 
atminti. Visgi politinės minties, LDK bajorijos 
savivokos tyrimams, sukilimo politiniams 
tikslams tirti svarbiausia būtų kalba, skaityta 
pagrindinėje LDK sukilėlių stovykloje 1831 
m. gegužės 3 d., minint ATR konstitucijos ju-
biliejų. 

1831 m. sukilėlių sąrašas

Išskirtinės vertės dokumentas – Rusų 
centrinės administracinės valdžios su-

darytas 1831 m. sukilėlių abėcėlinis sąrašas, 
tiksliau – jo dalis nuo raidės M iki R. Dar viena 
šio sąrašo dalis (nuo D iki L) yra saugoma Vy-
tauto Didžiojo karo muziejaus kaimynystė-
je – Kauno regioniniame valstybės archyve. 
Lietuvos valstybės istorijos archyve yra sau-
gomas spausdintinis 326 sukilėlių bajorų, 
skirstomų į dvi kategorijas – turėjusių vals-
tiečių ir jų neturėjusių, sąrašas.

VDKM spaudos rinkinyje ir Kauno regi-
oniniame valstybės archyve saugomuose 
sąrašuose žinios apie sukilėlius daug išsa-
mesnės, tiesa, nė vienas iš šių šaltinių nėra 
panaudotas mokslinėse publikacijose, tik 
dviejuose VDKM darbuotojų parengtose 
1831 m. sukilimo vadams skirtuose brošiū-
rose. Pirmoji iš jų – skirta grafaitei kapitonei 
Emilijai Pliaterytei, o antroji – Upytės pavie-
to sukilėlių vadui majorui Maricijui Prozorui. 
Šių dviejų iškilių sukilėlių pavardės kaip tik 
ir yra VDKM spaudos rinkinyje saugomame 
sąraše. 

Šis sąrašas galėtų puikiai pasitarnauti 
socialiniam sukilimo skerspjūviui tirti ir pa-
pildyti F. Sliesoriūno jau beveik prieš pusę 
amžiaus išleistą pagrindinę Lietuvos mono-
grafiją „1830–1831 m. sukilimas Lietuvoje“. 
Sąrašas atskleidžia ne tik bajorijos patirtas 

bės kovoti už tėvynę ir laisvę, tačiau dėmesį 
labiau traukia šalia maldos užrašyti ir dviejų 
sukilėlių dainų tekstai. Pirmoji daina –  šešių 
posmelių mazurka – itin įdomiu tekstu: „Im-
kit dalgius, imkit ietis, /  Ant žirgų visi bro-
liai sėskim / Radvila į kovą ves mus / Senoji 
Radvilų tauta.“  Antroji, taip pat patriotinė, 
be pavadinimo, aštuonių posmų, kurių pir-
masis: „Heyže heyže  jau gana, / Dabar metas 
išdavikams mūsų / Į dienos šviesą lįsti / Pir-
miau, nei mums jie papuls.“  

Dar vienas dainų rinkinys J. Komaro ar-
chyve surašytas 8 lapų sąsiuvinėlyje. Be kitų 
patriotinių dainų, jame randame ir jau mi-
nėtų dviejų dainų variacijas. Tarp J. Komaro 
turėtų išrašų iš laikraščio „Kurjer Litewski“ 
vieno lapo blogojoje pusėje randame per-
brauktą patriotinę dainą pavadinimu „Lietu-
viška daina“. Nenukrypstant nuo poezijos ir 
sukilėlių kūrybos, galime paminėti ir pam-
fletą (humoristinę maldą), išjuokiantį ne tik 
Rusijos, Prūsijos ir Austrijos imperijų valdo-
vus, pasidalinusius Abiejų Tautų Respublikos 

teritoriją, bet ir pas-
kutinįjį Respublikos 
valdovą Stanislovą 
Augustą Poniatov-
skį: „Tėve mūsų, ku-
ris esi Vienoje, Ber-
lyne ir Peterburge, 
tose karalystėse – 
šventas tavo vardas, 
išeina tavo karalystė 
iš mūsų Lenkijos, 
būna lai tavo valia 
kaip Austrijoj, Bran-
denburge ir Mas-
kvoj. Teisę mūsų 
kasdienę duok 
mums šiandien ir 
pargrąžink mums 
mūsų laisvę taip, 
kaip mes atleisim 
kaltininkams mūsų.“ 

Tokiu pačiu principu, pajuokiamai, perra-
šytos maldos „Sveika, Marija“ ir tikėjimo iš-
pažinimas. Pridėta ir dešimt improvizuotų 
Stanislovo Augusto įsakymų, pašiepiančių 
jo gerus santykius su tuometine Rusijos im-
peratoriene. Dar vienas tokio tipo kūrinys, 
saugomas J. Komaro archyve, – tai alegorinis 
kreipimasis į savo ponią, turint omeny Ru-
sijos imperiją, kuri vaizduojama neteisingai 
ir žiauriai besielgianti su savo tarnais tik dėl 
paikų savo užgaidų.

Įdomi J. Komaro archyvo detalė – išra-
šai apie sukilimą iš Europos laikraščių. Deja, 
negalime šiuo metu atsakyti, kokiu mastu 
jie buvo platinami tarp sukilėlių, tačiau jie 
puikiai iliustruoja J. Komaro orientaciją eu-
ropinėje politikos scenoje. Jo archyve ras-
tas Austrijos imperijos užsienio reikalų mi-
nistro Klemenso fon Mèternicho (Klemens 
von Metternich) laiškas Rusijos imperijos 
užsienio reikalų vadovui grafui Karlui Ro-
bertui Neselrodei (Karl Robert Nesselrode), 
išspausdintas Hamburgo laikraštyje, kuria-

Rusų centrinės administracinės valdžios sudarytas 1831 m.  
sukilėlių abėcėlinis sąrašas. Autorės nuotr.
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represijas: tremtys, siuntimas tarnauti ka-
riuomenėje į tolimas imperijos gubernijas, 
konfiskuotas turtas ir dvarai, draudimas pa-
veldėti tėvų ir giminaičių turtą, bet ir tie, ku-
rie nuo bausmės buvo atleisti ar ji sušvelnin-
ta, „2-os kategorijos nusikaltėlius“ perkeliant 
į trečią ir leidžiant pasilikti dvarus ar grįžti į 
juos, jei šie juos turį. 

Analizuojant sukilėlių sąrašą krenta į 
akis tai, kad nuo bausmių atleidžiami arba 
jos sušvelninamos iki trečios ar net penktos 
kategorijos beveik visiems kunigams. Tuo 
tarpu sunkiausiajai, t. y. pirmajai kategorijai 
priskiriami tik patys aktyviausi sukilimo daly-
viai, kurie prieš prisijungdami prie sukilimo 
buvo priskiriami prie turtingųjų dvarininkų 
ir turėjo sukaupę nemenką sociokultūrinį 
kapitalą. Atlaidžiau žiūrėta ir į asmenis, ku-
rie prieš sukilimą tarnavo Rusijos imperijos 
biurokratiniame aparate, – teisėjus, teismo 
ar valstybinio banko tarnautojus, gydytojus. 
Nuo tardymo ir teismo būdavo atleidžiamos 
ir našlės dvarininkės. 

Vienoje šio sąrašo grafų pažymima „Ko-
kioje nusikalstamoje veikloje dalyvauta“, 
ne tik kur ir kada, kokie asmenys dalyvavo 
konspiracinėje veikloje ar atviroje ginkluo-
toje kovoje, bet ir kokios kilmės, tautybės 
ar religijos atstovas prisidėjo prie sukilimo, 
kokiu mastu palaikė buvusių Abiejų Tautų 
Respublikos piliečių kovą už laisvę, vienybę 
ir nepriklausomybę. 

Pabaigai

Lietuvos muziejų rinkiniai yra turtin-
gi, juose saugomos Lietuvos istorijos 

vertybės, istoriniai šaltiniai, tačiau jais moks-
lininkai ir tyrėjai naudojasi itin retai. Galbūt 
tai susiję su klaidingu uždarų muziejų įvaiz-
džiu ar maža sklaida, kuri tik paskutiniais 
metais tapo iškeliama kaip vienas pagrindi-
nių muziejų uždavinių. 

Muziejams ilgą laiką pirmiausia buvus 

vertybių kaupimo ir saugojimo institucijo-
mis, jų rinkiniuose nugulė itin vertingi Lie-
tuvos istorijai šaltiniai, neretai pasižymintys 
savo unikalumu, tačiau taip ir nepastebėti 
tyrėjų. Taip pat ir VDKM spaudos rinkinyje 
saugomas J. Komaro, 1831 m. sukilimo daly-
vio, archyvas, dar nėra panaudotas Lietuvos 
ar užsienio mokslininkų, tačiau gali papil-
dyti įdomia ir net unikalia informaciją apie  
1831 m. sukilimą Lietuvoje. 

Išskirtinis šaltinis sukilimo tyrėjams turė-
tų būti ir Rusijos imperijos centrinės valdžios 
sudaryto sukilėlių sąrašo dalis, papildanti 
Kauno regioniniame valstybės archyve ir 
Lietuvos valstybės istorijos archyve saugo-
mus sąrašus.                                                           ■

1831 m. sukilėlių patriotinė daina. Autorės nuotr.

Muziejaus lobyne – monetomis puošta 
XVII a. sidabro taurė

Valdovų rūmų muziejaus Lobyno salę papildė naujas eks-
ponatas – XVII a. pabaigoje sukurta sidabro taurė su 

dangteliu. Muziejaus Rinkinių skyriaus vadovo Daliaus Avi-
žinio teigimu, juvelyrinis dirbinys unikalus tuo, kad iš 40 si-
dabro monetų, kuriomis puošta taurė, net 30 yra Lenkijos 
karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Vazos 
(1587/1588–1632) skirtingų nominalų monetos, daugiausia 
ortai (18 grašių vertės) ir trijų grašių, viena – Lenkijos karaliaus 
ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Stepono Batoro (1576–1586) 
3 grašių moneta. Šių valdovų laikais monetos buvo kaldina-
mos ir Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, o iždas saugotas 
Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmuose Vilniuje.

Seniausioji moneta, kuria papuošta 
taurė, – Prūsijos kunigaikščio Al-

brechto Hohencolerno (Albrecht von Ho-
henzollern, 1525–1568) 3 grašių moneta, 
nukaldinta 1547 metais. Šis kunigaikštis 
buvo Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžio-
jo kunigaikščio Žygimanto Senojo (1506–
1548) sūnėnas, tapęs Lenkijos Karalystės 
vasalu bei dažnai lankęs savo pusbrolį Žy-
gimantą Augustą Lietuvos didžiųjų kuni-
gaikščių rūmuose Vilniuje. 

Taurė svarbi ir tuo, kad sukurta kai-
myninėje Lenkijoje – Torunėje. Kaip žino-
ma, Lenkijos Karalystė ir Lietuvos Didžioji 
Kunigaikštystė tuo metu sudarė bendrą 
valstybę – Abiejų Tautų Respubliką. Apati-
niame taurės kraštelyje iškalti du ženklai –  
Torunės miesto „.T.“ ir paties meistro inici-
alai „NCB“. Būtent tokią formą, kuri reiškė 
„Nie Claus Bröllmann“, naudojo meistras 
Niklausas Brelmanas (Niklaus Bröllmann, 
apie 1640–1703), ženklindamas savo kūri-

Rinkinių skyriaus vadovas Dalius Avižinis teigia, kad 
taurė yra išskirtinė būtent dėl ją puošiančių monetų 

V. Abramausko nuotr.
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Muziejui padovanotas tremtinio  
dienoraštis: įrašai stebina kasdienybės  
autentiškumu

Minint Gedulo ir vilties dieną Lietuvos nacionaliniam mu-
ziejui padovanotas išskirtinės istorinės vertės dokumen-

tas – tremtinio Jono Janušausko (1914–1996) dienoraštis. Jo 
autorius trejus metus skrupulingai fiksavo kiekvienos tremty-
je išgyventos dienos įvykius ir net menkas smulkmenas, todėl 
beveik trijuose šimtuose puslapių užfiksuota informacija – iki 
šiol netyrinėta nei istorikų, nei muziejininkų – neabejotinai 
atskleis naujų detalių tremties tyrimų tema.

Istorine muziejui padovanoto 
rankraščio verte neabejojama: 

kol kas tai yra vienintelis žinomas 
dienoraštis, rašytas Igarkoje, vieno-
je iš atšiauriausių ir santykinai di-
džiausio lietuvių mirtingumo trem-
ties vietų, o kasdienę tremtinių 
gyvenimo realybę autorius fiksavo 
itin įtaigiai.

„Dienoraštyje gausu reikšmin-
gos informacijos apie kelionę iki 
galutinės tremties vietos: surašyti 
pravažiuotų stočių pavadinimai, 
registruojama, kada ir kuo maitino, 
įdėmiu žvilgsniu stebimi ir vertina-
mi pro langą matomi vaizdai. De-
taliai aprašomas ir laikinas gyveni-
mas Krasnojarske laukiant tolesnio 
kelionės etapo – valgio virimas, kelionės į 
turgų, užsiėmimai, tremtinių nuotaikos, o 
vėliau ir gabenimas Jenisiejumi, apgyven-
dinimo Igarkoje sąlygos, darbas, nuolatinis 
algų vėlavimas, stumdymasis eilėse par-
duotuvėse ir turguje, registravimasis ko-

Živilė STADALYTĖ

mendantūroje, dažnos vaikų ligos, tėvo ir 
kitų aplinkinių mirtys“, – pasakoja Lietuvos 
nacionalinio muziejaus istorikė Virginija 
Rudienė. 

Istorikės teigimu, dienoraštyje gausu ir 
smulkmenų, kurios vertingai gali papildyti 
iki šiol žinomą bendrą tremties paveikslą: 

Muziejui padovanotas dienoraštis – išskirtinis, nes rašytas  
be pertraukų tremtyje trejus metus.  

S. Samsono nuotr., LNM.

nius. Jis amato mokėsi pas Lenkijos karalių 
ir Lietuvos didžiųjų kunigaikščių Vladislovo 
Vazos (1632–1648) ir Jono Kazimiero Vazos 
(1648–1668) rūmų auksakalį Johaną Kristi-
joną Byrpfafą (Johann Christian Bierpfaff, 
apie 1600 – apie 1680). N. Brelmano meis-
trystę vėliau perėmė sūnūs.  

Pasak D. Avižinio, tokios taurės buvo 
naudojamos didikų reprezentacinėse puo-
tose. Parodomieji, prabangūs indai puoš-
davo tuoktuvių iškilmes, naudoti kitomis 
svarbiomis progomis. 

Sidabro taurę su dangteliu galima iš-
vysti Valdovų rūmų muziejaus ekspozici-
joje, Lobyno salėje (Nr. 47). 20 cm aukščio 
sidabro kūrinys – paauksuotas, jį puošia 
iškalti ornamentai. Sidabro taurės svoris – 
676 gramai. Taurę muziejus įsigijo aukcione 
Vokietijoje. Tai itin vertingas auksakalystės 
kūrinys, ištisas istorinės numizmatikos rin-
kinys. Valdovų rūmų muziejuje yra ekspo-
nuojamas ir panašus bokalas.

Sidabriniai indai su juose įmontuotomis 
monetomis pradėti gaminti XVI a. pradžio-
je. Į jų sieneles iš pradžių buvo tvirtintos 
retos antikinės monetos, o vėliau tam nau-
dotos ir vėlesnės įvairių šalių bei nominalų 
monetos. Jos būdavo montuojamos taip, 
kad aversas atsidurtų išorėje, o reversas –  
vidinėje pusėje. Taurės ir bokalai su mo-
netomis buvo ypač paplitę XVII ir XVIII a. 
Šiaurės Vokietijoje, Danijoje, šiaurinėje 
Lenkijoje ir kituose kraštuose.                       ■

Lobyno ekspozicijoje pristatomą sidabro taurę  
muziejus įsigijo aukcione Vokietijoje 

 V. Abramausko nuotr.

Valdovų rūmų muziejaus informacija
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autorius kruopščiai fiksuoja, kiek uždirbo, 
kiek ir kada pinigų bei siuntinių atsiuntė 
giminės, nurodo ir dažniausiai perkamų 
produktų – bulvių, duonos, pieno, sviesto – 
kainas.

Padovanoti dienoraštį muziejui kartu 
su tremtinio šeima nusprendė dabartinis jo 
savininkas Jono Janušausko proanūkis Ar-
nas Janušauskas. Perduodant dokumentą 
taip pat dalyvavo dienoraščio autoriaus sū-
nus Algimantas Janušauskas su žmona Zita, 
anūkas Povilas Janušauskas, muziejaus di-
rektorė Rūta Kačkutė, Istorijos rinkinių sky-
riaus darbuotojai.

Dienoraštis baigiasi 1951 metų birželio 
30 dienos įrašu: „30 d. birželio. Šeštadienis. 
Ir užbaigiame viršvalandžius, naktį – į dar-
bą“.

„Kodėl tėvas dienoraščio nebetęsė, gali-
ma tik spėlioti. Paskutinių metų įrašai jau la-
bai trumpi, lakoniški: kelintą valandą į dar-
bą, koks oras. Galbūt, viltims grįžti į Lietuvą 
neišsipildžius, o gyvenimui tremtyje žen-
kliau nesikeičiant (darbas išlieka pagrindine 
dominante), išblėso ir užsidegimas, įveikė 
nuovargis ir rutina“, – perduodant dieno-
raštį svarstė autoriaus sūnus Algimantas.

Muziejaus planuose – restauravimas ir 
publikavimas

Vertingą dovaną iš Janušauskų šeimos 
gavęs muziejus artimiausiu metu 

ruošiasi ieškoti rėmėjų, kurie prisidėtų prie 
šio svarbaus šaltinio publikavimo.

„Esame labai dėkingi Janušauskų šeimai 
už šią dovaną ir jaučiame pareigą kuo grei-
čiau sudaryti sąlygas šio vertingo istorijos 
šaltinio tyrimams ir sklaidai. Tai autentiška, 
detali ir įtaigi kasdienio tremtinių gyvenimo, 
jų kančių ir vilčių kronika, skatinanti apmąs-
tyti dramatiškus visos pokario kartos likimus 
ir skirtingas patirtis išgyvenusių žmonių liu-
dijimus. Jie reikšmingi istorijos tyrėjams, bet 
gali pasirodyti įdomūs ir kalbotyros, psicho-
logijos, literatūros specialistams“, – pasakoja 
Lietuvos nacionalinio muziejaus vadovė dr. 
Rūta Kačkutė.

Dienoraščio rankraščio taip pat laukia 
restauravimo darbai siekiant išsaugoti ap-
trintų lapų ir vietomis išblukusio teksto ilga-
amžiškumą. Jis rašytas mokykliniuose sąsiu-
viniuose, taupant popierių, nedarant jokių 
tarpų tarp dienų ar įvykių. Atskiri sąsiuviniai 
paties autoriaus surišti kartono viršeliuose. ■

Muziejus už vertingo dokumento perdavimą dėkingas Janušauskų šeimai. S. Samsono nuotr., LNM.

Vienas iš retesnių atvejų: restauruota 
tarpukario veikusios įmonės iškaba
Lina JURNIENĖ, pirmosios kvalifikacinės kategorijos molbertinės tapybos restauratorė
Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus P. Gudyno restauravimo centras

Kiekvienas restauruojamas kūrinys yra 
skirtingas, su sava atsiradimo ir gy-

venimo istorija, emociniu krūviu. Įsigilinęs į 
eksponato sukūrimo aplinkybes – laikmetį, 
istorinį kontekstą, susijusius asmenis – res-
tauratorius artimiau susipažįsta su ekspona-
tu, jame atranda tam tikrą artumą, kartais už-
simezga simpatija ar net savotiška draugystė. 
Vis dėlto pagrindinis uždavinys – kiek įmano-
ma giliau susipažinti su eksponatu, nustatyti 
pažeidimus, jų pobūdį ir priežastis, restau-
ruojant pagarbiai, atidžiai ir jautriai liestis prie 
eksponato, „išgydyti medžiagų ligas“ ir nepa-
žeisti objekto autentiškumo.

2015 m. birželio 15 d. Kaišiadorių mu-
ziejaus specialistai į P. Gudyno restauravimo 
centrą atvežė retą eksponatą – įmonės iška-
bą: ant porėmio pritvirtintą audinį su vienin-
teliu įrašu „V. Tkačenko.“. Nekilo abejonių, kad 
Kaišiadorių muziejui, kaupiančiam šio miesto 
ir rajono kultūros istorijos vertybes, siekiančio 
išsaugoti vietovės praeitį liudijančius auten-
tiškus daiktus, ši iškaba – neeilinis eksponatas.

Prieš restauruojant eksponatą buvo pa-
kalbinti ne tik Kaišiadorių muziejaus darbuo-
tojai, bet ir aplankytas Lietuvos centrinis vals-
tybinis archyvas.

Kaišiadorių muziejaus vyriausioji fondų 
saugotoja Nijolė Adukonienė pasakoja, kad 
muziejaus istorijos rinkinyje yra saugomi tar-
pukario Kaišiadorių prekybininko, verslininko, 
vieno iš žymiausių rajono stačiatikių Vasilijaus 
Tkačenkos asmeniniai daiktai, dokumentai, 
laiškai, fotografijos, prekybinis inventorius.

Lietuvos centriniame valstybiniame ar-
chyve saugoma Vasilijaus Tkačenkos byla; 
joje – ne vienas dėmesio vertas dokumentas.

Iš „Svetimšalio norinčio apsigyventi Lietu-
voje paklausimų lapo“, pateikto 1922 m. va-
sario 22 d., sužinome, kad V. Tkačenka gimęs 
1888 m. kovo 4 d. Petrapolio mieste, Poltavos 
gubernijoje, yra rusų tautybės, pilietybė – ru-
sas, tikėjimas – stačiatikis, nevedęs. 1919 m. 
pabaigoje į Lietuvą iš Vokietijos pateko kaip 
karo belaisvis. Šiuo raštu prašo leisti nuolat 
gyventi Lietuvoje, Kaišiadorių miestelyje. Tuo 
tarpu dirba lauko sandėlyje, yra baigęs ke-
turias gimnazijos klases, iki šio laiko tarnavo 
rusų armijoje „valdininko laipsnyje“.

Kitas dokumentas „Kvota“ , jame liudi-
jama, kad lietuvaitė Ema Valnerytė, gimusi 
1899 m. rugsėjo 30 d. Marijampolės mieste, 
1923 m. ištekėjo už Vasilijaus Tkačenkos. Dar 
kitas dokumentas byloja, kad ji yra iš Kalvari-

Nerestauruota įmonės iškaba. Medvilnė, aliejus. 40x200 cm. P. Gudyno restauravimo centro nuotr.
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dento Antano Smetonos nuotrauka. Antrame 
plane – verslininko V. Tkačenkos parduotuvės 
iškaba „V. TKAČENKO.“

Lietuvos centriniame valstybiniame ar-
chyve saugomos V. Tkačenkos bylos 1934 
m. liepos mėnesio doku-
mente V. Tkačenka pateikė 
prašymą išduoti leidimą 
dirbti ir nurodė, kad darbo 
vieta „Akcinė b-vė „Klijus“ 
Kaišiadoryse, ūkvedys, į 
mėnesį gauna atlyginimo 
300 Lt.“. Tame pačiame do-
kumente nurodė, kad yra 
„žmona Emma, duktė Eka-
terina, gimusi 1925 m. rug-
sėjo 23 d., ir sūnus Jurgis, 
gimęs 1930 m. gruodžio 
9 d.“. Taip pat nurodė, kad 
Kaune turi pažįstamų, kon-
krečiai – Donelaičio g. gy-
venantį inžinierių Viktorą 
Rėklaitį. Žinoma, kad mini-
mas pažįstamas, Lietuvos 
inžinierius, mokytojas, verslininkas, V. Rėklai-
tis (1890–1942) su V. Tkačenka buvo susijęs 
dar ir giminystės ryšiais: jis 1915 m. vedė 

marijampolietę Betty Valnie-
rytę, V. Tkačenkos žmonos 
Emos seserį.

Trečioji nuotrauka, sau-
goma Kaišiadorių muziejaus 
fonduose, fotografuota apie 
1934 m., jos centre – V. Tka-
čenka, ant kelių sėdi sūnus 
Jurgis, šalia kairėje stovi du-
kra Ekaterina, sėdi žmona 
Ema. Gali būti, kad pirmasis 
iš kairės – inžinierius Viktoras 
Rėklaitis.

Vėlesniame 1934 m. pra-
šyme išduoti leidimą dirbti V. 
Tkačenka nurodė, vis dar dir-
bantis akcinėje bendrovėje 

„Klijus“ ūkvedžiu.
Dokumentų, liudijančių V. Tkačenkos 

veiklą Antrojo pasaulinio karo metais ir po-
karyje nedaug, daugiausia tai – kaimynų 
prisiminimai; tarp jų ir apie jo gražiai puo-

selėjamą sodą bei daržą, dalyvavimą augalų 
parodose. Vasilijus Tkačenka palaidotas Kai-
šiadorių kapinėse.

Ūkio mašinų dirbtuvė. 1933 m. Kaišiadorių muziejaus archyvo nuotr.

Nuotraukos centre – V. Tkačenka, ant kelių sėdi sūnus Jurgis, 
šalia kairėje stovi dukra Ekaterina, sėdi žmona Ema. 1934 m. 

Kaišiadorių muziejaus archyvo nuotr.

Vasilijus Tkačenka (1888–1973). LCVA nuotr.

jų miesto, Marijampolės apskrities, ir 1923 m. 
Kalvarijos Šv. Agafono stačiatikių cerkvėje 
susituokė su V. Tkačenka. Iš vėlesnio, 1924 m. 
kovo 28 d. pildyto dokumento sužinome, kad 
Tkačenkoms jau yra gimusi dukra Ekaterina.

Bylos „Svetimšalio liudijimo“ dokumente 
nurodyta, kad Ema Tkačenkienė yra gimusi 
Lietuvoje ir yra „evangelikų tikybos“. Pastaroji 
ovalaus veido, šviesių plaukų ir mėlynų akių.

1930 m. V. Tkačenka prašo leidimo dirbti 
ir nurodo, kad save ir savo šeimyną išlaiko „iš 
prekybos ir pramonės ir uždirba iki 300 litų į 
mėnesį“. Nekilnojamasis turtas – „gyv. namas 
neužbaigtas“. Rašo, kad turi „žmoną Emmą ir 
dukterį Katriną“ ir giminių turi tik „iš žmonos 
pusės: seserys, dėdės, broliai ir kt.“

Bylos dokumentai liudija, kad Vasilijus 
Tkačenka yra be pilietybės, todėl už jo ište-
kėjusi lietuvė moteris Ema Valnerytė, taip 

pat netenka pilietybės, nors dokumentuose 
paminėta, kad Lietuvoje ji „gyvena nuo gimi-
mo“. Iš pateiktų dokumentų Trakų apskrities 
viršininkui, akivaizdu, kad jiedu, kaip svetim-
šaliai, nuolatos prašo leidimo gyventi Lietu-
voje. Tik 1934 m. gruodžio 13 d. Kaune suda-
rytame pranešime, skirtame Trakų apskrities 
viršininkui, pažymėta, kad Vidaus reikalų mi-
nisterija praneša, jog Ema Tkačenkienė, ište-
kėdama už Vasilijaus Tkačenkos, neprarado 
Lietuvos pilietybės, taigi „laikyti nenustoju-
sia Lietuvos pilietybės“. Tokiu būdu 1935 m. 
sausio mėn. 26 d. jai grąžinama Lietuvos pi-
lietybės kortelė.

Vasilijus Tkačenka nuolat prašo leidimo 
dirbti, kuris jam vis pratęsiamas vieneriems 
metams. Už leidimą dirbti reikia mokėti, todėl 
pateiktuose dokumentuose nuolat minima, 
kad leidimai prašomi „už pinigus“. Byloje yra 
daugybė teikiamų prašymų leidimo dirbti 
taip pat svetimšalio prašymų gyventi Lietu-
voje; matome, kad V. Tkačenka juos teikia iki 
1940 m.

1932 m. pateiktame prašyme V. Tkačenka 
prašo leidimo gyventi, dirbti Lietuvoje ir prašo 
leisti sumokėti mokesčius žmonai, nes jis pats 
esąs Kauno sunkių darbų kalėjime, kadangi 
yra skolų neišsimokantis skolininkas. Surašy-
tas raportas Trakų apskrities viršininkui rodo, 
kad sulaikytas jis buvo dviem mėnesiams.

1933 m. prašyme V. Tkačenka jau nurodo, 
kad nori „padėti žmonai prižiūrėti dirbtuvę 
ūkio mašinų“. Tikėtina, kad Kaišiadorių mu-
ziejuje saugoma nuotrauka yra būtent šios 
dirbtuvės. Asmuo, sėdintis kairėje fotografijos 
pusėje, yra V. Tkačenka.

Kaišiadorių muziejaus fonduose saugoma 
dar viena nuotrauka, kurioje matoma ta pati 
iškaba. Manoma, kad fotografuota 1934 m. 
birželio 17 d., kai prezidentas A. Smetona lan-
kėsi Kaišiadoryse per Tautos šventę, kurioje 
dalyvavo apie 20 tūkst. žmonių. Nuotraukoje 
matomi vartai, puošti ąžuolo lapų arka, kurios 
centre – pirmojo Lietuvos Respublikos Prezi-
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Eksponato restauravimas

Kaišiadorių muziejaus ir Lietuvos cen-
triniame valstybiniame archyve sau-

gomos V. Tkačenkos bylos dokumentai rodo, 
kad ant porėmio ištempta ir į siaurą medinį 
rėmelį įrėminta iškaba buvo pagaminta ne 
vėliau nei 1933 m. Kiek laiko ji buvo naudo-
jama, sunku pasakyti, tikėtina, kad tik viene-
rius metus.

P. Gudyno restauravimo centre atliktų 
technologinių tyrimų rezultatai rodo, kad iš-
kaba pagaminta iš plono medvilninio, drobi-
nio pynimo, 19x14 siūlų/cm2 tankumo audi-
nio, iš abiejų pusių padengto baltais dažais, 
kuriuose rasta litopono ir aliejaus. Audinys 
lygaus pynimo, laikytinas fabrikiniu.

Apie įrašo šriftą prof. Zita Inčirauskienė 
mano, kad jo negalima priskirti vienai ku-
riai nors kategorijai. Šriftas daug kartų pa-
ryškintas, taisytas. Taisyklingiausia raidė „O“, 
tai – klasicistinė antikva. Anot profesorės, 
viso įrašo šriftas galėtų būti vertinamas kaip 
adaptuota kirilica klasicistinės antikvos pa-
grindu. Taigi tikėtina, jog užrašas „V. Tkačen-
ko“ atliktas ne menininko, o paties parduo-
tuvės savininko, panaudojus trafaretą.

Eksponato būklė kritiška: iškabos pagrin-
das daugybėje vietų suplyšęs, deformuotas, 
pakeitęs formatą; juodos spalvos raidžių da-
žai per įplyšimus nutrupėję, nepažeista išliko 
tik paskutinė raidė „O“; eksponato paviršius 
dulkėtas.

Pirmiausia eksponatas buvo išrėmin-
tas, audinys nuimtas nuo porėmio. Iš nu-
garinės pusės suplyšusios dalys suvestos 
kraštas prie krašto, ištiesintos ir profilak-
tiškai suklijuotos lipniąja juosta. Audinys ir 
užrašas sutvirtinti, deformacijos išlygintos 
slegiant. Suklijuoti įplyšimai. Autentiškas 
audinys dubliuotas nauja, panašaus tanku-
mo ir spalvos drobe; įrašas papildomai su-
tvirtintas ir retušuotas. Audinys ištemptas 
ant naujo, sintetiniu vašku impregnuoto 
porėmio ir įrėmintas į autentiškus restau-
ruotus rėmus.

Šio eksponato restauravimas buvo iš-
šūkių lydimas darbas: juvelyro gebėjimų 
reikalavo tiek suplyšusio teksto suvedimas, 
tiek galutinio rezultato, kuris rodytų nepa-
žeistą istorinės vertybės vaizdo autentiš-
kumą, pasiekimas. Restauruotos iškabos 
išvaizda džiugina, ji tebeliudija laikmečiui 
būdingus bruožus: paprastą buitinį spren-
dimą, tam tikrą ūkišką stačiokiškumą, be-
tarpišką ir ne itin tvarkingą stilių.

V. Tkačenkos gyvenimo ir veiklos istori-
ja rodo nuoseklų eksponato gimimo faktą, 
sukuria betarpišką restauratoriaus ryšį su 
restauruojamu objektu. Jis tampa ir stilin-
gu, ir dvasingu, ir labai įdomiu darbu; ne-
besvarbi tampa eksponato meninė vertė, 
nebelieka pretenzijų kokybinei atlikimo 
technikai. Tai – harmonija, kiekvieno res-
tauratoriaus siekiamybė.                                  ■

Restauruota iškaba. P. Gudyno restauravimo centro nuotr.

Parodoje eksponuoti XIX a. pabaigos – 
XX a. Lietuvos kalvių nukalti unikalūs 

kryžiai, liaudies meistrų sukurtos medinės 
rūpintojėlių bei šventųjų skulptūros, taip pat 
Adomo Varno fotografijos, kuriose įamžin-
ti XIX a. pabaigos – XX a. pradžios lietuviški 
kryžiai. Visa tai – Lietuvos nacionalinio mu-
ziejaus eksponatai.

Vasarį Zadare atsidariusi ir lankytojų su-
sidomėjimo sulaukusi paroda vėliau buvo 
perkelta į Bjelovarą.  

„Lietuviui kryžius – tai maldos, padėkos 
ir pagarbos išraiška, įgavęs ypatingos reikš-
mės ne tik pavienio žmogaus, bet ir tautos 
gyvenime, padėjęs pakelti negandas, tei-
kiantis viltį, kurią šiandien norime perduoti 
už savo laisvę kovojantiems Ukrainos žmo-

nėms“, – gegužę Bjelovare atidarydama par-
odą sakė Lietuvos ambasadorė Kroatijoje 
Jūratė Raguckienė.

Kūrybingai ir įtaigiai Lietuvos kryždirbys-
tės tradiciją atskleidžianti paroda sulaukė 
didelio Bjelovaro miesto gyventojų ir svečių 
susidomėjimo bei palankių įvertinimų. Paro-
dos atidaryme dalyvavęs Bjelovaro miesto 
mero pavaduotojas Igor Brajdić pasidžiaugė 
užsimezgusiu ir toliau plėtojamu kultūriniu 
bendradarbiavimu su Lietuva.

Parodą „Graudulio ir džiaugsmo Lietuva. 
Kryždirbystės tradicija“ parengė Lietuvos 
nacionalinis muziejus kartu su Zadaro naci-
onaliniu muziejumi, Bjelovaro miesto mu-
ziejumi ir Lietuvos Respublikos ambasada 
Kroatijos Respublikoje.                                      ■

Arminas ŠILEIKIS

Kroatijoje – Lietuvos kryždirbystės 
tradicijas pristatanti paroda

„Graudulio ir džiaugsmo Lietuva. Kryždirbystės tradicija“ – 
 tokiu pavadinimu dviejuose Kroatijos miestuose –  

vasarį Zadare, o gegužę ir Bjelovare – atidaryta paroda, supa-
žindinanti kroatus su UNESCO pripažintu Lietuvos tradiciniu 
amatu – kryždirbyste.
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Parodoje eksponuoti Lietuvos nacionaliniame muziejuje saugomi  
kryždirbystės artefaktai ir kiti tautodailės kūriniai. URM archyvo nuotr.
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mu. Trečiąją parodos dalį sudaro darbai, su-
kurti jau po 2000 m. Tai kūriniai, skirtingomis 
formomis analizuojantys įvairius dabarties 
procesus ir jos ryšius su praeitimi, nesiekian-
tys objektyvaus dokumentavimo, o priešin-
gai – dažnai pasiūlantys daugiau klausimų 
negu pateikiantys atsakymų. Įvairių kartų 
menininkų – nuo klasikų iki jaunųjų kūrėjų –  
kūrybą pristatančioje parodoje atsiskleidžia 
fotografijos raiškos ir temų kaita, lydėjusi 
svarbius visuomenės ir kultūros virsmus bei 
išreiškusi kūrybinės ir asmeninės laisvės sie-
kius.

Rugsėjį paroda turėtų būti atidaryta Na-
cionaliniame fotografijos ir vaizdo centre 
Taipėjuje. Lietuvos fotografijos ekspozici-
jomis šiose svarbiausiose Taivano vizualio-
jo meno institucijose tikimasi ne tik plačiai 
pristatyti Lietuvos menininkų kūrybą, bet ir 
sustiprinti šalių kultūrinius ryšius, paskatinti 
bendrus projektus. 

„Viliuosi, kad susitikimas su Lietuvos fo-
tografija atviriems ir empatiškiems Taivano 

meno mėgėjams bus praturtinanti, pamo-
kanti ir maloni patirtis, įkvėpsianti ilgalaikį 
mūsų bendradarbiavimą“, – teigia Lietuvos 
nacionalinio dailės muziejaus direktorius dr. 
Arūnas Gelūnas. 

Parodoje eksponuojamos Antano Sut-
kaus, Romualdo Rakausko, Aleksandro Ma-
cijausko, Algimanto Kunčiaus, Vito Luckaus, 
Romualdo Požerskio, Rimaldo Vikšraičio, 
Vaclovo Strauko, Romo Juškelio, Virgilijaus 
Šontos, Violetos Bubelytės, Gintauto Trima-
ko, Algirdo Šeškaus, Remigijaus Treigio, Al-
fonso Budvyčio, Gintaro Zinkevičiaus, Lauros 
Garbštienės, Akvilės Anglickaitės, Dovilės 
Dagienės, Tado Kazakevičiaus ir Geistės Kin-
činaitytės fotografijų skaitmeniniai atspau-
dai. Didžioji dalis ekspozicijoje pristatomų 
fotografijų saugomos Lietuvos nacionalinio 
dailės muziejaus fotografijos rinkinyje.         ■

Pagrindinis Azijos regiono žmonės pristatomos parodos aspektas – identitetas. 
Nacionalinio Taivano dailės muziejaus archyvo nuotr.

Taivane atidaryta didžiausia  
Lietuvos fotografijų paroda

Balandžio 10 d. Nacionaliniame Taivano dailės muziejuje 
buvo atidaryta kelionę po Aziją tęsianti lig šiol didžiau-

sia originalius Lietuvos fotografų kūrinius pristatanti paroda 
„Uncoverings. The Search for Identity in Lithuanian Photo-
graphy“. Paroda dedikuojama visiems savo laisvę ginantiems 
žmonėms Ukrainoje.

Praėjusių metų rugsėjo 11 d. Seulo 
fotografijos muziejuje (Pietų Korė-

ja) ši paroda buvo pristatyta pirmąjį kartą. 
Anot parodos kuratorės Ugnės Marijos Ma-
kauskaitės ir ko-kuratorės Justinos Augusty-
tės, ekspozicija siekiama supažindinti Azijos 
regiono žiūrovus ne tik su fotografijos, bet ir 
Lietuvos istorijos raida. 

„Dėl šios priežasties išskyrėme identitetą 
kaip pagrindinį parodos aspektą, kuris gali 
būti vienas iš įrankių, norint perskaityti pasi-
rinktų menininkų kūrybą. Pati paroda suda-
ryta iš trijų dalių, atskleidžiančių tapatybės 

raišką fotografijoje skirtingais laikotarpiais. 
Nors chronologinės ribos čia labiau punkty-
rinės, tačiau kiekvienoje dalyje apžvelgiami 
pagrindiniai kiekvieno etapo aspektai“, – tei-
gia kuratorės. 

Pirmąją parodos dalį sudaro sovietmečiu 
aktyviausiai veikusių menininkų, kūryboje 
plėtojusių humanizmo estetiką, fotografijos. 
Antrojoje dalyje pristatoma fotografų karta, 
debiutavusi maždaug devintajame dešim-
tmetyje, savo kūryboje nagrinėjusi kom-
pleksiškus individo ir visuomenės santykius, 
abejojusi žmogiškosios tapatybės vientisu-

Eksponuojamos nuotraukos supažindina žiūrovus ne tik su fotografijos, bet ir Lietuvos istorijos raida  
T. Ivanausko nuotr.

Lietuvos nacionalinio dailės  
muziejaus informacija
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jos muziejaus komanda surengė ekspediciją 
į Irpinę, Bučą ir Hostomelį. Nepaisant to, kad 
gyvenvietės yra už kelių kilometrų nuo sosti-
nės, dėl susprogdintų tiltų ten nuvykti prirei-
kė daugiau nei trijų valandų. Tvarkingi ir pa-
togūs Kyjivo priemiesčiai buvo sunaikinti ir 
nusėti sudegusia rusiška technika. Baisiausia 
patirtis laukė Bučoje – ten vis dar tebegulėjo 
žmonių kūnai.

Kita muziejaus ekspedicijos kryptis buvo 
šiaurė. Muziejaus darbuotojai apžiūrėjo su-
naikintą laikinąjį okupantų karinį štabą, ku-
ris buvo metalo ir plastiko konstrukcijų ga-
mybos įmonėje „Viknaland“, Dymero kaime. 
Rusų desantininkai čia buvo daugiau nei 
mėnesį, nuolat neįtikėtinais kiekiais vartojo 
alkoholinius gėrimus, o tualetu taip ir neiš-
moko naudotis.

Įdomiu muziejaus eksponatu tapo lenta 

nuo užtvankos Kozarovičių kaime, kur Irpi-
nės upė įteka į Kyjivo tvenkinį. Būtent šios 
užtvankos susprogdinimas, užtvindžius kai-
mynines Priirpinės gyvenvietes, gerokai su-
varžė priešo veržimąsi į Kyjivą iš šiaurės.

Jau gegužės pradžioje vyko ekspedi-
cija į Borodiankos kaimą ir šalia esančias 
gyvenvietes. Kaimas tapo savotišku priešo 
barbariško Ukrainos gyventojų fondo naiki-
nimo lėktuvais simboliu. Gyvenamųjų dau-
giaaukščių namų Borodiankos centre nai-
kinimas bombomis negali būti racionaliai 
paaiškintas. Ekspedicijos dalyviams pavyko 
apžiūrėti netoliese buvusius pastatų griuvė-
sius ir sunaikintą „kadyrovcų“ stovyklą. Pažy-
mėtina, kad čečėnų kolaborantų kasdienybė 
buvo daug geriau organizuota nei rusų. Žen-
kliai mažiau rasta ir alkoholinių gėrimų liku-
čių jų pozicijose.

Gegužės 29 d. buvo atidaryta paroda, 
sukurta iš šių ekspedicijų medžiagos, skirta 
didvyriškai Ukrainos sostinės gynybai. Ukrai-
nos senovinis herbas – lankas arba arbale-
tas, todėl būtent XVII amžiaus arbaletas tapo 
ekspozicijos ašimi. Jis simbolizuoja Ukrainos 
sostinę, kuri buvo pusiau apsupta priešo ir 
sugebėjo atsikirsti įsibrovėliams. Griuvėsiai 
aplink simbolizuoja didžiules Kyjivo regiono 
gyventojų kančias. Nacionalinio Ukrainos is-
torijos muziejaus patalpos yra Starokyivska 
Gora, kur viduramžiais buvo valstybės kūri-
mosi lopšys. Čia stovėjo kunigaikščių rūmai ir 
pirmoji mūrinė Rusijos-Ukrainos šventykla –  
Dievo Motinos Dešimtinės bažnyčia. Būtent 
ši teritorija nukentėjo nuo Rytų mongolų in-
vazijos 1240 m., o Dešimtinės bažnyčia buvo 
paskutinis Kyjivo gynėjų prieglobstis. Todėl 
simboliška, kad 2022 metais Kyjivui pavyko 
atremti invaziją iš rytų, siekiančių sunaikinti 
Ukrainos valstybę.

Parodoje eksponuojama įranga, daiktai, 
rusų karių maisto produktai, Rusijos pro-
pagandos medžiaga, išsamios instrukcijos 
su patarimais, kaip bendrauti su okupuotų 

Parodos kuratorius Antonas Bogdalovas išardo  
ženklą ant užtvankos Kozarovičių kaime. Ukrainos 

nacionalinio istorijos  muziejaus archyvo nuotr.

Muziejaus darbuotojai apžiūri sunaikintą tiltą  
per Irpinės upę. Ukrainos nacionalinio istorijos   

muziejaus archyvo nuotr.

Paroda „NAVALA. Kyjivo šūvis“  
Nacionaliniame Ukrainos istorijos 
muziejuje

Nuo 2022 metų vasario 24 dienos iki 
balandžio pradžios tęsėsi mūšiai 

su Rusijos agresoriais dėl Ukrainos sosti-
nės. Priešas puolė Kyjivą iš šiaurės vakarų, 
įsiverždamas iš Baltarusijos teritorijos per 
Černobylio zoną bei iš šiaurės rytų ir rytų – 
prasiverždamas per Černigovo ir Sumų sritis. 
Kyjive nuo pirmųjų dienų vyko intensyvūs 
mūšiai su diversinėmis-žvalgybinėmis gru-
pėmis, sostinė buvo apšaudyta raketomis. 
Smarkiausius smūgius patyrė sostinės sky-
du tapę Kyjivo priemiesčiai. Įnirtingi mūšiai 
vyko Priirpinėje, kur upė tapo natūralia kliū-
timi įsibrovėliams.

Tikrieji Rusijos ir Ukrainos karo simboliai –  
sunaikintas tiltas per Irpinės upę, Hostome-
lio oro uostas, Bučos tragedija ir Borodian-
kos griuvėsiai. Agresoriai tikėjosi iškovoti 
žaibišką pergalę užkariavę Ukrainos sostinę. 
Netoli Kyjivo patyrę didelių nuostolių, prie-
šai buvo priversti bėgti. Išdeginta Kyjivo 
srities žemė tiesiog buvo nusėta sunaikinta 
priešo technika ir okupantų palaikais. Rusi-
jos pralaimėjimo prie Kyjivo kaina – skaudi 
žmonių netektis ir Kyjivo srities gyvenviečių 
sunaikinimas. Šis pralaimėjimas buvo pa-
siektas tik neįtikėtinomis civilių ir karių kan-
čiomis ir didvyriškumu. Kai priešas stovėjo 
už kelių kilometrų nuo Kyjivo gyvenamųjų 
rajonų, būtent šie kaimai ir miesteliai patyrė 
jų niokojantį smūgį.

Tuo metu, kai Kyjivo priemiesčiuose vyko 
įnirtingi mūšiai, muziejaus darbuotojai vyk-
dė skubias muziejinių vertybių gelbėjimo ir 
evakuacijos operacijas, kurios truko beveik 

24 valandas per parą. Kovos su Rusijos diver-
sinėmis-žvalgybinėmis grupėmis prasibro-
vė į sostinės centrą, pasiekė muziejų sales, 
kuriose buvo eksponuojamos Kyjivo De-
šimtinės bažnyčios istorijai (pirmoji mūrinė 
Ukrainos bažnyčia) ir 400 a. 1621 m. suvieny-
tos Lenkijos, Lietuvos ir Ukrainos kariuome-
nės mūšio su turkais prie Chotyno metinėms 
skirtos parodos. Čia skraidė kulkos, kurios 
tapo muziejaus eksponatais.

Iškart po Kyjivo priemiesčių išvadavimo, 
balandžio 7 d., Nacionalinio Ukrainos istori-

Bohdan PATRILYAK
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apibūdino taip: „Vasario 24, 25, 26 d. 
Kyjive pajutome chaosą ir baimę, nie-
kas nežinojo, kas bus toliau. Tada visa 
tai virto nežmonišku pasipriešinimu. 
Viskas, kas geriausia Ukrainoje, buvo 
panaudota sostinės gynybai. Geriau-
sia iš geriausių. Prie pergalės prisidėjo 
ir ginkluotosios pajėgos, ir teritorinės 
gynybos daliniai, ir Krašto gvardija, 
ir tiesiog kiekvieno miesto savigyna. 
Taip pat civiliai, teikę informaciją apie 
technikos kolonų judėjimą. Buvome 
visi kartu, visi laikėmės kaip vienas 
kumštis. Todėl mes atsilaikėme“. Pa-
rodos atidaryme kalbėjo 212-osios ir 
241-osios Kyjivo teritorinės gynybos 

brigadų atstovai. 241-osios brigados karys, 
civiliame gyvenime Ukrainos liaudies artis-
tas Tarasas Kompaničenka atliko senovines ir 
šiuolaikines ukrainietiškas patriotines dainas. 
Parodos pabaigoje trumpą ekskursiją po par-
odą žurnalistams ir svečiams surengė paro-
dos kuratorius Antonas Bogdalovas.                             

Šiandien paroda atvira lankytojams ir yra 
vienintelė aktyvi Ukrainos nacionalinio istori-
jos muziejaus ekspozicija.                                   ■

teritorijų gyventojais. Taip pat pristatomi 
okupantų sunaikinti ar pavogti ukrainietiški 
daiktai, tarp jų televizoriai, rasti Rusijos iškas-
tose slėptuvėse netoli Dymero kaimo.

Oficialiame parodos atidaryme dalyvavo 
kultūros ir informacijos ministras Oleksandras 
Tkačenka. Kyjivą gynusios 72-osios mechani-
zuotosios brigados, pavadintos Juodųjų Za-
porožiečių vardu, vadas pulkininkas Oleksan-
dras Vdovičenka sostinės gynybos pradžią 

Parodos ašimi tapo arbaletas – Kyjivo simbolis. Ukrainos nacionalinio istorijos muziejaus archyvo nuotr.

Muziejaus darbuotojai prie nesprogusios raketos netoli  
Hostomelio miesto. Ukrainos nacionalinio istorijos   

muziejaus archyvo nuotr.

Idėja – atkurti spausdinimo presą

Baltarusių menininkai A. Šaparovas ir S. 
Petuškova, vyras ir žmona, abu grafikai, 2020 
metais dėl politinio persekiojimo buvo pri-
versti bėgti iš Baltarusijos. Minske jie buvo 
įkūrę Baltarusijos grafikos namus, rengė 
parodas, dirbtuves, aukcionus ir šiuolaikinio 
meno festivalius. Persikėlę gyventi į Vilnių, 
jie tęsia kūrybinę veiklą ir aktyviai dalyvauja 
kultūriniame šalies gyvenime. 

„Esame baltarusiai, senovinės spaudos 
technikos tyrinėtojai ir saugotojai. Kai dėl 

politinio persekiojimo atsidūrėme Vilniuje, 
ieškojome galimybių tęsti veiklą. Sužino-
jome, kad Lietuvoje bus minimi P. Skorinos 
metai. Tada, bendradarbiaudami su Ener-
getikos ir technikos muziejumi parengėme 
projektą, kurio tikslas – atkurti spausdinimo 
presą“, – pradžią, apie kilusią idėją, prisiminė 
pora.

Menininkai teigia, kad preso atkūrimo 
projektas jiems patiems – simbolinis. Balta-
rusijoje P. Skorina – knygų spausdinimo LDK 
pradininkas, spaustuvininkas, knygų leidėjas 
ir tarpkultūrinio dialogo puoselėtojas – lai-

Gintarė URNIEŽĖ

Pranciškaus Skorinos metai ir  
atkurtas spausdinimo presas

Šiemet sukanka 500 metų, kai Vilniuje buvo įkurta pirmo-
ji Rytų Europoje spaustuvė ir išspausdinta pirmoji knyga 

Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje – Pranciškaus Skori-
nos „Mažoji kelionių knygelė“ (1522). 2022-uosius paskelbus  
P. Skorinos metais Energetikos ir technikos muziejuje balta-
rusių menininkai Sviatlana Petuškova ir Andrejus Šaporovas 
įgyvendino projektą ir sukūrė šio XVI a. gyvenusio spaustuvi-
ninko spausdinimo presą.

Menininkai iš Baltarusijos Sviatlana Petuškova ir Andrejus Šaporovas 
atkūrė P. Skorinos knygų spausdinimo presą  

Energetikos ir technikos muziejaus archyvo nuotr.
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Brandenburgiečio paramą. Tačiau atkurti 
spaustuvę ir atgaivinti knygų leidybą ne-
pavyko. Apie vėlesnį P. Skorinos gyvenimą 
žinoma nedaug. Manoma, jis grįžo į Prahą ir 
gyvenimo pabaigoje dirbo karaliaus Ferdi-

nando gydytoju ir sodininku.
P. Skorina be gimtosios rusėnų (senosios 

baltarusių) kalbos mokėjo lenkų, čekų, se-
novės slavų, hebrajų, graikų, lotynų kalbas. 
Tačiau rašė paprasta, šnekamąja baltarusių 
liaudies kalba, stengėsi, kad Biblija būtų 
prieinama paprastiems žmonėms.

Jo leidiniai pasižymėjo aukšta spaudos 
technika ir kultūra: aiškiu ir stilingu šriftu, 
turtinga ornamentika, puikiomis graviūro-
mis. Jie buvo plačiai skaitomi, paskatino ki-
tus leidėjus leisti knygas ir padėjo pamatus 
spaudos tradicijai LDK.

P. Skorinos leidimai šiandien – reti. Jie 
saugomi Vilniaus, Lvovo, Prahos, Kopen-
hagos, Krokuvos ir Londono bibliotekose. 
1990 m. ant namo Didžioji g. 19/2, atideng-
ta memorialinė lenta P. Skorinai. Joje yra 
spaustuvininko bareljefas ir įrašas lietuvių 
ir baltarusių kalbomis, kad nuo 1522 m. iki 
1525 m. Vilniaus mieste baltarusių švietėjas 
P. Skorina išleido pirmąsias LDK spausdintas 
knygas. Vadinamajame Spaustuvininkų kie-
melyje, Stiklių g. 4, 1973 m. pastatyta Vaclo-
vo Krutinio skulptūra „Metraštininkas“.          ■

Skulptūra Pranciškui Skorinai Vilniaus  
senamiesčio kieme. Energetikos ir technikos  

muziejaus archyvo nuotr.

Knygų spausdinimo presas. Energetikos ir technikos muziejaus archyvo nuotr.

komas viena didžiųjų istorinių asmenybių.  
P. Skorina itin svarbus baltarusių kultūrai 

ir istorinei atminčiai, nes rašė senąja rusėnų 
kalba, stengėsi Bibliją padaryti prieinamą ir 
suprantamą paprastiems žmonėms. Jis ap-
keliavo daugelį Europos šalių tuo metu, kai 
Europoje plito humanizmo idėjos, buvo pa-
žangus ir progresyvus žmogus. 

Tikėtina, kad Vilniuje įkurtoje spaustu-
vėje P. Skorina naudojo rankinį spausdinimo 
presą pagal Johanno Gutenbergo išrastas 
stakles, kurios paspartino knygų leidybą vi-
same pasaulyje. 

„Tikslių duomenų [kaip atrodė spausdini-
mo presas – red.] neturime – P. Skorina galėjo 
įdiegti ir patobulinimų. Apžiūrėjome spaus-
dinimo mašinas įvairiuose muziejuose –  
seniausią jų, XVII amžiaus, gali-
ma rasti Vokietijoje. Nėra išlikę 
daug pavyzdžių, nes medinės 
spausdinimo staklės dažnai su-
degdavo gaisruose. Pritaikėme 
informaciją apie viduramžiais 
egzistavusias ir gamybai nau-
dotas medžiagas ir taip atkūrė-
me šį presą“, – kalbėjo projekto 
autoriai.

Atkurtą presą visuomenei 
menininkai pristatė rugpjūčio 
16-tą dieną, tuo pačiu sukurta ir 
nauja edukacinė programa. 

P. Skorinos darbų reikšmė

P. Skorina – humanistas, knygų spaus-
dinimo LDK pradininkas, Lietuvos 

spaustuvininkas, knygų leidėjas, rašytojas ir 
medicinos daktaras. P. Skorina gimė (1490 
m.?) turtingoje pirklių šeimoje, Polocke, ku-
ris tuo metu buvo svarbiausias LDK preky-
bos centras. 

Jogailos universitete P. Skorina įgijo 
laisvųjų mokslų bakalauro laipsnį, 1512 m. 
Padujos universitete – medicinos daktaro 

laipsnį. Apkeliavęs daugelį Europos šalių, 
1517 m. jis atvyko į Prahą, kur plito huma-
nizmo idėjos. Ten išsinuomavo spaustuvę iš 
pirklio, per trejus metus parengė ir išleido 
psalmyną ir kitas Senojo Testamento knygas.

Tarp 1519 ir 1521 m. P. Skorina apsigy-
veno Vilniuje, čia atsigabeno spaustuvės rei-
kmenis ir popieriaus atsargų. 1522 m. gegu-
žės 20 d. Vilniaus burmistro Jokūbo Babičiaus 
namuose P. Skorina įkūrė pirmąją spaustuvę 
Rytų Europoje. Manoma, kad namas stovėjo 
ties Didžiosios ir Stiklių gatvių sankirta. Čia 
jis išleido pirmąją LDK knygą, kuri vadinama 
„Mažąja kelionių knygele“. 

Knygoje išspausdintos graviūros „Dievo 
Motina su kūdikiu Jėzumi“, „Viešpaties krikš-
tas“, „Apreiškimas“, „Dievo Motina su kūdikiu 

Jėzumi ir angelais“ ir kitos. Atsižvelgiant į 
tai, kad tuo metu LDK nebuvo profesiona-
lių dailininkų-drožėjų, mokslininkai mano, 
kad raižinių lentos, iš kurių buvo spausdi-
nami vaizdai, atvežtos iš Prahos. Manoma, 
kad knygelė buvo skirta ne bažnytinėms 
pamaldoms, o asmeniniam skaitymui na-
muose ar mokant raštingumo.

Po 1530 m. gaisro, kuris sunaikino di-
džiąją dalį Vilniaus, o kartu, matyt, ir spaus-
tuvę, P. Skorina išvyko į Karaliaučių tikėda-
masis gauti didžiojo kunigaikščio Albrechto 

„Mažoji kelionių knygelė“. Energetikos ir technikos 
muziejaus archyvo nuotr.
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aukojo medieną, žvyrą, metalo sijas perdan-
goms, Telšių amatų mokyklos moksleiviai 
gamino langus... Nemažas pinigų sumas pa-
aukojo Oskaras Milašius, Kipras Petrauskas, 
Liudas Gira, Petras Vaičiūnas ir kiti žymūs 
žmonės iš visos Lietuvos. 

Pagerbti muziejininkai

Šiandien Žemaičių muziejus „Alka“ – 
svarbiausias muziejus Žemaitijoje, 

pristatantis savitą Žemaitijos regiono istori-
jos raidą ir supažindinantis su krašto gamta, 
žmonių buitimi, kultūros palikimu, sakrali-
nėmis vertybėmis.

Susirinkusius renginyje sveikino Žemai-
čių muziejaus „Alka“ direktorė Eva Stonkevi-
čienė: „Žemaičių muziejaus „Alka“ 90-mečio 
šventė – nėra tik muziejaus, ji yra visų žmo-
nių, kurie dirbo čia, kurie atidavė savo gy-
venimo dalį ir kūrybą, kurie prisidėjo eks-
ponatais. Šiandien mes švenčiame mūsų 
bendruomenės, mūsų tapatumo šventę“.

Pasveikinti muziejininkų atvyko Telšių 
vyskupo generalvikaras Vilius Viktoravičius, 
kultūros viceministras Rimantas Mikaitis. Jis 
kultūros ministro Simono Kairio padėkomis 
apdovanojo direktoriaus pavaduotoją Ingri-
dą Vaitiekienę, 40 metų darbo stažą muzie-
juje turinčią muziejinių vertybių priežiūros 
specialistę Zitą Jurkuvienę, 35-erius metus 
muziejuje dirbančią muziejininkę-rinkinio 
saugotoją Reginą Bartkienę, neseniai už-
tarnauto poilsio išėjusią ekskursijų vado-
vę-edukatorę Salomėją Udovičienę ir 15 
metų muziejuje dirbantį restauratorių Ra-
mūną Balsevičių.

Sveikinimo žodį tarė ir LR Seimo narys 
Valentinas Bukauskas. Jis įteikė padėką il-
giausiai muziejuje dirbančiai (44-erius me-
tus) muziejininkei-rinkinio saugotojai Vidai 
Rimkuvienei, 25-erius metus muziejuje dir-
bančiai Daivai Lukšienei ir Žemaičių muzie-
jaus „Alka“ direktorei Evai Stonkevičienei, 

gėlių puokštę įteikė buvusiai muziejaus di-
rektorei Elvyrai Spudytei.

LR Seimo narės, Laikinosios žemaičių 
grupės pirmininkės Rimantės Šalaševičiūtės 
vardu sveikino jos atstovė Vilma Rumšienė, 
kuri įteikė padėką 20 metų muziejuje dir-
bančiam muziejininkui-rinkinio saugotojui 
Raimondui Petrikui.

Nuo archeologijos iki šiuolaikinio meno

Muziejaus devyniasdešimtmečio proga 
surengtoje konferencijoje pranešimus įvai-
riomis temomis susijusiomis su šia kultūrine 
įstaiga skaitė Žemaičių muziejaus „Alka“ di-
rektorė Eva Stonkevičienė, Lietuvos meno is-
torikas, archeologas, humanitarinių mokslų 
daktaras Vilniaus dailės akademijos profeso-
rius Adomas Butrimas, Klaipėdos universite-
to Baltijos regiono istorijos ir archeologijos 
instituto vyresnysis mokslo darbuotojas 
docentas daktaras Vacys Vaivada, istorikas, 
habilituotas humanitarinių mokslų daktaras, 
Vytauto Didžiojo universiteto Istorijos kate-
dros profesorius, Lietuvių išeivijos instituto 
direktorius Egidijus Aleksandravičius.             ■

Renginyje pristatytas pirmasis „Alkos“ muziejaus  
eksponatas, pagerbti šio muziejaus darbuotojai ir  

surengta konferencija. Prof. Adomas Butrimas -  
vienas iš konferencijos  dalyvių.  ŽMA archyvo nuotr.

Žemaičių muziejus „Alka“:  
90 metų istorijos
Donata KAZLAUSKIENĖ

Telšių Žemaitės dramos teatre paminėta Žemaičių muzie-
jaus „Alka“ 90-oji įkūrimo sukaktis. Reikšmingam įvykiui 

įprasminti surengta konferencija „Žemaičių muziejus „Alka“: 
nuo archeologijos iki šiuolaikinio meno“. Minėjimo renginys –  
ne tik Telšių miesto šventės „Telšē lingOUn“, bet ir įgyvendi-
namo projekto „Žemaičių muziejus „Alka“: 90 metų istorijos“ 
dalis, kurį palaiko ir iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros ta-
ryba bei Telšių rajono savivaldybė.

Pristatytas pirmasis eksponatas  

Kartais būna, kad pats muziejus yra 
tarsi įdomus eksponatas su išskirtine 

savo istorija. Kaip tik toks – Žemaičių muzie-
jus „Alka“. Jis oficialiai įkurtas 1932 m. vasa-
rio 16 d. Šiam įvykiui įprasminti ant pirmojo 
muziejaus pastato Birutės gatvėje šiemet 
atidengta atminimo lenta (skulptorius Do-
natas Repeika).

Eksponuoti visko, kas saugoma fonduo-
se, tiesiog neįmanoma. Be to, kai kurie eks-
ponatai labai jautrūs ir jiems reikia ypatingų 
sąlygų. Ypatinga proga žiūrovams pristaty-
ta ir teatro scenoje išeksponuota šv. Jono 
Nepomuko medinė skulptūra, kuri pažymė-
ta 1849 m. data. Ją iš griūvančios Daubtiltės 

koplytėlės Kalnėnų kaime parsinešė Antanas 
Činskis ir padovanojo pirmajam Žemaičių 
muziejaus „Alka“ direktoriui Pranui Geniui. 
Tai pirmasis gaunamų muziejaus eksponatų 
knygoje įrašytas eksponatas.

Nuo muziejaus užuomazgos buvo ren-
kama viskas, kas susiję su žemaičių istorija 
ir kultūra. Pradžioje ekspozicija kukliai glau-
dėsi keliuose išnuomotuose kambariuose, 
vėliau prasidėjo muziejaus pastato ant Ža-
liosios kalvos statybos. Pirmasis muziejaus 
direktorius Pranas Genys rašė: „Daug kas ty-
čiojosi iš tų žmonių, kurie Telšiuose muziejų 
statė, sakė, kad tai nereikalinga įstaiga, kad 
tai bereikalingas pinigų eikvojimas...“ Tačiau 
entuziastai visoje Žemaitijoje pradėjo rin-
kliavą muziejaus pastato statybai. Žmonės 
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• Grafai de Šuazel-Gufje:  
Plateliai–Papilys
Albumas
(Išleido Biržų krašto muziejus  
„Sėla“, 2021)

▶ Mintis fotografijų albumu 
papasakoti apie prancūzų grafų de 
Šuazel-Gufjė, įsikūrusių Plateliuose, 
o paskui bandžiusių įleisti šaknis 
Biržų krašte, Papilyje, giminės pėd-
sakus Lietuvoje kilo Biržų krašto 

muziejuje „Sėla“ rengiant parodą. Šios parodos nuotraukos, 
įamžinusios grafų gyvenimo akimirkas Platelių ir Papilio dva-
ruose, sugulė į albumą „Grafai de Šuazel-Gufje: Plateliai–Pa-
pilys“.

Platelių dvaras ilgą laiką buvo Oginskių giminės nuosa-
vybė. Lietuvą prijungus prie Rusijos imperijos, naujasis valdo-
vas Pavelas I 1800 m. buvusiam Imperatoriškosios bibliotekos 
direktoriui ir Imperatoriškosios dailės akademijos prezidentui 
Ogiustui de Šuazeliui-Gufje (de Choiseul-Gouffier) dovanojo 
Platelių dvarą, kurį Šuazeliai valdė iki pat 1940 m. Už Ogiusto 
sūnaus Oktavijaus ištekėjusi pirmoji Lietuvos moteris rašytoja 
garsioji Sofija Tyzenhauzaitė, žavėjusi ir Prancūzijos impera-
torių Napoleoną, ir Rusijos carą Aleksandrą I, savo vieninte-
liam sūnui krikštatėviu pasirinko Rusijos valdovą, o šis savo 
vardu berniuką pakrikštijo. Aleksandras de Šuazel-Gufje ne 
vėliau kaip 1870 m. nusipirko Papilio dvarą, kurį giminė valdė 
iki 1940 m.

Papilio dvaro likimas liūdnesnis. Nors šiandien dar tebe-
stovi didžiulis nykstančių pastatų kompleksas (tarp jų – ir medi-
nis dvaro rūmas), nėra jokių išlikusių artefaktų, liudijančių grafų 
buitį, kasdienybę. Tad paskutinieji Papilio dvaro valdytojai – 
Aleksandro sūnus Gabrielius ir šio dukra Irena į Jus žvelgia tik 
iš nuotraukų albumo. ■

• Kazys Napaleonas Kitkauskas
Mūro istorijos tyrėjas. Dr. Kazio 
Napaleono Kitkausko dienoraš-
čių ištraukos  
(Išleido Nacionalinis muziejus 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
valdovų rūmai, 2022)

▶ Kazys Napaleonas Kitkaus-
kas – humanitarinių mokslų dakta-
ras, architektūros istorikas, restau-
ratorius, inžinierius. Parašė daug 

mokslinių straipsnių ir knygų architektūros istorijos tyrimų 
tema.

Mokslininkas savo rašytus dienoraščius (31 vnt. rankraš-
čių, tarp kurių – sąsiuviniai, darbo kalendoriaus tipo knyge-
lės ir pan.), datuojamus 1967 m. pabaiga – 2010 m., perdavė 
Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
valdovų rūmų moksliniam archyvui. ■

• Mikalojus Konstantinas  
Čiurlionis. Tapyba. Painting.
Albumas
(Išleido Nacionalinis M.K. Čiur-
lionio dailės muziejus, Mokslo ir 
enciklopedijų leidybos centras, 
2021)
 

▶ Mikalojus Konstantinas 
Čiurlionis (1875–1911) į Europos 
kultūros istoriją įėjo kaip tapybą 

ir muziką sintezuojantis dailininkas ir naujų kelių muzikoje 
ieškantis kompozitorius. Jo kūryba ir XXI amžiuje tebežavi 
meninio pasaulio gelme, vaizdų įtaigumu ir paslaptingumu, 
originalia ir subtilia tiek dailės, tiek muzikos kūrinių menine 
forma. Estetiška ir giliamintiška Čiurlionio kūryba – dailė, 
muzika, fotografija ir netgi literatūriniai tekstai – žavi ir do-
mina kultūros žmones visame pasaulyje ir ne tik paslaptingu 
turiniu, nutapytų vaizdų įtaigumu, bet ir originalia menine 
forma. Šiais nepaprastai originaliais, tapybą ir muziką sinte-
zuojančiais tapybos darbais lietuvių menininkas praturtino 
Europos modernizmo tapybą. Sureikšmindamas plastinę ta-
pybos kalbą jis prasiveržė į modernizmą giliau nei bet kuris 
kitas Vidurio ir Rytų Europos dailininkas /Rasa Žiukienė/.

Albume, kuris išleistas kartu su Nacionaliniu Mikalojaus 
Konstantino Čiurlionio dailės muziejumi, publikuojama Čiur-
lionio tapyba su išsamiu katalogu. ■

• Kaip menai į Lietuvą keliavo 
Dalia Kutraitė kalbina  
Romualdą Budrį  
(Išleido UAB „Petro ofsetas“, 2022)
 

▶ Knygų ir televizijos laidų, 
dokumentinių filmų autorė Dalia 
Kutraitė knygoje „Kaip menai į Lie-
tuvą keliavo“ kalbina 60 metų Lie-
tuvos dailės muziejui (dabar – Lie-
tuvos nacionalinis dailės muziejus) 
atidavusį Romualdą Budrį. Jis žais-

mingai pasakoja detektyvo žanro vertas istorijas apie tai, kaip 
žymių lietuvių kilmės menininkų kolekcijos grįžo į Lietuvą iš 
tolimiausių pasaulio kampelių ir tapo mūsų meno lobyno da-
limi. „Nesvarbu, kur yra dailininko studija – Keiptaune, Vokie-
tijoje ar Čikagoje – visų jų kūryba svarbi ir įdomi Lietuvai”, –  
sako knygos herojus Romualdas Budrys, šešiasdešimt savo 
gyvenimo metų paskyręs muziejininkystei. 

Knygoje pristatomos istorijos apie garsiuosius meninin-
kus: Arbit Blatą (1908–1999), Vytautą Kasiulį (1918–1995), Vy-
tautą (1915–1997) ir Aleksandrą (1923–2019) Kašubas, kolek-
cininkus Mykolą Žilinską (1904–1992), Genovaitę Kazokienę 
(1924–2015) ir kitus bei jų kūrybos ir kolekcijų sugrąžinimą į 
Lietuvą, europinės dailės kolekcijos kaupimą atkuriamų Val-
dovų rūmų istoriniams interjerams.   ■

dos kataloge atsiskleidžia rankšluosčių grožis ir regioniniai 
savitumai, tačiau išvysite ne tik rankšluosčius, bet ir senąsias 
rankšluostines iš muziejaus rinkinių.

Katalogą „Rankšluosčiai“ sudarė muziejaus fondų sau-
gotoja Danutė Katkuvienė ir tautinės tekstilės tyrinėtoja 
Asta Vandytė, ne vienerius metus nuodugniai analizavusios 
muziejaus tekstilės kolekciją. 

Katalogas išleistas įgyvendinant projektą „Interjero 
tekstilė: rankšluosčiai“, kurį finansavo Lietuvos kultūros tary-
ba ir Marijampolės savivaldybė.   ■

•  Dzūkų divonai
Katalogas
(Išleido Alytaus kraštotyros  
muziejus, 2022)

▶ Katalogas iš Alytaus kraš-
totyros muziejaus lovatiesių ko-
lekcijos. Muziejaus etnografijos 
rinkinyje saugomų autentiškų 

įvairiaspalvių dzūkiškų divonų – net 178.
O kas galėtų būti užkoduota lovatiesių spalvose, raš-

tuose? Juose išryškėja begalinis divonus audusių mote-
rų kruopštumas. Spalvose įžvelgsime tiek subtilius mus 
supančios natūralios gamtos derinius (dalis siūlų pa-
čių audėjų dažyti natūraliais augaliniais dažais), tiek vė-
lesnį dirbtinio šilko siūlų spindesį, įrodantį puošnumo, 
ryškumo poreikį kasdienybėje. Raštų gausa pasakoja 
apie ornamentų – geometrinių, augalinių, gyvūninių –  
ritmikos sąskambius, kurie, perduodami iš kartos į kartą, 
įgaudavo vis naujų bruožų.

Jei audinio metaforą pasitelktume pačiai audimo tra-
dicijai apibūdinti, tai tokio audinio pagrindas – metmenys – 
būtų juos audusių moterų darbštumas, preciziškumas, savo 
darbo išmanymas, o ataudai – jų polėkis, kūrybiškumas, jau-
trumas ir, žinoma, didžiulė pagarba tradicijai.   ■

• Alytaus tiltai
(Išleido Alytaus kraštotyros  
muziejus, 2022)

▶ Tiltai – vieni seniausių 
žmonijos statinių. Šie specifiniai 
inžineriniai statiniai, sudėtingi 
konstrukciniu požiūriu, visuomet 
tiksliai atspindėjo krašto ekonomi-
nį, inžinerinį ir architektūrinį lygį. 

Tiltai turi istorinę, techninę, architektūrinę vertes ir yra neat-
siejamas kelių plėtros atributas.

Tiltas visada buvo sausumos kelio dalis, jungianti kelią 
per gamtinę kliūtį. Tad priežastis tiltui atsirasti visada buvo 
kelio linijos suformavimas, pirma kelias, ir tik po to tiltas. Pa-
žintis su seniausiais ir naujausiais tiltais atveria gražiausius 
miestų bei miestelių vaizdus, supažindina su vietovių geo-
grafija ir istorija.

Knyga „Alytaus tiltai“ sudaryta šviesaus atminimo inži-
nieriaus, tiltų statytojo Henriko Adolfo Kebeikio kolekcijos 
pagrindu. Nauja papildyta informacija supažindina su Aly-
taus miesto tiltų istorija. Dialogas su miestu per tiltų istorijas 
padės per įvairias patirtis suprasti miesto daugiasluoksniš-
kumą, per skirtingas prizmes pamatyti jo paslėptas verty-
bes.  ■

• Vidas Poškus, Mindaugas  
Skudutis Videniškiai. 
Kunigaikščių Giedraičių žemės 
beieškant
(Išleido Molėtų krašto muziejus, 
2022)

▶ Vis svariau ir garsiau apie 
savo istorinius klodus primenan-
tys Videniškiai nuo šiol turi ir savo 
knygą – solidų, patrauklų, originalų 
ir išskirtinės struktūros leidinį „Vide-

niškiai. Kunigaikščių Giedraičių žemės beieškant“. 
Ši knyga – ypatinga tekstų ir vaizdų kelionė po Vide-

niškių praeitį ir dabartį: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
aukso amžius, Giedraičių giminė, Siesarties slėnio dangus ir 
vietos žmonių istorijos.

Pasak knygos tekstų autoriaus V. Poškaus, pagrindinis 
šios knygos tikslas – aprašyti Videniškius, pastebėti ir užfik-
suoti jų pagrindinius paminklus, objektus, žmones, taip pat 
už skverno pagauti istorija ir religija persmelktą vietos atmos-
ferą. Fiksuodamas Videniškių praeitį V. Poškus atskleidžia kur 
kas platesnę mūsų krašto istoriją. Renesanso ir baroko epo-
chas jis parodo ne kaip muziejuose ar moksliniuose trakta-
tuose nugulusią teoriją, bet kaip gyvą reiškinį. ■

• Greta Alice Liekytė,  
Daiva Banikonienė
Kūrybinių užduočių knygelė  
,,Ne muziejaus batai 2“
(Išleido Lietuvos nacionalinis 
dailės muziejus, 2022)

▶ Nauja edukacinių užduo-
čių knygelė, mažuosius kviečianti 
tapti meno tyrinėtojais ir įsitraukti 
į kūrybišką kelionę po fantastišką 
muziejų! ,,Ne muziejaus batai 2“ 

pristatomi šuns ir berniuko nuotykiai muziejuje. Kas gi yra tas 
įkvėpimas? Ar jis užklumpa netikėtai, o gal jį galima parsinešti 
namo? Knygelėje jaunieji meno tyrinėtojai kviečiami kūrybiš-
kai praleisti laiką muziejaus parodose, atidžiai įsižiūrėti į patin-
kančius kūrinius, suskaičiuoti besislepiančias muziejuje kates, 
čiupti įkvėpimą už parankės ir patiems tapti menininkais –  
ne tik atlikti kūrybines užduotis, sukurti komiksų istorijas, bet 
ir pamiklinti savo matymo kampą bei pažvelgti į pasaulį me-
nininko akimis.

Greta Alice – dailininkė, edukatorė ir komiksų kūrėja. 
Daiva Banikonienė – dailės istorijos edukologė, edukatorė, 
edukacinių projektų kuratorė.   ■

• Rankšluosčiai
Katalogas
(Išleido Marijampolės krašto 
ir Prezidento Kazio Griniaus  
muziejus, 2021)

▶ Marijampolės krašto ir Pre-
zidento Kazio Griniaus muziejaus 
fonduose saugoma daugiau nei 
200 rankšluosčių, surinktų iš įvairių 
Suvalkijos kaimų ir miestelių. Paro-
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